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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo principal a edição crítica do conto “O Alienista”, de Machado 

de Assis. A pesquisa consiste na comparação entre o texto publicado na revista A Estação, de 

outubro de 1881 a março de 1882, e o que foi publicado no livro Papéis Avulsos, em 

novembro de 1882. A partir disso, são consignadas alterações realizadas pelo autor da 

passagem do texto em formato de folhetim para o formato de livro. A seguir, essas passagens 

são comentadas. Num segundo momento, por meio do exame do estilo do conto e da 

idiossincrasia de seu narrador, mas sobretudo por meio do exame da ideia de “ciência” que se 

delineia nele, a pesquisa procura mostrar que: 1) o conto se enquadra na categoria das obras 

que problematizam a relação entre “o fato real e o fato imaginado”, como a definiu Antônio 

Candido em seu ensaio “Esquema de Machado de Assis”; 2) que a concepção de “ciência” à 

época, da qual Bacamarte é a encarnação, e em particular da “observação e da enunciação” 

científicas com pretensões de objetividade são alvos da crítica machadiana por meio de 

estratégias verbais do narrador que transmitem a ideia de uma “realidade elusiva”, ou, como o 

chamou Anatol Rosenfeld, de um “mundo não explicado”, um efeito estético que a meu ver 

constitui a tônica de obras como “Missa do Galo” ou Dom Casmurro, por exemplo; 3) que o 

foco narrativo de “O Alienista” e seu estilo, caracterizado por ambiguidades e por uma 

contínua afirmação e negação de dados, materializa o movimento contínuo, sempre “mais 

além”, da “observação” de Bacamarte, ou a evolução de suas próprias teorias sobre loucura e 

normalidade, o que faz da ideia de “observação” o motivo condutor da obra e desta um 

“conto”, não uma novela; 4) que, curiosamente, a obra apresenta nexos conceituais com as 

chamadas ciências relativistas da virado do século XIX, dentre elas, em especial, a Filosofia 

do “Como Se”, desenvolvida pelo pensador alemão Hans Vaihinger, independentemente de 



Machado ter tido ou não contato com essas ciências; e 5) que por isso o conto pode ser 

considerado pioneiro de uma grande quantidade de obras que lhe sucederiam, caracterizando-

se por ter a ciência como tema central.  

 

Palavras-chave: edição crítica, revista, A Estação, Papéis Avulsos, discurso científico, 

narrador machadiano. 



 

Abstract 

 

The main objective of this study is a textual criticism of the short story O Alienista [The 

Psychiatrist], by Machado de Assis. The analysis consists of a comparison between the text 

published in the magazine A Estação between October 1881 and March 1882, and the one 

published in the book Papéis Avulsos, in November 1882. Accordingly, alterations made by 

the author as he transferred the text from pamphlet to book form are recorded and the passages 

involved are subsequently commented. 

Subsequently, by examining the style of the story and the idiosyncrasies of its narrator and, 

above all, the concept of “science” as it is outlined, the analysis attempts to show that 1) the 

story fits into the category of works that illustrate the relationship between “real facts and 

imagined facts”, as defined by Antônio Candido in his essay Esquema de Machado de Assis; 

2) that the concept of “science” at the time, of which Bacamarte is the incarnation, and 

especially scientific “observation and enunciation” with objective pretensions, are targets of 

criticism by Machado de Assis through verbal strategies employed by the narrator, which 

transmit the idea of an “elusive reality”, or, as Anatol Rosenfeld called it, an “unexplained 

world”, an aesthetic effect that in my opinion constitutes the crux of some of Assis’s later 

works, such as Missa do Galo or Dom Casmurro; 3) that the narrative focus of O Alienista is 

its style, characterized by ambiguities and by a continual affirmation and denial of facts, 

materializing the continuous movement, always “beyond” the “observation” of Bacamarte, or 

the evolution of his own theories about madness and normality that makes the concept of 

“observation” the conducting motive of the work, and which makes this a “short story” rather 

than a novella; 4) that, curiously, the work presents conceptual nexuses with the so-called 

relativist sciences at the turn of the 19
th

 Century, among them, especially, The Philosophy of 



“As if”, developed by the German thinker Hans Vaihinger, regardless of whether Machado de 

Assis had had contact with these sciences or not; and 5) for this reason the short story can be 

considered the pioneer of a huge body of work that followed it, characterized by having 

science as its central theme. 

 

Keywords: critical edition, magazine, A Estação, Papéis Avulsos, scientific discourse, 

Machado de Assis narrator 
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O ALIENISTA, OU DO OBJETO INAPREENSÍVEL 

 

 

 

     Existem ardis que de tão finos liquidam a si mesmos. 

       Kafka, em “A construção”. 

 

PARTE I 

 

Introdução 

 

Em matéria de crítica literária, é sabido que muitas obras, mormente as que podem ser 

chamadas de “clássicas”, às vezes se tornam objetos de pontos de vista conflitantes, até 

mesmo excludentes, propostos pelas sucessivas gerações de leitores. Desse ângulo, 

obviamente, com o correr do tempo, o status dessas obras, ou a posição de seus autores na 

história da literatura de seu país, pode variar continuamente. Hoje sabemos muito bem que, a 

exemplo do que disse Terry Eagleton, literatura não é apenas o que se escreve, é também o 

que se fala sobre ela. 

Quando estamos às voltas, porém, com obras cujo valor foi reconhecido quer por seus 

contemporâneos, quer por seus pósteros, é bem provável que tudo o que nelas um dia pôde ser 

considerado uma “inovação” de algum tipo em algum momento exigiu da parte da crítica 

literária, em virtude de uma dialética natural entre ambas, a busca de novos parâmetros de 

avaliação.  

Hoje também sabemos que Machado de Assis não poderia ter fugido a essa regra, 

tampouco podia ser outra a perplexidade inicial por parte de alguns críticos que lhe foram 
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contemporâneos
1
, tanto mais quando nos lembramos de que sua obra veio a lume justamente 

quando a crítica literária apenas começava a se consolidar em nosso país. A propósito disso, 

como disse Hélio de Seixas Guimarães, o impacto da obra machadiana sobre essa primeira 

geração de leitores começava a pôr em atividade essa dialética entre a produção ficcional e a 

produção crítica, segundo a qual 

 

o romance machadiano, ao exigir novos parâmetros críticos que não fossem aqueles em circulação, 

transforma essa mesma crítica por meio da produção ficcional, que também passa a incorporar uma 

dimensão crítica sobre si mesma e sobre a produção literária contemporânea. Não é acaso e não é pouca 

coisa que a crítica regular e militante no Brasil tenha surgido e tenha-se estabelecido 

contemporaneamente, em paralelo e em torno da obra de Machado, sobretudo do seu romance 

(GUIMARÃES, 2006, p.9). 

 

As mesmas palavras valem para o conto machadiano, gênero em que ele acabaria por 

afinar seus instrumentos para chegar à inquestionável maestria demonstrada nos romances. Na 

verdade, o estudo de sua contística revela pontos de contato, como temas encontradiços em 

seus romances, estratégias verbais, expedientes estilísticos semelhantes. É o que podemos 

observar nos contos publicados em Papéis Avulsos: “O Alienista”, “Teoria do medalhão”, “A 

chinela turca”, “Na arca”, “D. Benedita”, “O segredo do bonzo”, “O anel de Polícrates”, “O 

empréstimo”, “A sereníssima república”, “O espelho”, “Uma visita de Alcibíades” e “Verba 

testamentária”. Também como seus romances, sua contística, em termos de poética e 

                                                           

1 Por exemplo, em 1881, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, o historiador Capistrano de Abreu chegou a perguntar, “As Memórias 

Póstumas de Brás Cubas serão um romance?” quando de sua publicação do romance em livro, num rompante de estupefação que seria 

ecoado poucos dias depois na Gazetinha, agora por Urbano Duarte, que afirmava que “para romance falta-lhe entrecho”, acrescentando que 

no livro “o leitor vulgar pouco pasto achará para sua imaginação e curiosidade banais” (apud GUIMARÃES, 2006, p.8).  
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compromissos com as estéticas vigentes, acompanha o mesmo movimento gradual de 

afastamento das convenções do romantismo urbanizado da segunda metade do séc. XX. 

Dentre seus contos, “O Alienista”, obra do gênero hoje tornada um clássico de nossa 

literatura e por isso responsável até agora por um número bem expressivo de abordagens e 

pronunciamentos críticos, muitas vezes díspares entre si, ainda não recebeu uma edição crítica 

à altura de sua importância.  

No que concerne às interpretações de “O Alienista”, os diversos estudos críticos que se 

ocuparam do estilo desse conto se esforçaram essencialmente por vinculá-lo à tradição da 

sátira menipeia ou de outras tradições afins
2
, e hoje não restam dúvidas quanto a seu êxito 

nisso
3
. Mas essa vinculação envolve uma categoria genérica que, ao destacar traços comuns 

                                                           

2 Como parece fazer Ivan Teixeira, ao aproximar a tradição da sátira menipeia à do desenho caricatural. 

3 Essa vinculação em grande parte se deve à difusão na Europa de obras de Mikhail Bakhtin, pelos fins dos anos 60, e de seus ecos no Brasil 

a partir dos anos 70. Pioneiro nessa vinculação é o artigo “Gênero e estilo nas Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de José Guilherme 

Merquior, que considera as Memórias... “um representante moderno do gênero cômico-fantástico... também conhecido como literatura 

menipeia” (MERQUIOR apud SÁ REGO, 1989, p.16), tendo como ponto de partida de suas arguições os estudos de Bakhtin sobre Rabelais 

e Dostoievski.  

Do mesmo ângulo, no texto de Merquior a obra de Machado é analisada com base em cinco características, identificadas como os 

“principais atributos” (MERQUIOR apud SÁ REGO,1989, p.17): 1) ausência de distanciamento enobrecedor dos personagens e de suas 

ações; 2) a mistura do sério e do cômico; 3) a absoluta liberdade do texto em relação aos ditames da verossimilhança; 4) a frequência da 

representação literária de estados psíquicos aberrantes; 5) o uso constante de gêneros intercalados (SÁ REGO, 1989, p.17). 

 Trata-se, pois, de uma simplificação dos 14 traços essenciais descritos por Bakhtin em seu estudo sobre Dostoievski. Na verdade, 

nesse mesmo ensaio, Merquior chama a atenção para as citações que Machado faz de Luciano, um dos autores capitais da tradição 

menipeia. A sátira menipeia deriva seu nome da figura de Menipo de Gadara (séc. III a. C.), enigmática, embora retratado por Velásquez e 

Goya. Na verdade, dele não restam escritos, e seu nome escapou ao esquecimento por ter sido evocado por Terêncio Varrão (116 a. C. – 27 

a. C.), político, gramático e um literato possuidor de grande cultura, bem como por Luciano de Samósata (c.125), considerado uma das 

colunas da tradição desse gênero. Nos anos 70, diversos estudos seguiriam nessa esteira, dentre eles, podendo ser destacados os ensaios de 

Dirce Côrtes Riedel, constantes de Metáfora: o espelho de Machado de Assis, em que a autora tece analogias entre aspectos da obra de 

Machado e as análises de Bakhtin, estribada em particular nos conceitos de “paródia” e “metáfora”. O estudo de Sônia Brayner, intitulado 

Labirinto do espaço romanesco, que se ocupa da relação das “crônicas” escritas por Machado e de obras romanescas de sua fase mais 

tardia, as primeiras, do ponto de vista da crítica, como que servindo de uma espécie de “laboratório” para a natureza “híbrida” que os 

romances finais haveriam de apresentar. 

Estudos posteriores de orientação semelhante que também merecem destaque são os de Jean Franco, que em Dependency theory 

and literary history: the case of Latin America, demonstrando preocupações ideológicas semelhantes a Roberto Schwarz, se vale de ideias 

de Bakhtin, embora não sem ressalvas, ressaltando em particular a ideia de “carnavalização”, uma formulação que, no contexto das teorias 

de Bakhtin, versa sobre o processo pelo qual o discurso popular, marcado pela ambiguidade e irreverência, irrompe na esfera dos discursos 

formais, um processo por sua vez aparentado à sátira menipeia, e responsável, da mesma forma que ela, por uma “reviravolta” ou mudança 

de status de hierarquias previamente estabelecidas. 
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num sem-número de obras dos adeptos dessa tradição, – “fusão do diálogo filosófico e da 

comédia”, “paródia”, “natureza ambígua”, “caráter não-moralizante”, “ponto de vista do 

kataskopos”
4
 – remete ao efeito estético unificado dessas obras, sem ser suficiente, como 

afirmou Alfredo Bosi, para “compreender a densidade do olhar machadiano” (BOSI, 2003, 

p.51), sem lhes explicar a lógica da estruturação individual, sem responder a todas as 

perguntas que esses textos nos fazem. 

Dessa maneira, por meio do exame do estilo do conto e da idiossincrasia de seu 

narrador, mas sobretudo por meio do exame da ideia de “ciência” que se delineia nele, tentarei 

mostrar que 1) o conto se enquadra na categoria das obras que problematizam a relação entre 

“o fato real e o fato imaginado”, como a definiu Antônio Candido em seu ensaio “Esquema de 

Machado de Assis”; 2) que a concepção de “ciência” à época, da qual Bacamarte é a 

encarnação, e em particular da “observação e da enunciação” científicas com pretensões de 

objetividade são alvos da crítica machadiana por meio de estratégias verbais do narrador que 

transmitem a ideia de uma “realidade elusiva”, ou, como o chamou Anatol Rosenfeld, de um 

“mundo não explicado”, um efeito estético que a meu ver constitui a tônica de obras como 

“Missa do Galo” ou Dom Casmurro, por exemplo; 3) que o foco narrativo de “O Alienista” e 

seu estilo, caracterizado por ambiguidades e por uma contínua afirmação e negação de dados, 

                                                                                                                                                                                     

Já Alfred J. MacAdam, em textos como Machado de Assis: an introduction to Latin American satire e modern Latin American 

narratives: the dream of reason,  também recorre ao conceito de sátira menipeia a fim de analisar a obra de Machado, e às arguições de 

Bakhtin prefere a “Teoria dos Gêneros” de Northrop Frye,  ao mesmo tempo em que se apoia no historicismo idealista do Georg Lukács da 

Teoria do romance (SÁ REGO, 1989, p.23), numa argumentação que por sua vez seria contraditada por Sá Rego em sua obra citada. 

A leitura de Maria Luísa Nunes em The craft of an absolute winner: characterization and narratology in the novels of Machado 

de Assis se desvia da linha mencionada até aqui, visto que suas preocupações são de ordem narratológica e de caracterização das 

personagens – foco que ela justifica ao lembrar as preocupações professadas pelo próprio Machado quanto a isso – , embora seus 

argumentos, muitas vezes apoiados em Antônio Cândido, enfatizem a fragmentação do discurso machadiano, as “técnicas arcaicas” e 

experiências com foco narrativo como que estando a serviço da “paródia das convenções do romance realista” (NUNES apud SÁ REGO, 

1989, p.25). 

A leitura de Helen Caldwell em The Brazilian Othello, bastante conhecida entre nós, pode ser citada como apresentando 

momentos relacionados à sátira menipeia, como lembrou Sá Rego, pelas considerações da autora quanto a um dos temas dominantes nos 

romances de Machado ser a oposição entre “love versus self-love”, este último nas formas da vaidade e do orgulho, da ambição e do ciúme 

etc. , o que é por sua vez um dos temas da tradição luciânica. 
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materializa o movimento contínuo, sempre “mais além”, da “observação” de Bacamarte, ou a 

evolução de suas próprias teorias sobre loucura e normalidade, o que faz da ideia de 

“observação” o motivo condutor da obra e desta um “conto”, não uma novela; 4) que, 

curiosamente, a obra apresenta nexos conceituais com as chamadas ciências relativistas da 

virada do século XIX, dentre elas, em especial, a Filosofia do “Como se”, desenvolvida pelo 

pensador alemão Hans Vaihinger, independentemente de Machado ter tido ou não contato 

com essas ciências; e 5) que por isso o conto pode ser considerado pioneiro de uma grande 

quantidade de obras que lhe sucederiam, caracterizando-se por ter a ciência como tema 

central. 

  

A difusão do espírito científico no Brasil 

 

A colonização brasileira esteve profundamente ligada ao cultivo da cana-de-açúcar 

entre os séculos XVI e XVII. Era grande a experiência dos portugueses na produção do 

açúcar, pois que haviam introduzido essa cultura já no século XV nas ilhas do Atlântico. 

Porém, Portugal deixara ao encargo dos holandeses o transporte, o refino e a comercialização 

do açúcar na Europa. Espanha e Holanda eram rivais nessa área, pois esta comprava todo o 

açúcar produzido no Brasil, de modo que, quando o rei de Portugal faleceu e o trono passou a 

ser ocupado pelo rei da Espanha, uma disputa acirrada teve início. A Espanha acabou 

proibindo as colônias de manter comércio com a Holanda, que, vendo-se prejudicada em seus 

interesses, pois comprava toda a produção de açúcar do Brasil, invadiu o nordeste brasileiro e 

veio a conservar o seu fornecimento de açúcar. Em 1654, com a expulsão dos holandeses, teve 

início a decadência da produção açucareira no Brasil, devido ao fato de os holandeses terem 

                                                                                                                                                                                     

4 Essas características foram destacadas por Sá Rego em seu famoso estudo. 
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começado a produzir açúcar nas Antilhas e a vender o seu produto por um preço mais barato 

na Europa. 

Com a decadência açucareira, Portugal buscou novas formas de explorar a colônia, o 

que ensejou um deslocamento da população em direção ao interior do Brasil e ao sul, com a 

busca do ouro e o surgimento da cultura do café. Mas foram muitos os benefícios decorrentes 

dessa cultura: atividades industriais, com o beneficiamento e a melhoria da qualidade do café, 

o desenvolvimento têxtil, de sacarias e de toda uma infraestrutura criada para a 

comercialização do produto, tais como a de armazéns, portos, transportes e de comunicações, 

além do desenvolvimento do sistema ferroviário, do sistema bancário e do comércio externo. 

No Segundo Reinado, o Partido Conservador e o Partido Liberal dividiam as principais 

forças políticas, que se alternaram no poder durante todo o reinado de d. Pedro II. De acordo 

com Bóris Fausto, as principais diferenças entre liberais e conservadores era sua área de 

influência, os primeiros atuando em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul e os 

segundos, concentrando-se na Bahia e em Pernambuco (FAUSTO, 2009, p.182). Os liberais 

queriam mais participação política e defendiam uma maior autonomia regional, ao passo que e 

os conservadores, um governo centralizador. Na década de 1870, o novo Partido Liberal 

passou a defender a abolição da escravatura e eleições diretas. Com d. Pedro II no poder, as 

revoltas populares foram contidas graças à moderação política que garantia aos liberais uma 

força política mais influente sem com isso interferir nos interesses econômicos dos 

conservadores. Esses dois partidos representavam a classe dominante e defendiam a 

monarquia e a manutenção da mão-de-obra escrava. Por isto, não apresentavam grandes 

divergências ideológicas, justificando uma frase muito comum na época: “Nada mais parecido 

com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que 

um conservador no poder”. O Partido Republicano, que teve início em 1870, apresentava duas 

correntes: os evolucionistas, representados na figura de Quintino Bocaiuva, que defendiam a 
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via pacífica para se chegar ao poder, e os revolucionários, representados por Lopes Trovão e 

Silva Jardim, que pregavam a revolução e a participação popular. Porém, havia uma 

divergência entre o republicanismo paulista e o carioca. Aquele defendia a idéia de federação, 

em prejuízo das liberdades civis e políticas. O carioca, ao contrário, pensavam a república 

como um canal de maior representação política dos cidadãos, aos direitos e garantias 

individuais, à federação. Já nessa década, o partido republicano buscou congregar uma parte 

das forças liberais e progressistas (FAUSTO, 2009, p.228). Ao mesmo tempo, o 

ultramontanismo buscava reforçar o poder da Igreja, defendendo o poder e as prerrogativas do 

papa em matéria de disciplina e fé. As lideranças da Igreja Católica estavam descontentes 

visto que consideravam excessiva a interferência de d. Pedro II nas questões religiosas. 

Em meio a essas disputas, teve início, em 1864, a Guerra do Paraguai, quando o 

ditador Francisco Solano López quis expandir o seu território e enviou tropas às fronteiras da 

Argentina, do Uruguai e do Brasil. Temendo pela segurança de seus territórios, esses três 

países se uniram, no que ficou conhecido como a Tríplice Aliança, e invadiram o Paraguai 

com o objetivo de capturar Solano López. A Guerra do Paraguai acarretou profundas 

consequências políticas, econômicas e sociais, pois que cerca de 80% da população daquele 

país foi dizimada no conflito. Também no Brasil, a Guerra do Paraguai provocou mudanças, 

visto que, acabado o conflito, 1) o exército ficou fortalecido quanto ao aspecto bélico, tendo 

ganhado experiência e passado por um processo de modernização. Também houve um 

importante fortalecimento institucional; do ponto de vista político, o exército também se 

fortaleceu e começou a exigir uma participação maior nas decisões políticas do império, com 

os jovens militares defendendo o fim da escravatura e uma maior atenção à educação, à 

indústria e à construção de estradas de ferro (FAUSTO, 2009, p.231); por causa dessa 

insatisfação e dos baixos soldos, os militares se voltaram contra o governo do Império e 

começaram a criticá-lo por meio da imprensa, críticas que diziam respeito especificamente às 
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questões da corporação e também que se referiam à situação do país (FAUSTO, 2009, p.231); 

devido ao uso que os militares fizeram da imprensa, ficou estabelecida pela Monarquia uma 

proibição segundo a qual os militares não poderiam dar declarações sem uma prévia 

autorização do Ministro da Guerra, o que gerou ainda mais insatisfação entre os integrantes do 

Exército Brasileiro. Com a criação da Escola Militar da Praia Vermelha, que se converteu 

num centro de estudos de matemática, filosofia e letras, começou a ganhar espaço a ideia de 

República, tendo sido influenciada pelo positivismo de Augusto Comte: “Outros elementos de 

atração do positivismo eram a separação da Igreja e do Estado e a clara preferência da 

doutrina pela formação técnica, pela ciência e pelo desenvolvimento industrial” (FAUSTO, 

2009, p.232). 2) Também ao final do conflito, muitos soldados negros que haviam ido para a 

guerra foram alforriados e teve início um debate acirrado quanto à abolição da escravatura. 3) 

Com a prosperidade do café, surgiram novas elites, com diferentes interesses. Os grandes 

cafeicultores do Vale do Paraíba desejavam obter mais poder político, visto que já tinham 

poder econômico. Apoiados por essas novas elites, abolicionistas, republicanos e soldados 

insatisfeitos foram ganhando terreno, enquanto a monarquia ia perdendo prestígio e poder 

político. Visando a diminuir a pressão interna, o governo imperial iniciou uma série de 

reformas com o objetivo de diminuir a escravidão, mesmo que isso contrariasse sua base de 

apoio. Dentre elas, podemos destacar a Lei do Ventre Livre (1871), segundo a qual os filhos 

de escravas nascidos a partir daquela data seriam considerados livres, mas estes ficariam sob a 

tutela do proprietário até os oitos anos e este poderia explorar o trabalho deles até a idade de 

21 anos; a Lei dos Sexagenários (1885), que libertava os escravos que tivessem mais de 65 

anos – uma lei absurda, visto que eram poucos os escravos que chegavam a tal idade, além de 

estes, por terem sido explorados por toda a vida, representarem um custo ao proprietário, pois 

os poucos que chegavam a essa idade não tinham nenhuma condição de trabalhar, tornando-se 

improdutivos. Além do mais, esses escravos ainda deveriam trabalhar por mais três anos a 
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título de indenização. Por fim, foi criada a Lei Áurea (13 de maio de 1888), que decretava a 

libertação de todos os escravos no Brasil, fato que também gerou problemas, já que a maioria 

dos escravos não tinha para onde ir e, assim, perambulavam pelas cidades, fazendo pequenos 

biscates ou cometendo pequenos crimes para garantir a própria subsistência. 

No que concerne aos intelectuais da época, de um modo geral sua formação estava 

pejada de concepções românticas, realistas ou naturalistas importadas da Europa, viam-se 

cada vez mais permeáveis a doutrinas europeias, estas girando principalmente em torno dos 

eixos do positivismo francês, do evolucionismo inglês e, pouco depois, do monismo alemão, 

personificados por sua vez na figura de seus arautos Auguste Comte, Littré, Taine, Edmond 

Spencer, Buckle, Charles Darwin e Haeckel.  

Tal era a voga no final do século XIX e no início do XX, quando Araripe Júnior, Sílvio 

Romero e José Veríssimo compuseram a assim chamada Geração 1870, na qual Romero 

acabou sendo considerado a figura de proa responsável pela primeira grande linha 

interpretativa de Machado. 

A Geração 1870 travou combate com o “pensamento saquarema”, expressão 

identificadora dos membros do Partido Conservador Imperial. Em termos políticos, essa 

oposição se bifurcou em duas frentes, de orientação abolicionista, republicana ou ambas as 

coisas, e, no que concerne à posição dos intelectuais, em três frentes, contrárias quer ao 

catolicismo hierárquico, quer a todo vezo indianista romântico, com sua estetização da 

nacionalidade, ou mesmo a regimes passíveis de coibir qualquer participação política 

(MISKOLCI, 2006, p.2). Por outras palavras, o gosto pela política foi o traço distintivo dessa 

geração, cujos integrantes têm parecido difíceis de ser enquadrados como um grupo coeso 

pela historiografia mais recente.  

De qualquer forma, é de notar que o influxo das novas ideias então se deu quase 

concomitantemente ao processo do abolicionismo e à fundação do Partido Republicano, e a 
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adoção de teorias sociais darwinistas não deixava de ser uma reação a ideias políticas 

igualitárias, o que ressaltava as desigualdades sociais e desobrigava os liberais de 

compromissos democráticos. Essas teorias da segunda metade do século XIX basicamente 

giravam em torno da biologia, a partir de Darwin, tornada verdadeiro padrão epistemológico, 

em virtude do qual se poderia compreender a sociedade como um grande organismo, em que o 

comportamento individual reprovável, por exemplo, poderia ser explicado em termos de uma 

“anomalia”. Esse darwinismo social, é claro, encontrou seus expoentes no primo de Darwin, 

Francis Galton, e em Herbert Spencer, e a visão que este tinha da humanidade como uma luta 

contínua em que os vencedores seriam os mais aptos por sua vez se desmembraria em dois 

pontos de vista antagônicos, um confiante na “seleção natural”, outro, considerado 

“pessimista”, em que se ligavam as ideias de Spencer e teorias psiquiátricas, criminológicas e 

eugênicas. Tudo isso acabaria por gerar um grande número de obras sobre o assunto 

publicadas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. 

Dessa forma, a não-constituição da crítica literária à época como ciência autônoma 

fazia de nossos intelectuais um misto de cientistas e políticos, literatos e pesquisadores, cujo 

campo de atuação era limitado por semelhante hibridez de tendências (SCHWARCZ, 2000, 

p.33).  

Sílvio Romero esposava critérios nacionalistas
5
, segundo os quais buscava definir a 

importância da obra de um escritor por sua capacidade de exprimir o que lhe parecia o 

                                                           

5 O mesmo se pode dizer de Araripe Junior, que a princípio recebeu a obra de Machado de Assis com mais suspicácia, ou restrições, ao 

analisar este ou aquele livro do autor quando de sua publicação, em geral buscando nessas algum traço do etos nacional. A propósito 

justamente do que para ele devia ser o “romance nacional”, Araripe se ressentiria da inadequação do romance machadiano a padrões 

naturalistas. Ao passar em retrospecto, em 1891, essa mesma posição vinte anos antes, a propósito de Quincas Borba, Araripe patenteou 

quais eram seus motivos de admiração ou suas restrições quanto à obra de Machado: “Nessa época eu andava muito preocupado com a idéia 

do romance nacional; sabia de cor o Brasil de Ferdinand Denis e lera pela oitava ou nona vez o Guarani de J. de Alencar. No que respeita à 

literatura, ignorava completamente a existência de uma coisa chamada proporções; pouco tinha observado, muito menos comparado, de 

modo que, segundo então pensava, não havia senão uma craveira: − diante de uma obra de arte, ou tudo ou nada” (apud 

GUIMARÃES,2006, p.5). Como lembra Hélio de Seixas Guimarães, ressalta na declaração um mea culpa de quem reconhece as limitações 

das preocupações nacionalistas e em virtude de uma suposta necessidade de um romance de costumes. Acrescente-se que talvez essas 
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“gênio”, o “espírito”, o “caráter” de nosso povo, ou seja, o “mestiçamento moral”, por meio 

de que à cultura nacional era dado amalgamar o contributo em particular de origem africana, 

mas também indígena e europeu. Na verdade, Romero era representante de uma linhagem de 

críticos que, como o definiu Antônio Candido, “procuravam relacionar o conjunto de uma 

literatura, um período, um gênero, com as condições sociais” (CANDIDO, 1965, p.10). Além 

disso, ele acreditava que a ciência devia ser incorporada à literatura
6
, esta por sua vez lhe 

parecendo um produto do meio social, ou da raça, um documento dessas coisas, além de ser 

um reflexo da personalidade do autor, desse ângulo condicionada por esse meio/raça. Para o 

crítico, 

 

                                                                                                                                                                                     

opiniões se achassem mais ou menos generalizadas entre os intelectuais da época, cujos modelos de ficção ainda eram encontrados em 

Chateaubriand, Marmontel, Boileau e Joseph Méry, este último tendo como uma de suas marcas as histórias de amor ambientadas em 

paisagens “exóticas” (GUIMARÃES, 2006, p.6), um “exotismo” preferível com relação às já então conhecidas “excentricidades” 

machadianas – um termo recorrente nas críticas do cearense ao carioca. Ainda que considerasse os romances machadianos destituídos 

desses mesmos cenários exóticos, de “ação”, carga emocional intensa e tom moralizante, Araripe não deixava de tornar claro seu 

reconhecimento de inovações na obra de Machado, em benefício das letras nacionais, nem de admitir a inadequação de seus instrumentos 

críticos em sua análise.  

Também partidário de uma inclinação vincadamente nacionalista e um tanto conservadora, José Veríssimo deu combate a um só 

tempo ao impressionismo crítico e aos sistemas sociológico-culturais concebidos por Taine, diferentemente de seus colegas Romero e 

Araripe. Veríssimo pugnava por uma crítica objetiva, baseada no gosto pessoal mas sem descurar dos fatos e elementos concretos, contidos 

na obra literária. Sua História da literatura brasileira, publicada no ano de sua morte, embora deficiente em termos de panorama histórico, 

apresenta uma série de ensaios acerca de escritores como Alencar e Machado. Com este, aliás, Veríssimo parece ter-se afinado mais do que 

o fizeram seus colegas de geração. Quando da publicação de Esaú e Jacó, Veríssimo ainda se via perplexo diante de sutilezas machadianas, 

incomodado com o que considerava “rebuscamento excessivo” e com o “atilado pessimismo” do escritor, chegando a exprimir o desejo 

curioso de que Machado adotasse um ângulo de visão “mais piedoso e humano da vida” (GUIMARÃES, 2006, p.4). Posteriormente, porém, 

num ensaio acerca de Dom Casmurro, sua opinião já havia mudado bastante, pois que nele Veríssimo, que sempre fora um crítico de 

bastante independência de espírito, evidenciava sua admiração pela independência do próprio Machado, identificando suas marcas como 

escritor no fato de ele 

 

não ser um imitador, um seguidor, um homem de escola ou partido literário. Sob esse aspecto, ninguém entre nós mais 

independente, mais isento do que ele.  Não há nele nenhum espírito de seita ou de proselitismo. Literariamente, ele escapa a todas 

as classificações, o que é uma forma da personalidade e da originalidade (VERÍSSIMO, 1977, p.55). 

 

Diga-se que, a essa altura, José Veríssimo já havia passado a ver em Machado o “herói incondicionado”, refratário a imposições 

sociais e a modismos, sem predecessores reconhecíveis em nossa tradição literária, alguém que se “teria feito a si mesmo” e “universal”, ao 

se ocupar da “alma humana” e não simplesmente de “traços nacionais”. 

6 O próprio Romero foi polígrafo, e não restringia a ciência à atividade crítica, mas a exercia em domínios tão variados quanto a política, a 

filosofia e a sociologia, a etnologia e o folclore.  
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a cultura em geral, a literatura em particular, podiam ser entendidas no Brasil aferindo-se os seus 

produtos ao vasto processo de mestiçamento em sentido amplo, o que permitia não apenas descrever 

com objetividade, mas julgar com segurança, pois o critério de valor, muito coerente no contexto das 

suas idéias, era a verificação de como e em que grau o autor e a obra tinham contribuído para a 

diferenciação, aproximando-se progressivamente de um teor brasileiro, que se manifestava sobretudo na 

fidelidade com que eram reproduzidos a sociedade e os sentimentos (ROMERO, 1943, p.27). 

 

A súmula de seu pensamento crítico, de fato, se acha em  sua História da literatura 

brasileira, aliás, marco inaugural de nossa moderna historiografia literária, e uma tentativa de 

formular um conceito orgânico da literatura brasileira, segundo orientação notadamente 

nacionalista, sem preocupações quanto à ordenação cronológica de autores e obras, e 

refratário a lhes aquilatar o valor exclusivamente em função de supostos méritos retóricos ou 

derivados do “bom-gosto”. Esses pontos de vista, constantes do primeiro volume da obra, são 

expressos por Romero segundo esquemas deterministas de Hippolyte Taine e Buckle, ainda 

que não de maneira ortodoxa. Já um ponto de vista entre darwinista e nacionalista da evolução 

de nossa literatura aflora do estudo dos autores de sua predileção, marcado pela análise 

ideológica, tendo como valor o critério sociológico de representatividade e, como se disse, 

avesso à apreciação estética, embora Romero amiúde se deixe levar pelo gosto ou juízos 

exclusivamente pessoais
7
.  

Aliás, de seus erros de avaliação, que a crítica contemporânea sua e posterior a ela 

cuidariam em reparar, sua polêmica com Machado haveria de se tornar um dos episódios mais 

estrondosos de sua trajetória de crítico e estudioso. Essa polêmica começou em 1879, quando 

foi publicado um ensaio em que Machado criticava o didatismo da poesia da Geração 1870
8
 e 

                                                           

7 Isso se evidencia sobretudo em sua subestimação do padre Antônio Vieira, da poesia simbolista brasileira, e, é claro, de Machado de Assis, 

proporcional à superestimação que faz  de poetas nortistas e de Tobias Barreto – com quem comparou Machado, para demérito deste. 

8 Além de considerar essa geração como um movimento transitório (ASSIS, 1946, p.203), Machado criticou acerbamente os poemas de 

Cantos do Fim do Século de Sílvio Romero, que não lhe parecia poeta, chamando a atenção para sua falta de estilo, ao mesmo tempo em 
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rechaçava quaisquer teorias científicas na literatura, atribuindo a essa geração um “otimismo, 

não só tranqüilo, mas triunfante” (ASSIS, 1946, p.189). Esse otimismo derivava, segundo 

Machado, da crença na teoria da seleção natural, esta estendida à analise social por meio da 

leitura do sociólogo mais importante da época, Herbert Spencer, uma teoria em virtude da 

qual Machado acreditava que 

 

... assim como a seleção natural dá a vitória aos mais aptos, assim outra lei, a que se poderá chamar 

seleção social, entregará a palma aos mais puros. É o inverso da tradição bíblica; é o Paraíso no fim” 

(ASSIS, 1946, p.190). 

 

 Passados dezoito anos dessas críticas, tendo sido já declarada a República e no ano da 

fundação da Academia Brasileira de Letras (1897), da qual Machado era o patrono, Romero 

publicou Machado de Assis – estudo comparativo de literatura brasileira, em que defendia a 

tese de que o grande escritor brasileiro era Tobias Barreto, esclarecido e afinado com as novas 

tendências científicas, além de alguém preocupado com a transformação da sociedade 

brasileira, e não Machado de Assis, apenas o “mais acabado espécime do homem de letras” −, 

esta última expressão em sentido pejorativo, quando se pensa no que um “homem de ciência” 

significava para Romero.  A comparação entre Tobias e Machado, aliás, é feita de acordo com 

a metodologia tomada de empréstimo a Taine: 

 

É mister ir mais além: descortinar o homem atrás do livro e a sociedade através do homem. 

Cada escritor é um centro de força, além de uma resultante; como centro de força, age como causa e 

fator de diferenciação e progresso; como resultante, é um efeito de um meio dado, de um grupo social e 

deve refletir as qualidades do agregado a que pertence (ROMERO, 1943, p.79). 

                                                                                                                                                                                     

que invocava as qualidades estilísticas dos mestres do sergipano, Darwin e o próprio Spencer, e declarando por fim que a deselegância de 

Romero em suas réplicas devia ser compreendida como sinal de mediocridade. 



 23 

 

Para Romero, Machado é um estrangeiro dentro de seu próprio país, 

fundamentalmente em virtude desse pessimismo, que lhe parece contrário à “psicologia 

étnica” do brasileiro
9
 e uma cópia moldada em autores ingleses como Sterne, a quem 

Machado, de seu ponto de vista, tentara debalde imitar. Daí, para Romero, a falta de 

originalidade do “mestiço”, condenado tão-somente à cópia, e para o crítico um escritor 

“menor, quando se mete a filósofo pessimista e a humorista engraçado” (ROMERO, 1943, 

p.130). “Evidentemente, essa era uma resposta ao “otimismo triunfante” que Machado lhe 

atribuíra.
10

 

Por outro lado, em que pese o fato de Romero ter sido capaz de reconhecer a princípio 

as qualidades acadêmicas, ou o estilo “apolíneo”, da narrativa de Machado, ao dizer que 

 

Suas qualidades mais eminentes são a correção gramatical, a propriedade dos termos, a singeleza da 

forma. (ROMERO apud SÁ REGO, 1989, p.1506). É um distinto prosador pela correção, pela 

simplicidade, pela propriedade das imagens, pelo adequado das comparações, pelo apropriado dos 

qualificativos. (ROMERO apud SÁ REGO, 1989, p.1508). 

 

Ele haveria de se contradizer, desferindo um ataque feroz contra esse mesmo estilo:  

 

                                                           

9 Na verdade, nas críticas de Romero também parece implícita a acusação de alheamento, por exemplo, quanto às agruras dos escravos, com 

os quais Machado deveria ser solidário justamente por ser um mulato. 

10 A questão da cópia foi tratada por Machado no ensaio “Lira dos Vinte Anos, de Álvarez de Azevedo”: “A isso acrescente-se que a íntima 

convivência de alguns grandes poetas da Alemanha e da Inglaterra produziu, como dissemos, uma poderosa impressão naquele espírito, aliás 

tão original. Não tiramos disso nenhuma censura; essa convivência, que não poderia destruir o caráter da sua individualidade poética, ser-

lhe-ia de muito proveito, e não pouco contribuiria para a formação definitiva de um talento tão real” (MACHADO, 2008, p.101). Machado, 

ainda nesse ensaio e tratando das influências de Byron e Shakespeare, afirma que “esta predileção, por mais definida que seja, não traçava 

para ele um limite literário, o que nos confirma na certeza de que, alguns anos mais, aquela viva imaginação, impressível a todos os 

contatos, acabaria por definir-se positivamente” (MACHADO, 2008, p.102). Portanto, para Machado as influências eram importantes, 

porém, muito mais importante era o uso que se fizesse delas. 
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O estilo de Machado de Assis, sem ser notado por um forte cunho pessoal, é a fotografia exata 

de seu espírito, de sua índole psicológica indecisa. Correto e maneiroso, não é vivaz, nem rútilo, nem 

grandioso, nem eloqüente. É plácido e igual, uniforme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe 

profusamente, espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que ele apalpa e tropeça, que sofre de 

uma perturbação qualquer nos órgãos da linguagem. 

Machado de Assis repisa, repete, torce e retorce tanto suas idéias e as palavras que as vestem, 

que deixa-nos a impressão dum tal ou qual tartamudear. Esse vezo, esse sestro, tomado por uma coisa 

conscienciosamente praticada, elevado a uma manifestação de graça e “humor”, era o resultado de uma 

lacuna do romancista nos órgãos da palavra (ROMERO apud SÁ REGO, 1989, p.1506). 

 

A contundência das palavras é maior quando se tem em vista que o “tartamudear” e a 

“perturbação nos órgãos da linguagem” deviam ser interpretados também como alusões à 

guagueira de Machado de Assis
11

.  

A perspectiva histórica acabou por mostrar os equívocos de Romero, ao acusar 

Machado de indiferentismo político, de ser pessimista por ser “um estrangeiro em seu próprio 

país”, e ao lhe atribuir aquelas supostas “deficiências” de estilo e subserviência a modelos 

estrangeiros. Como observaria Antônio Candido, perpassa a obra de Machado um sentido 

profundo de estrutura social brasileira, e uma análise implacável de como se davam as 

relações de poder, e, de certo ponto de vista, essa é uma forma de se envolver politicamente
12

. 

Para o leitor de hoje, aliás, os pressupostos teóricos do crítico se constituem numa afirmação 

flagrante do reducionismo biopsicológico característico de seu cientificismo positivista e 

                                                           

11 Em todo caso, justamente aquele “tartamudear”, ou a natureza “fragmentária”, ou não discursiva, das narrativas de Machado, não deixava 

de ser uma percepção do que se poderia chamar de “ruído” da prosa machadiana, que por sua vez se prestaria a uma visão “positiva”, por 

assim dizer, desse traço. Tanto assim que Lúcia Miguel Pereira toma esse mesmo critério, o da qualidade fragmentária, ou da “marcha 

interrompida”, como incompatível com o gênero do romance, embora apropriado ao conto, o que para a crítica parece uma evidência de que 

Machado ter-se-ia realizado fundamentalmente como contista. Diga-se que essa suposição seria ecoada por um dos mais eminentes dos 

modernistas brasileiros, Mário de Andrade, como fica evidente em seu ensaio sobre Machado constante de seu Aspectos da literatura 

brasileira. 
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evolucionista. A propósito dessas teorias, a polêmica de Machado com Romero, e a 

incompreensão de seus contemporâneos, jamais poderia ser considerada gratuita, e é possível 

afirmar que ela derivou da recusa de Machado em ver tais teorias como verdadeiras panaceias 

a nossos problemas sociais, uma visão que, como o escritor bem sabia, à época era capaz de 

conferir poder a quem a esposasse
13

.  

Como foi dito, no entanto, a influência da Geração 1870 e, mais particularmente, de 

Romero inaugurou uma linha interpretativa que haveria de se estender por décadas no Brasil, 

e a partir disso muitos seriam os intérpretes a explicar a obra de Machado em termos de 

biografia
14

. Por outras palavras, o “pessimismo” machadiano, disfarçado de humor, segundo 

essa linha deveria ser considerado uma “patologia”
15

. 

 

A “observação” e a “enunciação” da ciência 

 

 Por muito estranho que pareça o “diagnóstico” de Romero, curiosamente ele era 

reflexo de uma mentalidade comprometida com os sistemas de classificação de doenças 

mentais difundidos pela medicina social e pela política médica higienista em vigor no séc. 

XIX, para os quais a “sociedade, apontada como causa de doença em seu mau funcionamento, 

                                                                                                                                                                                     

12 No decorrer dos tempos, muitos outros críticos procuraram demonstrar como a obra de Machado de Assis refletia a realidade política e 

social do Brasil no Segundo Reinado, como, por exemplo, Astrojildo Pereira, em seu Machado de Assis, Romancista do Segundo Reinado, e 

Raymundo Faoro, em seu Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. 

13 A partir das mesmas teorias, Roberto Schwarz, em seu Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance 

brasileiro, procurou, dentre outras coisas, definir essa geração em termos de suas “ideias fora de lugar”. Nesse sentido, e partindo de um 

ponto de vista lukacsiano do romance, este como uma “forma histórica entre todas, que tem compromisso com a verdade sobre a vida numa 

formação social determinada” (2000, p.57), Schwarz atribui a Machado o mérito de pôr a nu a “dependência global que nos obriga a pensar 

em termos de categorias impróprias” (2000, p.29) e considera o ecletismo machadiano não mais como mera “cópia”, mas como aspecto 

positivo, inovador, para a literatura brasileira. 

14 Mário de Alencar, por exemplo, dera o tom ao se reportar ao “aparecimento, ou agravação, do mal físico incurável”, que teria toldado “de 

pessimismo a sua visão da natureza”, no que seria seguido por Viana Moog, quando este se ocupou do “mordo terrível”. 

15 Essa abordagem, por assim dizer, psiquiátrica, e limítrofe do que se pode considerar uma abordagem biográfica, recorreria em diversas 

décadas de estudos machadianos, como se pode ver em particular nas interpretações de Ribeiro do Vale, na década de 10; de Américo 

Valério e Peregrino Júnior, nos anos 30, e de Leme Lopes, na década de 70.  
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é proposta como objeto fundamental do controle médico” (MURICY, 1988, p.24), o que por 

força veio a ensejar a inserção do discurso médico na prática social e sua articulação com ele.  

Não se tratava mais da “medicina classificatória” anterior ao séc. XVIII, na qual a 

doença devia ser um elemento de uma organização hierarquizada segundo famílias, gêneros e 

espécies, abstraída do doente, ou, como afirmou Michel Foucault, uma “medicina das 

espécies” que “implica, portanto, uma especialização livre para a doença, sem região 

privilegiada, sem opressão hospitalar” (FOUCAULT, 1977, p.18). 

Trata-se agora da “medicina clínica”, surgida pelo final do séc. XVIII e propiciadora 

da profissão médica e de uma nova relação entre a experiência clínica e a essência da doença, 

a qual passa a representar 

 

... um momento de equilíbrio entre a palavra e o espetáculo. Equilíbrio precário, pois repousa sobre um 

formidável “postulado”: que todo “visível” é “enunciável” e que é “inteiramente” visível, porque é 

integralmente “enunciável” (FOUCAULT, 1977, p.131).  

 

Está criada a “anatomia patológica”, este primeiro momento da medicina clínica, tendo 

no Sobre os lugares e as causas das doenças anatomicamente verificadas, de Giovanni 

Battista Morgagni, seu momento de fundação e ocupada essencialmente com o diagnóstico 

por meio da sintomatologia das doenças. Como lembra Foucault, trata-se de um estágio da 

evolução do pensamento científico, em que seu “olhar... gira sobre si mesmo e pede à morte 

contas da vida e da doença” (FOUCAULT, 1977, p.167). A morte, tornada agora um meio 

para se conhecer a vida, deverá configurar a doença em sua localização corporal. Articulados 

com esse pensamento, criam-se hospitais e clínicas privadas, laboratórios e bibliotecas, 

paralelamente ao desenvolvimento de novos instrumentos, técnicas cirúrgicas e registros de 

dados. Como disse Canguilhem: 
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A reforma da medicina como teoria se baseia, por sua vez, na reforma da medicina como 

prática: está intimamente ligada, na França, assim como também na Áustria, à reforma hospitalar. Tanto 

a reforma hospitalar como a reforma pedagógica exprimem uma exigência de racionalização que se 

manifesta também na política, como se manifesta na economia, sob a influência de um maquinismo 

industrial nascente que levará, enfim, ao que se chamou, desde então, de normalização 

(CANGUILHEM, 1978, p.209-210). 

 

Institucionalizada, é a partir do início do séc. XIX que a ciência universitária, nascente 

como a sociedade industrial, evoluirá a par e passo da expansão de suas forças produtivas e da 

constituição do Estado do modo pelo qual o conhecemos hoje, a doença cada vez mais 

exposta à dissecação da observação científica e aos registros de seu poder de enunciação. 

Estando a serviço da estrutura social, será necessário que a medicina, a fim de se desenvolver, 

venha a “se apropriar” do corpo, tornado matéria-prima de seu trabalho
16

.  Quando o Estado 

passa a ser o grande gestor dos processos sociais, dá-se a retomada dos discursos oriundos do 

séc. XVIII, visando a homogeneização das diferenças e a regulação do corpo, para o qual a 

ciência é a promotora do bem-estar. 

  Por outro lado, diferentemente de outros poderes instituídos, cujo desenvolvimento 

obedecia a uma lógica interna baseada em constantes avanços, derivando da refutação de 

pontos de vista anteriores, a medicina clínica agora tem por missão impor-se à opinião 

popular, aos preconceitos sobretudo da classe baixa, a fim de contar com ela, legitimando sua 

prática discursiva na mesma proporção em que procura deitar um véu de incredulidade à 

“medicina popular”, com isso assegurando o monopólio dessa prática. 

Quando a loucura adquire estatuto de doença mental, a psiquiatria começa a se 

institucionalizar. Sua origem é conseqüência da prática social sistemática da reclusão de 
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alienados no espaço propício à observação da instituição psiquiátrica – o asilo – e do qual eles 

só poderiam ser libertados pelo final do séc. XVIII: 

 

É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, funcionou como um mecanismo 

social, e que esse mecanismo atuou sobre uma área bem ampla, dado que se estendeu dos regulamentos 

mercantis elementares ao grande sonho burguês de uma cidade onde imperaria a síntese autoritária da 

natureza e da virtude. Daí a supor que o sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade 

social que permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos, há apenas um 

passo. O internamento seria assim a eliminação dos “a-sociais”; a era clássica teria neutralizado, com 

segura eficácia – tanto mais segura quanto cega – aqueles que, não sem hesitação, nem perigo, 

distribuímos entre as prisões, casas de correção, hospitais psiquiátricos ou gabinetes de psicanalistas 

(FOUCAULT, 1977, p.79). 

 

Será apenas no início do séc. XIX que se divisarão no panorama da ciência médica na 

Europa empreendimentos reformistas no campo da assistência aos alienados, da parte de 

médicos e filantropos unidos com o intuito de “humanizar” os cuidados dispensados a eles, o 

que se pode ver nas reformas promovidas por Phillipe Pinel e que encontra sua repercussão 

em John Haslam, William Tuke e Vicenzo Chiarrugi, por exemplo. 

O Brasil do séc. XIX seria permeável a esse processo normativo. Em seus ensaios 

sobre Machado de Assis, Kátia Muricy historiciza devidamente “O Alienista” quanto a esse 

aspecto, mostrando de que forma a obra catalisa, com chave irônica, opiniões e métodos 

comuns ao poder médico que então se constituía, paralelamente à organização de outras 

formas de poder e, em especial, do poder do Estado, no qual não se integra como “um 

instrumento científico e neutro” que esse Estado tomaria em perspectiva ideológica. Como 

afirma a crítica, essa constituição do poder médico no séc. XIX diferiria da “Fisicatura”, em 

                                                                                                                                                                                     

16 Em Vigiar e punir, Michel Foucault examina de que maneiras o controle do corpo facultou à medicina o exercício de seu poder. 
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vigor no período colonial, por carecer de sua natureza essencialmente jurídica, definida pelo 

poder real e tendo como uma de suas instâncias o poder médico colonial. Ao contrário disso, o 

que se vê, como revela Muricy, no poder médico do período em questão é uma defesa dos 

“mecanismos normativos de controle sobre os mecanismos jurídicos” (MURICY, 1988, p.23). 

Por outras palavras, diferentemente da Fisicatura, inteiramente falta de uma política de 

planejamento de caráter higienista para a população, o traço distintivo da medicina na época 

de Machado é sua autonomia em face do Estado, os médicos agora identificados como 

verdadeiros cientistas sociais, integrando em seu saber “a estatística, a geografia, a 

demografia, a topografia, a história” (MURICY, 1988, p.24-25). Semelhante atuação, que só 

faz incrementar essa “tecnologia” do poder médico, coincide com uma vigilância contínua da 

sociedade, considerada o lugar do perigo à saúde, e a ser empreendida por representantes 

legitimados por meio de diplomas por faculdades de medicina que também aqui durante um 

século travariam combate com os curandeiros
17

. Tais mudanças acabam por ensejar, é claro, 

uma nova mentalidade por parte do Estado, incumbido agora de se ocupar com salvaguardar a 

saúde da população, ao mesmo tempo que se empenha numa pedagogia médica se 

constituindo a um só tempo num controle político tanto do indivíduo quanto da coletividade, 

esta identificada essencialmente à população urbana, espaço por excelência da periculosidade 

à saúde. No que tange a esse controle, a política higienista terá na família seu foco principal 

de atenção: 

 

                                                           

17 No ensaio citado, a autora lembra a postura favorável de Machado de Assis aos curandeiros da época: “No meio culto da segunda metade 

do século, a unanimidade em torno da questão torna mais provocativa a defesa que, em uma crônica de 1892, Machado de Assis faz do 

direito de curar de ‘um curandeiro conhecidíssimo [...], pessoa de posição e popular entre nós’, ameaçado de prisão. Elogiando a 

constituição política no Rio Grande do Sul por admitir o livre exercício da medicina, Machado de Assis toma a posição: ‘não faltará quem 

deseja vê-la aplicada, quando menos ao Distrito Federal: eu, por exemplo’. E argumenta: ‘Não há curandeiros. O direito de curar é 

equivalente ao direito de pensar e de falar. Se eu posso extirpar do espírito de um homem certo erro ou absurdo, moral ou científico, por que 

não posso limpar o corpo e o sangue das corrupções? [...] Não há curandeiros, há médicos sem medicina, que é outra coisa’” (MURICY, 

1988, p.25). 
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Para o convincente discurso médico-higienista, inspirado no ideal revolucionário racionalista e 

humanista da medicina francesa, os altos índices de mortalidade infantil, as péssimas condições de saúde 

dos adultos atestavam de forma eloqüente a incapacidade da família oitocentista na preservação da vida 

de seus membros (Muricy, 1988, p.29). 

 

Tudo deve estar sob o olhar da ciência, instituições se organizam em função desse 

olhar. Como lembra Muricy,  

 

a vinda da Corte para o Brasil não acabaria apenas por transferir para cá instituições portuguesas – havia 

de criar outras, como a “Academia Real militar, o curso de agricultura, a cadeira de economia, a 

Biblioteca Real, o Museu Real, o Jardim Botânico” , todas caracterizadas por seu intuito de promover 

aspectos culturais do povo brasileiro para um conhecimento baseado na “observação” (MURICY, 1988, 

p.26).  

 

Com o desenvolvimento dos centros urbanos tais como Salvador e Rio de Janeiro, 

novas profissões se tornam necessárias. Como afirma Teixeira,  

 

O Brasil caminha, durante o século XIX, da distinção senhorial dos grandes proprietários rurais 

para a distinção explícita dos títulos de nobreza; até atingir, num terceiro movimento, a nobreza 

implícita conferida pelo título de doutor. Organizam-se novos campos de atuação profissional e 

institucional, entre os quais, o da medicina. São criadas as Faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e 

da Bahia. Surgem os primeiros jornais médicos (TEIXEIRA, 2012, p.2). 

   

A propósito da vinda de D. João VI para o Brasil, convém dizer que com ele também 

haveriam de desembarcar aqui intelectuais, artistas e médicos. Com a vinda destes, a medicina 

não se limitaria mais ao emprego de remédios caseiros e tratamentos empíricos. Esse 

benefício, porém, ainda não iria se estender aos alienados, pois, desde o período colonial, 
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embora o seu número fosse grande, não se lhes dava atenção, já que ainda eram vistos como 

sofrendo de “possessão demoníaca”. 

Até  o início do século XIX, os alienados não recebiam nenhum tipo de tratamento. Se 

fossem calmos, vagavam livremente pelas ruas, se agressivos, ficavam reclusos nas 

enfermarias das Santas Casas de Misericórdia. 

Somente em 1829 foi fundada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro por médicos 

higienistas. Essa sociedade estava ligada à medicina social e era profundamente influenciada 

pela medicina francesa, e essa forma de alienismo tinha suas raízes nas teorias de Pinel e 

Esquirol. 

Em 1830, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro realiza um diagnóstico sobre a 

situação dos loucos no Rio de Janeiro, que passam a ser considerados como doentes mentais 

com direito a um tratamento. Depois de publicar, em 1831, “Insânia Loquaz”, primeiro escrito 

sobre a doença mental no Brasil, José Martins da Cruz Jobim denuncia, em 1835, a 

insalubridade dos porões da Santa Casa de Misericórdia e as péssimas condições em que 

vivem os loucos na cidade e reclama para eles um estabelecimento onde pudessem receber 

tratamento e assistência adequados. Os membros da Comissão de Salubridade Geral da 

Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro também denunciam os maus-tratos, a falta de 

médicos especialistas e de enfermeiros treinados para tal função, a falta de um tratamento 

físico e moral condizente com a situação dos alienados e, sobretudo, a falta de condições 

higiênicas adequadas ao tratamento dos doentes. 

Em um artigo publicado no Diário da Saúde em 1835, o Dr. Xavier Sigaud também se 

ocupa do abandono dos alienados que andavam livremente pelas ruas, eram espezinhados 

pelos moleques e punham em risco a população. 

Em 1839, um artigo publicado pelo Dr. Luís Vicente de Simone na Revista Medica 

Fluminense e intitulado “Importância e necessidade da criação de um manicômio ou 
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estabelecimento para alienados” tem grande repercussão no meio médico e social e desperta a 

consciência pública para o problema. Também por essa época, o Dr. Antônio Luiz da Silva 

Peixoto descreve os métodos bárbaros então utilizados para o tratamento dos alienados. Os 

médicos não se preocupavam apenas com a questão dos loucos, mas reivindicavam melhorias 

nas condições de higiene pública no Rio de Janeiro, com propostas de saneamento social, 

médico e moral e também remodelação do espaço urbano. 

Também em 1839, o Dr. José Clemente Pereira, então provedor da Santa Casa do Rio 

de Janeiro, “enviou à respectiva mesa um extenso relatório sobre a situação aflitiva dos 

alienados, insistindo, como já haviam feito os seus antecessores, na adoção de medidas 

urgentes em favor deles, quando mais não fosse, por um dever de humanidade” (SILVA, 

2009, p.210).  

Só em 1841, porém, que o Dr. José Clemente Pereira começou uma campanha para a 

criação de um asilo para o tratamento de alienados. Em 15 de julho desse ano, o então 

provedor da Santa Casa envia um ofício ao Ministro do Império em que se lê: 

  

E como seja indispensável lugar salubre e apropriado, com terreno suficiente para as 

comodidades e larguezas, que estabelecimentos de semelhante natureza exigem, poderá o referido 

estabelecimento fundar-se na chácara que a Santa Casa de Misericórdia possui na Praia Vermelha, 

denominada do Vigário-Geral, e onde existe já uma enfermaria de alienados, que têm obtido 

melhoramentos, e alguns até um total restabelecimento; e há a possibilidade de comprar-se uma casa 

para enfermaria de homens, que se vende por 6:000$. E porque em tais fundações, a construção do 

edifício é pouco em comparação da despesa ordinária para sustento dos estabelecimentos, a Santa Casa 

de Misericórdia não terá dúvida em tomar esta a seu cargo, uma vez que se lhe confie a administração, 

como será de razão, e até conveniente, pois fornecerá o terreno e a subsistência futura de novo hospital 

(PEREIRA apud SILVA, 2009, p.210). 
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Desse modo, a Santa Casa aceita a anexação do que seria o Hospício Pedro II com a 

condição de que ele só servirá para o tratamento de alienados, nada além disso. Também se 

criaria uma repartição separada, denominada Administração do Hospício de D. Pedro II, que 

seria composto por escrivão, tesoureiro e procurador. Desse modo, o Dr. José Clemente 

Pereira conseguiria liberar a Santa Casa da custódia dos alienados e ampliaria o poder 

político-institucional dela, já que administraria um estabelecimento ligado à modernidade 

científica e à caridade religiosa (TEIXEIRA, 2012, p.3). 

Em 18 de julho de 1841, D. Pedro II sanciona o decreto n
o 

82 autorizando a construção 

dessa instituição.  

À época, sem poder atingir diretamente o Imperador, não faltou quem tentasse 

ridicularizar o Dr. José Clemente Pereira, dizendo que o hospital estava superlotado e 

afirmando que era inútil erguer um palácio para encerrar doidos. 

Os recursos para a edificação do suntuoso edifício vieram de donativos, de comutações 

de penas, de loterias – “em 10 de julho de 1850, era assinado um decreto concedendo vinte 

loterias em benefício das obras do Hospício e da manutenção dos alienados. Nesse mesmo 

ano, a 19 de junho, a Assembléia Provincial do Rio de Janeiro, incluía em seu orçamento mais 

duas loterias destinadas às obras daquele pio estabelecimento” (SILVA, 2006, p.211). Em 8 

de dezembro de 1852, com a presença do Imperador, dos Ministros de Estado, do corpo 

diplomático, dos irmãos da Santa Casa e de grande número de convidados, o Hospício foi 

inaugurado, em cerimônia que incluía a presença de uma orquestra, um ato religioso e 

discursos.  

O hospício era um edifício imponente, desenhado por Domingos Monteiro e realizado 

pelo engenheiro Sr. Major José Maria Jacinto Rebello, que realizou algumas modificações no 

projeto original. A construção era majestosa, reproduzindo as artes jônica e dórica, com 

colunas de granito, balaustradas de mármore e uma infinidade de janelas. Os pátios internos 
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eram formados por jardins que continham pequenos tanques e chafarizes. A sala de visitas era 

ricamente decorada e ali se encontrava uma estátua de mármore de D. Pedro II. O edifício 

também era chamado de “Palácio dos Loucos”.  

Mas, apesar das festas e da suntuosidade do edifício, mesmo com a inauguração do 

hospício, 

 

 a ciência psiquiátrica brasileira ainda não se constituíra enquanto tal. Isso só iria ocorrer 

paulatinamente, a partir de um alargamento do campo de possibilidades de participação da medicina nos 

projetos relativos à assistência à população (VENÂNCIO, 2003, p.1). 

 

À época, o médico que se dedicava a cuidar de loucos não possuía status social, já que 

essa área da medicina era considerada inferior, o que influenciava negativamente na 

remuneração desses médicos. Porém, como a medicina mental era um campo pouco explorado 

no Brasil e não possuía nenhum especialista de renome, alguns médicos se interessaram pelo 

assunto como forma de ascensão social. 

Em 1852, as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia não possuíam uma 

cátedra em doenças mentais, sua cátedra era de medicina legal, e logo depois foi criada uma 

cadeira de higiene. Apenas em 1881 seria criada uma cadeira de clínica psiquiátrica e 

moléstias mentais, e só em 1882, com a lei 3141, determinou-se a realização de concurso 

público para a cátedra de psiquiatria da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. O professor 

João Carlos Teixeira Brandão foi aprovado e empossado no ano seguinte nessa cadeira e, em 

1887, tornou-se diretor do Hospício D. Pedro II. 

No primeiro regulamento desse estabelecimento, lê-se: “O Hospício de D. Pedro II é 

destinado, privativamente, para asilo, tratamento e curativo dos alienados de ambos os sexos 
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de todo o Império, sem distinções de condições, naturalidade ou religião” (apud SILVA, 2006, 

p.212). 

Os primeiros pacientes foram trazidos da enfermaria provisória que havia sido 

construída na Praia Vermelha, e o hospício começou a funcionar com 143 alienados. Como na 

época não havia tratamentos medicinais para o controle da agressividade dos pacientes, estes 

eram trancados em quartos fortes ou amarrados em camisas de força. Os mais calmos 

participavam de terapias ocupacionais em oficinas de carpintaria, marcenaria, sapataria, etc.: 

 

Segundo o “Projeto dos Estatutos do Hospício Pedro II”, o funcionamento do hospício seria dividido em 

econômico (administradores), sanitário (facultativos auxiliados pelas irmãs de caridade) e religioso 

(capelães) (GONÇALVES, 2009, p.395).  

 

Os alienados que eram recebidos no Palácio dos Loucos eram divididos em quatro 

categorias: indigentes, que não pagavam; pensionistas de primeira classe, de segunda e de 

terceira, que pagavam de acordo com sua categoria. Os indigentes e os escravos de senhores 

que só possuíam uma alma e não tivessem meios de pagar eram admitidos gratuitamente. Bem 

como os marinheiros de navios mercantes. Também os soldados da Guerra do Paraguai eram 

ali admitidos gratuitamente. 

Quando de sua inauguração, o hospício poderia receber cerca de 150 pacientes, mas, 

já em 1854, sua capacidade chegava ao número de 300, metade de homens e metade de 

mulheres. Num primeiro momento, os primeiros ocupantes do edifício provinham da corte. 

Porém, muitos alienados eram enviados das mais diversas províncias. Além dos que vinham 

por terra, existia também aqueles que eram embarcados e enviados ao Rio de Janeiro, onde 

ficavam zanzando até serem recolhidos e serem internados como indigentes no Hospício D. 

Pedro II. Esse estabelecimento passou a ser visto como um depósito de desvalidos e 
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desenganados, que não paravam de desaguar ali. Por isso, em setembro de 1854, o Ministro do 

Império baixou portaria, proibindo a remessa de alienados das províncias, sem prévia 

autorização do mesmo ministério.  

Em 1856, relatórios do Hospício Pedro II indicam uma superlotação devida à entrada 

indiscriminada de pacientes curáveis e incuráveis, afetados mentalmente ou meros indigentes. 

A partir de 1862, entretanto, a admissão dos alienados não era de responsabilidade 

exclusivamente dos médicos, pois que ela, segundo afirma Engel (apud GONÇALVES, 2009, 

p.401), passava por “intermédio do Provedor da Santa Casa, ‘que por sua vez só podia ordenar 

matrícula mediante diversos documentos’”. Isso faz com que a administração do hospício 

esteja diretamente subordinada à Santa Casa de Misericórdia. Mas, a despeito dessas 

proibições, o fluxo de alienados não parava de aumentar, o que gerou pedidos para que se 

fechasse a instituição para novas remessas, mas os pedidos de admissão vindos das províncias 

não cessaram e a capacidade do hospício, que em 1854 era de 300 pacientes, já havia superado 

esse total. Segundo afirma Silva,  

 

uma vez criados [estabelecimentos de alienados], a falta de prioridade, a crescente demanda e a baixa 

resolutividade terapêutica levaram rapidamente à superlotação e ao desvirtuamento. Isto, entretanto, é 

muito distante do que aquelas pessoas desejavam e conceberam. É preciso distinguir entre o que se 

pretendeu com tais instituições e o que elas se tornaram... (SILVA, 2006, p.212). 

 

De 1853 a 1881, o Hospício D. Pedro II foi dirigido pelos doutores Manoel 

José Barbosa, Joaquim Antonio de Araújo Silva, José Teodoro da Silva Azambuja, José  

Ludovino da Silva, Ignácio da Silva Goulart e Gustavo Balduíno de Moura. 

Os médicos responsáveis pelo serviço sanitário faziam uma distinção entre pacientes 

curáveis e incuráveis e afirmavam que o Hospício Pedro II deveria ocupar-se dos primeiros. 



 37 

Contrariando os interesses de muitas famílias, de senhores de escravos e até mesmo de alguns 

setores dos governos, esses médicos defendiam o uso do hospício para o tratamento de 

doenças mentais e não como depósito de doentes incuráveis. Também segundo esses médicos, 

as principais doenças mentais encontradas no hospício eram a demência, a mania, a 

monomania, a lipemania, a epilepsia, a imbecilidade e o idiotismo, sendo que a maioria sofria 

de mania, ficando, em segundo lugar, os que sofriam de demência simples.  

Os alienados que eram recolhidos na rua pela polícia eram examinados por um médico 

e ficavam em observação durante quinze dias para se certificar se ele sofria mesmo de 

alienação mental; em segundo lugar, avaliava-se se ele podia conviver com sua família sem 

que representasse nenhum risco para si mesmo ou para ela. Quanto aos alienados que 

cometiam crimes, estes não eram admitidos em hipótese alguma no Palácio dos Loucos. 

 

O discurso científico em “O Alienista” 

 

Obviamente, Machado de Assis estava a par das circunstâncias da criação do Hospício 

D. Pedro II e diversos intérpretes o tomaram como inspiração à Casa Verde
18

. Na verdade, ele 

não estava apenas familiarizado com isso, mas também, como afirma Rouanet, com a 

literatura especializada acerca da psicologia e dos distúrbios psíquicos:
19

 

 

Em sua biblioteca pessoal, ele possuía livros como Prolegomènes à la psychologie moderne 

(1889), de Siciliani, e Lês maladies de la mémoire (1880), de Ribot. No “Alienista”, há traços visíveis 

da leitura de clássicos da psiquiatria. Assim, para Pinel, a alienação mental abrange a mania, a 

                                                           

18 Tanto mais quando se pensa na “Praia Vermelha”, onde ficava a casa do hospício D. Pedro II. 

19
 Vale também ressaltar o fato de que Machado de Assis colaborou com O Globo, jornal de tendência 

republicana e cientificista, por vários anos e no qual publicou A mão e a luva e Helena. Machado se refere 

diretamente a esse jornal no conto “A sereníssima república”. 
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melancolia, a demência e a idiotia, enquanto no “Alienista” Machado fala... nas várias subclasses da 

loucura, como monomanias, delírios e alucinações várias (ROUANET, 2008, p.77). 

 

A propósito dessa classificação metódica e científica das doenças mentais, diga-se que ela fora 

destacada por um relatório do Hospício D. Pedro II em 1878, no qual figurava “... 

incontestavelmente como um elemento de ordem, disciplina e moralidade, donde o médico 

tira o melhor partido para suas indicações e resultados” (ROUANET, 2008, p.78). A mesma 

ideia havia sido expressa num artigo de Demétrio Coutinho na Gazeta Médica da Bahia, em 

1872-1873. “A administração de um asilo de alienados deve ser entregue a um médico [...]. 

Ao poder administrativo deve estar reunido o poder médico, sem o qual não pode haver 

unidade de ação, unidade de governo”. (ROUANET, 2008, p.78). Por outras palavras, a 

mesma crença esposada por Bacamarte, para quem o “poder espiritual”, ou científico, deveria 

estar associado ao “poder temporal”, ou administrativo, na Casa Verde. Machado certamente 

conhecia também os artigos publicados nos anos de 1880 do médico João Carlos Teixeira 

Brandão, os quais criticavam o descaso das autoridades no tratamento dos loucos
20

.  

Esse e outros momentos da abordagem de Rouanet voltados à detecção de 

acontecimentos históricos refletidos na obra – ou, se se preferir, os momentos em que a crítica 

se abre à dimensão sociológica –, têm-se repetido em diversos estudos recentes, marcados por 

um viés historicizante e por vezes coroados de êxito quanto a esse objetivo
21

.  

                                                           

20
 “Essa crítica parece ter ecoado, ironicamente, no conto de Machado, quando diz que a “vereança de Itaguaí, entre os 

pecados de que era arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes”. O personagem de Simão Bacamarte teria 

sido inspirado pelo médico José da Cruz Jobim, senador conservador, que atacara estudantes de São Paulo, para indignação 

de Machado de Assis, que os defendeu pela imprensa” (ROUANET, 2008, p.78). 

21
 Dentre esses estudos, merece destaque o livro O altar e o trono, de Ivan Teixeira, um excelente recenseamento de 

discursos artísticos e culturais latentes em “O Alienista”, ao mesmo tempo que identifica acontecimentos políticos do 

Segundo Reinado, com ênfase na “disputa do poder no processo de formação da cidade” (TEIXEIRA, 2010, p.19), esta 

ênfase também estando presente em estudos com pontos afins aos de Teixeira mas com perspectivas diversas, 

como”Linguagem e Loucura em O Alienista”, de Antônio Carlos Secchin (Poesia e Desordem, 1996, p.186-192) e “O 



 39 

Nessa linha se enquadra – embora com diferença de foco – o ensaio “As Desventuras 

da Razão”, de Kátia Muricy, para quem “A vila de Itaguaí aparece assim como uma alegoria 

da sociedade brasileira oitocentista” (MURICY, 1988, p.33) em que pese a diferença dos 

costumes descritos no conto – ainda do Brasil colonial –, num lance de recuo temporal que 

não é senão uma estratégia narratorial com vistas à crítica indireta da sociedade. Seu ensaio 

rastreia o discurso científico brasileiro absorvido e transubstanciado por Machado no conto, 

uma “paródia da psiquiatria moderna e de suas intermináveis discussões sobre a natureza da 

loucura” (MURICY, 1988, p.34). Desse ângulo, seria possível detectar na obra, ora explícitas, 

ora não, teses médicas brasileiras sobre a alienação mental no séc. XIX, que não passavam de 

cópias servis dos modelos europeus de Pinel e Esquirol mas que davam início a um processo 

de normalização tentando fazer face a problemas reais em nossa sociedade. Nesse sentido, 

 

O texto de Machado alcança sua dimensão crítica à medida que testemunha o processo de 

normalização da sociedade brasileira, em suas idiossincrasias, como propriamente nosso e se posiciona 

                                                                                                                                                                                     

Palimpsesto de Itaguaí”, de Luiz Costa Lima. Com estes termos Teixeira patenteia seu compromisso com um método 

específico: “Como se sabe, Stephen Greenblatt, responsável pela criação de uma linha de pesquisa norte-americana 

conhecida como New Historicism, é o criador da locução poética cultural, que decorre do conceito de episteme, adotado por 

Michel Foucault para designar a base interdiscursiva responsável pela criação dos saberes, dos valores, dos protocolos e das 

convicções de uma coletividade. Por essa perspectiva, supõe-se que o estudioso da literatura e da história deva dedicar tanta 

atenção aos modos de representação metafórica da realidade quanto aos costumes e instituições políticas de um dado 

momento. [...] Nesse sentido, a literatura será admitida como resultado do intercâmbio da fala do artista com os diversos 

discursos de seu tempo (TEIXEIRA, 2010, p.29). A delimitação de seu foco de interesse é formulada nos seguintes termos: 

“... em sua investigação da novela, a tradição crítica tem-se concentrado no assunto da demência, interpretando-o como 

instrumento de sátira ao autoritarismo da ciência do século XIX, mais especificamente ao Positivismo. Por ironizar a 

autoridade inconsequente de Simão Bacamarte, a novela seria também uma denúncia contra a centralização do poder, que se 

fortalece pelo mito da razão e do estudo. Concordo com essa leitura consensual, mas, em que pese sua importância na 

história da exegese do texto, deve-se admitir que ela não dá conta da abrangência semântica da novela. A figuração da 

loucura e seu correlato político são, com certeza, uma das linhas de força de ‘O alienista’, mas não a única nem a principal 

[...] Pela hipótese aqui adotada, o texto incorpora a insânia como condição para discutir não apenas o exercício, mas, 

sobretudo, a constituição da autoridade. [...] Assim, apoiado no motivo da loucura, o tema central da novela seria a disputa 

pelo poder no processo de formação da cidade, e não propriamente o exame de uma situação de força previamente 

estabelecida” (TEIXEIRA, 2010, p.19). 
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com ceticismo em relação a seus valores. Pode-se perceber no humor de O alienista uma crítica 

perspicaz às intenções controladoras da nascente psiquiatria brasileira em relação à população, bem 

como uma compreensão exata das alianças recíprocas entre ela e o poder político. Mas é especialmente 

na ironia à positividade experimental, aos altos ideais humanitários do saber psiquiátrico e à sua suposta 

vinculação com os princípios universais da razão – vínculo que legitimava, no discurso médico, a 

intervenção da psiquiatria no social – que a narrativa ganha sua inteligência mais requintada (MURICY, 

1988, p.36). 

 

Essas palavras são bastante convincentes, e, à parte alguns outros momentos da análise 

de Muricy – que retomarei adiante –, elas põem em relevo a concepção tipológica das 

personagens, tão cara à abordagem sociológica e da qual não se pode prescindir, aspecto que 

também me parece presente muitas vezes na leitura de Teixeira. Minha abordagem, porém, 

deve-se abrir a outra dimensão, também, verbalizada nas seguintes palavras de Alfredo Bosi: 

 

... por que Machado só poderia ter juízos de valor e ideais derivados imediatamente do regime 

paternalista dos meados do século XIX na cidade do Rio de Janeiro? Por acaso a luz deriva dos objetos 

iluminados por ela? A historicidade que penetra os processos simbólicos é mais aberta e complexa do 

que o tempo do relógio, que só mede a conjuntura relativa à contingência biográfica do autor. A 

historicidade em que se inscreve uma obra de ficção traz em si dimensões da imaginação, da memória e 

do juízo crítico. Valores culturais e estilos de pensar configuram a visão do mundo do romancista, e esta 

pode ora coincidir com a ideologia dominante no seu meio, ora afastar-se dela e julgá-la. Objeto do 

olhar e modo de ver são fenômenos de qualidade diversa; é o segundo que dá forma e sentido ao 

primeiro. (...) Creio que se faça aqui necessária uma abordagem flexível, interessada não só no mesmo e 

no típico, mas também na diferença e na singularidade. Porque os objetos do olhar narrativo são 

descontínuos, e são diversas as maneiras de encará-los: a intencionalidade do autor desloca-se, e é 

preciso acompanhar cada uma de suas visadas (BOSI, 2003, p.12-13). 
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Por outras palavras, minha leitura procura acompanhar as “visadas” da 

intencionalidade móvel do autor, partindo do pressuposto do discurso científico da época 

presente na narrativa, e satirizado por Machado, para se concentrar na composição de “O 

Alienista”, mais especificamente em seu estilo, procurando demonstrar que 1) a ideia 

generalizada de observação, da maneira pela qual foi propalada por Pinel e Esquirol – que 

viam nela a base de seus métodos psiquiátricos – se constitui num “fator de arte”, como o 

verbalizou Antônio Candido, e no que pode ser denominado, mais do que o leitimotiv da 

narrativa, o seu princípio estrutural; 2) que esta obra, a exemplo de grande parte da produção 

machadiana, evidencia um “projeto de relativização da medicina, da ciência em geral e 

mesmo do pensamento como um todo”, como o afirmou Rouanet (ROUANET, 2008, p.78), 

um projeto que encontra um de seus expedientes mais eficazes na adoção dos típicos 

narradores de Machado, quer o denominado “onisciente intruso”, como no caso de “O 

Alienista”, quer em primeira pessoa, aspecto que torna essa obra em especial não só 

emblemática de muitas outras da produção machadiana, como também a faz parecer o “ataque 

mais demolidor”, como afirmou Gledson, de Machado às pretensões de objetividade de todo 

materialismo ou positivismo ingênuos, aqui servindo as palavras de Bosi acerca do 

dinamismo criativo resultante da individualidade artística e do condicionamento social – o 

“modo de ver” modificando o “objeto do olhar”; e 3) que esse mesmo princípio estrutural 

pode ter o condão de fornecer bases para se considerar “O Alienista” um “conto”, e não 

propriamente uma “novela”, como é por exemplo a opinião de Teixeira
22

, dentre outros. 

Antes porém de proceder à análise do conto por meio dessa abordagem, será preciso 

fazer uma digressão um tanto longa, a fim de examinar o que podemos chamar de 

“idiossincrasias” do narrador machadiano, que a meu ver respondem em grande parte pelo seu 

propalado “relativismo”, ou mesmo “ceticismo”, e que, como pôde revelar a perspectiva 

                                                           

22 Retomarei a questão no decorrer de meu estudo. 
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histórica, faz de Machado um autor perfeitamente comparável a expoentes da literatura 

europeia de então, quando não lhe explica a imensa modernidade de sua poética. 

 

Idiossincrasias do narrador machadiano 

 

Como é sabido, o pressuposto da “objetividade” na narrativa se constituiu num 

verdadeiro dogma da corrente realista, que norteou a maior parte da produção romanesca do 

século XIX. Esse pressuposto, como não podia deixar de ser, aspirava, dentre outras coisas, à 

“impessoalidade do artista”. Essa palavra, “impessoalidade”, é notadamente um valor 

literário, e, em termos de representação ficcional, ela não significa outra coisa senão trabalhar 

sem um código específico de convenções morais. De acordo com essa corrente realista, e com 

sua vertente naturalista, os métodos do escritor deveriam aproximar-se dos do “cientista”. 

Henrik Ibsen, por exemplo, não trabalhava com nenhum “código específico de convenções 

morais” e se considerava um “realista”. Numa de suas cartas, ele se defendeu das críticas que 

recebeu por suas supostas “crenças”, e enfatizou sua “isenção” em busca de uma realidade 

objetiva. 

 

Eles tentam me fazer responsável pelas opiniões que algumas das personagens expressam nas 

peças. E no entanto em todo o livro não há uma única opinião, não se encontrará uma única observação 

ali da parte do dramaturgo. Tomei bastante cuidado quanto a isso. O método, a técnica por trás da forma 

do livro foi em si mesma suficiente para impedir o autor de se tornar visível no diálogo. Minha intenção 

foi tentar dar ao leitor a impressão da experiência de um fragmento da realidade (JOYCE, 2003, p.34). 

 

Ora, a “impessoalidade” na literatura não passa de uma condição ideal: a determinação 

do “fragmento da realidade” não pode advir senão de uma escolha pessoal. Por outro lado, um 

traço fundamental do realismo de Ibsen, e que se aplica de modo geral a um sem-número de 
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autores da época, é que o dramaturgo se limitava a apresentar as coisas sem fazer 

“comentários” sobre elas, deixando-as à interpretação do leitor ou da plateia. Suas 

personagens, bem como as de um Flaubert, por exemplo, nunca são alvo da “condenação” 

deles, tampouco da nossa: sentimos “pena” delas, somos capazes de “entendê-las”. Na 

verdade, as convenções sociais e religiosas que impelem essas personagens a agir dessa ou 

daquela maneira é que são “atacadas”. Isso acontece porque, em termos da caracterização da 

personagem, a técnica realista opera por meio de um trabalho de “amostragem”; das ações 

dessa personagem aflora um vislumbre do tipo que ela representa socialmente. 

Desse ângulo, o valor da “impessoalidade” seria responsável por não termos a 

impressão de que a vida das personagens num romance nos está sendo “lida” ou explicada 

pelos outros – ou melhor, pela voz do “autor”. De fato, segundo a estética realista, uma 

narrativa deveria assumir a feição de um mecanismo a se contar a si próprio, sem nenhuma 

intervenção por parte de um narrador. Assim, desprovida de uma voz reflexionante que se 

pudesse creditar ao narrador ou ao autor, a arte realista na maioria das vezes convidava o 

leitor à interpretação de fatos selecionados, mas faltos justamente de comentários e juízos de 

valor. Por outro lado, por trás desses ideais de objetividade e “impessoalidade”, ainda se 

acreditava no caráter apreensível do objeto de representação, ou simplesmente “do mundo”, e 

nos meios de que a arte, ou o artista, se serviam para apreendê-lo. 

Por outro lado, pode-se dizer que grande parte da escrita do século XIX esteve 

comprometida com a refutação de ideias inadequadas acerca do homem e da sociedade, e com 

a afirmação de novos valores. Dentre as correntes de pensamento vigentes à época e 

comprometidas com algum tipo de “denúncia”, grosso modo, o “darwinismo”, que afirmava 

descender o homem do macaco, e a corrente filosófica do “marxismo”, ao revelar, dentre 

outras coisas, o homem como agente de relações sociais marcadas pela alienação e 

exploração, acabaram por se constituir em duros golpes desfechados contra a imagem do ser 
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humano. Mas um golpe final, igualmente poderoso, haveria de ser desferido pela obra de 

Sigmund Freud, que, com seu conceito de “inconsciente”, teve o condão de despertar, dentre 

outras coisas, a crença numa instância psíquica inata ao ser humano e não sujeita a sua 

vontade consciente, o que por si só fazia dele, em certo sentido, um “estranho” para si mesmo, 

e abalava inteiramente a ideia de uma subjetividade absoluta, ou mesmo coesa. 

Apenas pressentidos a princípio, tais abalos na imagem do homem e da sociedade 

começaram a deixar suas marcas nas artes e na literatura pela virada do séc. XIX e nas 

primeiras décadas do séc. XX. Em seu antológico ensaio “Reflexões sobre o romance 

moderno”, Anatol Rosenfeld, depois de estabelecer analogias entre a “desrealização” na 

pintura, ou a perda da perspectiva, e uma perda do “centro” na literatura, alude às então novas 

ideias acerca da precariedade da condição humana e a sua situação num mundo não 

“explicado”: 

 

Talvez fora básica uma nova experiência da personalidade humana, da precariedade da sua 

situação num mundo caótico, em rápida transformação, abalado por cataclismos guerreiros, imensos 

movimentos coletivos, espantosos progressos técnicos que, desencadeados pela ação do homem, passam 

a ameaçar e dominar o homem. Não se refletiria esta experiência da situação precária do indivíduo em 

face do mundo, e da sua relação alterada para com ele, no fato de o artista já não se sentir autorizado a 

projetá-lo a partir da própria consciência? Uma época com todos os valores em transição e por isso 

mesmo incoerentes, uma realidade que deixou de ser um mundo “explicado” exigem adaptações 

estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e insegurança dentro da própria estrutura da obra 

(ROSENFELD, 1976, p.86). 

 

Num processo que, guardadas as diferenças, dá impressão de se entender até hoje, 

passa-se então a se nutrir grande desconfiança acerca de quaisquer visões totalizadoras ou que 

pretendam fornecer uma “explicação” do universo, considerado agora fragmentado e opaco, 
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em face do qual nem a religião nem a ciência alcançam aplacar o medo e a dúvida. Também 

às artes e à literatura começa a perpassar um sentimento de impotência no que tange a sua 

capacidade de exprimir a vida e a realidade, sob cuja superfície se agita certa sensação de 

niilismo e caos. O escritor se acha agora diante de um mundo em que a linguagem deixa de ter 

um controle sobre essa “realidade” elusiva, como se padecesse de uma verdadeira “moléstia”. 

O escritor tcheco Franz Kafka, numa carta de 1918, havia já expresso esse mal-estar: “O que 

escrevo é diferente do que eu digo, o que eu digo é diferente do que eu penso, o que eu penso 

é diferente do que eu devo pensar e assim prossegue, rumo à escuridão mais funda”.  

Ademais, particularmente no caso das narrativas de ficção, assiste-se a uma gradual 

substituição do narrador por uma voz ligada diretamente ao que ela narra, e a tal ponto, que 

a impressão é de que se anula a distância entre a narração e o narrado.  A ideia tradicional de 

personagem começa a se desfazer, para dar lugar a uma voz que, sem ser a expressão do 

“caráter”, representado tão amiúde nos romances psicológicos, dá mostras de se articular 

diretamente a partir de forças inconscientes. Por outras palavras, a essa altura começam a 

sobejar narrativas em primeira pessoa apresentando eus não confiáveis, desprovidos de meios 

para retratar a realidade em que vivem. 

Ora, essa exposição de grandes ideias que nortearam uma época, sumariadas aqui com 

certa violência, visa tão-só a deixar patente que Machado de Assis, como todo grande artista 

sensível ao “espírito do tempo”, deixou-se permear por muitas dessas tendências
23

, 

independentemente de sua vinculação explícita a elas, e que sua obra incorpora em sua 

estrutura aquele “estado de fluxo e insegurança” a que alude Anatol. Um “mundo não 

explicado” na maioria das vezes aflora de suas narrativas, por exemplo, quando se patenteia o 

caráter parcial de sua narração, o que dá a impressão de que estamos ouvindo um relato de 

alguém que avalia os acontecimentos à luz de suas próprias aspirações, medos ou mesmo 
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preconceitos e que, no fundo, é um “mau intérprete dos fatos”. É perfeitamente possível 

relacionar esse aspecto à oposição de Machado à estética realista, que em suas críticas a Eça 

de Queiroz ele chamou de “reprodução fotográfica e servil das coisas mínimas e ignóbeis” 

(ASSIS, 2008, p.127). Em Machado, a “reprodução fotográfica” é substituída pelo dogma do 

“não há espetáculo sem espectador”
24

, esta expressão, em nosso contexto, devendo ser 

entendida como “não há narração sem narrador”. Roberto Schwarz sintetiza a questão: 

 

Como o seu contemporâneo Henry James, Machado inventava situações narrativas, ou 

narradores postos em situação: fábulas cujo drama só se completa quando levamos em conta a falta de 

isenção, a parcialidade ativa do próprio fabulista. Este vê comprometida a sua autoridade, o seu estatuto 

superior, de exceção, para ser trazido ao universo das demais personagens, como uma delas, com 

fisionomia individualizada, problemática e sobretudo inconfessável. (...) Ao adotar um narrador 

unilateral, fazendo dele o eixo da forma literária, Machado se inscrevia entre os romancistas inovadores, 

além de ficar em linha com os espíritos adiantados da Europa, que sabiam que toda representação 

comporta um elemento de vontade ou interesse, o dado oculto a examinar, o indício da crise da 

civilização burguesa. Também na esfera local, das atitudes e ideias sociais brasileiras, as consequências 

da nova técnica eram audaciosas. O nosso cidadão acima de qualquer suspeita – o bacharel com bela 

cultura, o filho amantíssimo, o marido cioso, o proprietário abastado, avesso aos negócios, o arrimo da 

parentela, o moço com educação católica, o passadista refinado, o cavalheiro belle époque  – ficava ele 

próprio sob suspeição, credor de toda a desconfiança disponível. Do ângulo da ideologia artística 

nacional, enfim, o narrador cheio de credenciais mas privado de credibilidade configurava igualmente 

uma situação inédita, difícil de aceitar, em contraste marcado com a anterior (SCHWARZ, 2012, p.12-

13). 

 

 Tal impressão, porém, não diz respeito tão-somente ao narrador. Na obra de Machado 

nos deparamos com um sem-número de personagens que parecem “interpretar mal” o 

                                                                                                                                                                                     

23 Procurarei esmiuçá-las na conclusão de meu estudo. 
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comportamento das pessoas e os acontecimentos. Na categoria destas últimas devem ser 

computadas as detentoras do que se pode chamar de “mentalidade romântica”. Isso, aliás, 

vinha a propósito do projeto anti-romântico de Machado, a que alude Hélio de Seixas 

Guimarães em seu Os leitores de Machado de Assis: 

 

Machado de Assis começa sua carreira de romancista com um projeto anti-romântico num 

momento em que o gosto pela literatura sentimental e imaginosa domina o ambiente literário brasileiro. 

Sua tarefa consiste, portanto, não só em apontar e demolir os anacronismos, mas também atrair um 

público capaz de compreender e fruir a “literatura moderna” que pretende constituir. Por isso, a tensão 

entre o gosto vigente e este projeto modernizador permeia os dois primeiros livros, nos quais 

personagens formadas pela poesia de Lord Byron e educadas com a leitura do Werther são 

sistematicamente ridicularizadas pelos narradores, que também desafiam a expectativa dos seus 

interlocutores, apontando sempre para a necessidade não apenas de um novo tipo de literatura, mas de 

um novo tipo de leitor (GUIMARÃES, 2006, p.125). 

 

Tome-se como exemplo o conto “Miss Dollar”, constante da coletânea Contos 

fluminenses, uma obra importante, no dizer de John Gladson, que guarda nexos temáticos com 

Ressurreição e Dom Casmurro, e um conto que, inédito em jornal e revista à época de sua 

publicação em livro, justamente por ser o primeiro da coletânea, devia ter um apelo maior a 

seu autor.  

Com efeito, o conto, girando em torno da contingência que aproxima um homem e 

uma mulher em virtude da perda desta quanto a uma cachorrinha de nome Miss Dollar, não só 

ridiculariza o gosto pela literatura romântica como também denuncia os agravos causados pelo 

sentimentalismo, do qual essa literatura seria também a expressão mais acabada. Logo no 

início do conto em questão, porém, essa denúncia já se acha prefigurada, ainda que de maneira 

                                                                                                                                                                                     

24 “O segredo do bonzo”. 
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muito oblíqua, nos parágrafos iniciais, o primeiro se abrindo com uma afirmação capciosa – 

trata-se de um narrador onisciente intruso – de natureza metalinguística, e envolvendo a 

questão da pertinência da forma a ser adotada para a narrativa: 

 

Era conveniente ao romance que o leitor ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. 

Mas por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões, que 

encheriam o papel sem adiantar a ação. Não há hesitação possível: vou apresentar-lhes Miss Dollar.  

 

A apresentação só virá, de maneira cômica, seis parágrafos depois, e a frase é capciosa 

precisamente por não informar o motivo pelo qual seria “conveniente” fazer com que o leitor 

ignorasse por “muito tempo” quem é Miss Dollar. Em todo caso, essa frase é seguida de um 

período iniciado por adversativa, em que se explicita a preocupação desse narrador – de resto, 

a preocupação de um contista, em busca de uma unidade de efeito – com “adiantar a ação”: 

“Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas 

digressões, que encheriam o papel sem adiantar a ação”. Em que pese essa preocupação, e a 

constatação desse narrador de que “não há hesitação possível” e de sua resolução quanto a 

apresentar Miss Dollar de imediato, o que se verá nos cinco parágrafos seguintes será uma 

contradição disso, justamente na forma de “longas digressões”, a modo de conjecturas, que, 

num primeiro momento, aparentemente só fazem “encher o papel”.  

Essas conjecturas dizem respeito a diversos tipos de mulher que a imaginação dos 

leitores, de acordo com sua idade e temperamento, é capaz de engendrar a partir do nome 

Miss Dollar. Assim, o rapaz de “gênio melancólico” “imagina” Miss Dollar como uma 

“inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue”, “vaporosa e ideal como uma criação 

de Shakespeare”, sabendo “Tennyson de cor” e apta a “ler Lamartine no original” e, no caso 

de saber português, lendo os “sonetos de Camões ou os Cantos de Gonçalves Dias”. Em 
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suma, um leitor notadamente romântico. Já o leitor não inclinado a esses “devaneios e 

melancolias” “imaginaria” Miss Dollar como uma “robusta americana... amiga de iguarias 

fortes, em vez de chá com leite”, e assim prossegue o narrador, a arrolar conjecturas que, num 

processo cumulativo, culminam num tom de anticlímax: “Miss Dollar é uma cadelinha galga”. 

A partir disso, terá início propriamente o entrecho do conto, e, do modo como se apresenta, 

esses borboleteios do narrador, que parecem em conformidade com os borboleteios dos vários 

tipos de leitor, podem dar a impressão de não se articular organicamente com a história que 

será narrada. O que nessas digressões é posto em relevo é a imaginação – palavra-chave da 

estética romântica – dos leitores, numa antecipação velada do tema central do conto, que se 

poderia sintetizar na pergunta, “como convencer um coração desconfiado?”. Esta, na verdade, 

é feita por D. Antônia acerca da suspeita de Margarida quanto aos pretendentes, mas ela 

parece ecoar sub-repticiamente por todo o conto, constituindo-lhe o “problema” fundamental. 

Pois a tensão que vai recrudescendo do começo ao fim da narrativa é gerada tão-somente por 

uma “quimera”, uma noção distorcida que Mendonça e Margarida formam um do outro, 

embora, é claro, por motivos diferentes. Esse ponto parece o alvo da crítica de Machado, 

sobretudo no que concerne à quimera “alimentada” por Mendonça. Não é por acaso que este 

nutra essa mesma quimera a partir de seu gosto pelo “literário” e, mais particularmente, pelo 

pensamento “romântico”. Sua tristeza e ansiedade cada vez maiores derivam apenas de uma 

‘ideia”, ou melhor, de sua “prevenção”, alardeada desde o início, com respeito a “olhos 

verdes”, esta tida pelo narrador como “preciosa”, “ridícula” até. Por outras palavras, 

Mendonça é um mau intérprete dos fatos. Se em suas cogitações acerca da índole da viúva ele 

aventa a hipótese de que o alheamento dela se deve a algum episódio de sua vida, e de que 

este “era uma página do romance que devia ser decifrada por olhos hábeis”, seus próprios 

olhos, por assim dizer, não são hábeis. Tolda-os justamente essa “prevenção”, que, como é 
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dito pelo narrador, lhe constitui o calcanhar de Aquiles. Não são os fatos, mas a imaginação 

deles, que leva ao paroxismo de um casamento com aparência de “divórcio”. 

Ora, na galeria de criações machadianas, há um sem-número de personagens que dão 

mostras de ter um “coração desconfiado” e de fantasiar mais do que o razoável, consoantes ao 

tema machadiano recorrente dos limites da razão e da loucura. Desse ângulo, um dos temas de 

Miss Dollar, que se pode verbalizar como “os agravos que a mentalidade romântica pode 

causar”, está próximo do tema correlato do ciúme, desenvolvido em tantas obras de Machado 

e, particularmente, em Ressurreição e Dom Casmurro. 

Nessa esteira de raciocínio, a personagem Dom Casmurro é detentora de um “coração 

desconfiado”, e suas desconfianças ensejaram uma polêmica que talvez seja a mais duradoura 

na história do romance brasileiro, qual seja, a da traição ou não de Bentinho por Capitu, 

embora hoje tenda a prevalecer a opinião de que o narrador seja um “embusteiro, um 

manipulador” (GUIMARÃES, 2006, p.234), com quem se haveria de identificar uma parte 

dos leitores de Dom Casmurro, tornados, assim, alvos da crítica machadiana. Trata-se, pois, 

de um narrador em primeira pessoa não confiável
25

, que se arroga a posição de árbitro do 

sentido do comportamento e das atitudes de Capitu, ao mesmo tempo que, como afirmou o 

mesmo Hélio de Seixas Guimarães, convoca o leitor à condição de intérprete, ou co-

intérprete, procurando “atraí-lo, cooptá-lo e circunscrevê-lo dentro dos limites ficcionais” 

(GUIMARÃES, 2006, p.218). Não obstante isso, essa prosa elegante e não raro um tanto 

sentimental convida a leitura a contrapelo das alegações do narrador
26

, que, ostentando 

                                                           

25
 Em que pese a ampla aceitação dessa verbalização, parecem plausíveis os argumentos de James Wood acerca da não-

confiabilidade do narrador: “... o narrador que não parece confiável costuma ser confiavelmente não-confiável. Pensem no 

mordomo de Kazuo Ishiguro em Os resíduos do dia, ou em Bertie Wooster, ou mesmo em Humbert Humbert. Sabemos que o 

narrador não está sendo confiável porque o autor, numa manobra confiável, nos avisa dessa inconfiabilidade do narrador. Há 

aí um processo de sinalização do autor; o romance nos ensina a ler o narrador” (WOOD, 2011, p.19). 

26
 Considerando as palavras de James Wood que acabamos de citar, este “convite a uma leitura a contrapelo” se deve aos 

sinais verbais espalhados no texto pelo autor. Assim, podemos dizer, em complemento às formulações de Hélio Seixas, que, 
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superioridade diante das demais personagens, trai suas limitações e equívocos. Estas são 

arroladas por Hélio de Seixas Guimarães: 

 

Seus equívocos e limitações parecem aplicar-se não só aos fatos da sua própria vida – na 

interpretação do que dizem os retratos, o Panegírico de Santa Mônica, a expressão de Capitu diante do 

corpo de Escobar –, mas também a autores que ele cita e dos quais faz uma leitura arrevesada. Bento 

apresenta-se como leitor de Homero, Shakespeare, Prévost e Goethe, familiarizado com a literatura 

jurídica (ele foi aluno da Faculdade de Direito em São Paulo) e com as Sagradas Escrituras, conhecedor 

das Inspirações do claustro, de Junqueira Freire, publicadas em 1855, dos aforismos de Benjamin 

Franklin e Montaigne e releitor da melhor produção do romantismo brasileiro em prosa e verso, 

representada pelas obras de José de Alencar e Álvares de Azevedo. Todas essas referências literárias 

têm relação direta com os fatos narrados por Bento Santiago, deixando claro o intenso subjetivismo 

deste leitor que enxerga sua própria história em tudo aquilo que lê (...) o melhor exemplo é a 

comparação flagrantemente tendenciosa que Bento Santiago faz com Otelo, comparação da qual está 

excluída qualquer possibilidade da inocência de Capitu, cuja culpa ele só faz reafirmar (GUIMARÃES, 

2006, p.220). 

 

Exagerando e supervalorizando os próprios sentimentos, dos quais tenta dar ilustrações 

se reportando a diversas leituras, Bento Santiago distorce os fatos em favor de seu relato, e se 

revela um mau leitor. Como diz o próprio Hélio de Seixas, este narrador se acha cindido entre 

a vivência de seu passado, a memória e a “tentativa de representação do passado no presente” 

tentando reiterar “sua incompletude e a incompletude do seu relato” (GUIMARÃES, 2006, 

p.222): “Assim preencho as lacunas alheias; assim podes também preencher as minhas”.  

Tendo descoberto as vantagens que a adoção da narração em primeira pessoa lhe 

poderia proporcionar no que concerne a representar uma “realidade” que, a exemplo de nossa 

                                                                                                                                                                                     

enquanto uma personagem em primeira pessoa tenta “cooptar” o leitor ou um interlocutor imaginário, o autor ensina o leitor 

a interpretar esses sinais. 
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vida, é lacunar, no caso de Dom Casmurro o tema do ciúme calhava à perfeição, ao mesmo 

tempo que vinha a reboque de seu projeto anti-romântico. Por quê? Segundo Mariolina 

Bertini, o tema literário e antiquíssimo do ciúme foi objeto de uma redescoberta por parte dos 

romancistas europeus sobretudo do final do séc. XIX, em decorrência do ocaso e 

esfacelamento do grande mito do amor romântico. De fato, a representação do amor que 

termina por destruir seu próprio objeto constituiu um elemento forte no teatro antigo e na 

novelística medieval barroca. Otelo (citado diversas vezes em Dom Casmurro), algumas 

princesas e tiranos de Racine, alguns maridos e tutores de Molière encarnam perfeitamente 

essa tradição. No entanto, antes da segunda metade do século XIX raramente o tema do ciúme 

é promovido a elemento central de um enredo romanesco. Ainda por essa época, sobejavam 

na memória popular, não apenas francesa, as famosas máximas de La Rochefoucauld, por 

exemplo, e convém citar esta, concernente ao ciúme: 

 

O remédio para o ciúme é a certeza daquilo que se teme porque causa o fim da vida, ou o fim 

do amor; é um remédio amargo, mais doce, todavia, do que as dúvidas e as suspeitas (BERTINI, 2009, 

p.684). 

 

De um modo geral, o ciumento vive numa contínua oscilação entre certezas opostas, 

cada uma das quais renascendo alternativamente das próprias cinzas, perpetuando um 

tormento sem fim.  

Ora, Machado é tributário dos narradores do século XIX que exploraram esse território 

negligenciado até então e, como um analista minucioso das paixões, teve o condão de criar 

ciumentos memoráveis. De um modo geral, pode-se dizer que a figura do ciumento se torna 

interessante a esses escritores sobretudo por ela estar sujeita, dentre outras coisas, a 

mecanismos de distorção do real, na maioria das vezes, como diríamos hoje, de índole 
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“projetiva”. Por outras palavras, o ciumento pode ver o que não existe, ou então não ver o que 

existe. O resultado dessa visão, que ora ultrapassa o real, ora fica aquém dele, por força 

delineia um mundo repleto de “lacunas”, de fatos “inexplicáveis”, ou mesmo de “incerteza” 

vertiginosa. 

A mecanismos de índole “projetiva” também está sujeito Nogueira, personagem do 

conto “Missa do Galo”, publicado em 1889 e sendo, talvez, o conto mais célebre de Machado 

de Assis, além de ser considerado por muitos um protótipo do gênero. Como o tempo tem-se 

encarregado de mostrar, essa pequena joia de nossa literatura, como tantas obras-primas de 

Machado, possui aquilo que Antônio Candido chamou de “polivalência do verbo literário”, 

que faculta às gerações de leitores depararem continuamente níveis variados de sentido, em 

virtude de um “princípio de abertura” que, no caso de Machado, dá a impressão de se 

intensificar à proporção que o autor caminha para a maturidade, e que dá a razão do sem-

número de leituras, por vezes até contraditórias, a que sua obra se prestou. 

De fato, ainda que de todo destituído de lances aventurescos – seu enredo se reduz a 

uma conversa às vésperas de Natal entre um jovem e uma senhora cujo marido se ausentou – 

esse conto tem fascinado gerações sucessivas de leitores, críticos e escritores, e sua perfeição 

pode ser explicada por seu estilo, pejado de reticências, meios-tons e ambiguidades, que 

contribuem justamente para esse princípio de “abertura”. 

Se é da essência do conto, como afirmou Cortázar, apresentar uma tensão que se deve 

manifestar desde o começo, todas as suas palavras convergindo para uma unidade de efeito 

que, dentro dos limites fixados pelo contista – um fragmento de realidade – atua como uma 

“explosão” que abre “de par em par uma realidade muito mais ampla” (CORTÁZAR, 1974, 

p.151), Machado realiza aqui a quintessência dessa arte. As primeiras palavras do conto, ditas 

pelo narrador em primeira pessoa, “Nunca pude entender a conversação que tive com uma 

senhora, há muitos anos”, não só trazem o registro do problema central apresentado pela obra, 
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como também do efeito geral calculado sobre o leitor, que, ao fim e ao cabo, também não 

poderá concluir se naquela noite Nogueira foi alvo da tentativa de sedução de Conceição, ou 

se as sugestões disso que afloram de sua narração não passam de “pensamento veleitário”, 

como o chamam os psicanalistas, ou seja, a falsa identificação das próprias inclinações e 

desejos com a realidade exterior. A ocorrência disso é comum aos apaixonados, quando ainda 

não conhecem bem a pessoa amada, em quem, sem a certeza de serem correspondidos, 

procuram identificar sinais disso, e grande parte das ambiguidades que palpitam na narração 

são formadas num contexto envolvendo uma aproximação erótica. Interpretarmos os gestos de 

Conceição como uma tentativa de seduzi-lo seria fazer coisa semelhante ao que fizeram os 

leitores que defenderam a ideia de ter sido Capitu uma traidora, sem atentar que o que aqui 

está em jogo é a representação de um mundo “poroso”, ou repleto de “fissuras”, por onde o 

sentido se evade, e que foi criado por Machado de Assis em tantas obras.  

A hipótese do “pensamento veleitário” parece a melhor, visto que não resta dúvida de 

que Nogueira se sente atraído por ela, sobretudo por suas inclinações românticas enquanto 

jovem: “Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com meu livro de 

aventuras”. Na verdade, como ele mesmo afirma, a presença dela é capaz de despertá-lo 

“ainda mais do que o livro”. A visão de seus braços causa-lhe “grande impressão”. À frente 

dela, ele fala “emendando os assuntos, sem saber por quê, variando deles e tornando aos 

primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos 

iguaizinhos”. Na verdade, ele se acha numa “espécie de sono magnético”, ou o que quer que 

“lhe tolhia a língua e os sentidos”. Em uma de suas recordações, ela lhe parece “lindíssima”, e 

no final, durante a Missa do Galo, a “figura de Conceição” interpõe-se “mais de uma vez” 

entre ele e o padre. Como diz o próprio Nogueira, ele está “embebido na sua pessoa”, ao ponto 

de se constranger quando percebido. A profusão de detalhes mínimos sobre sua figura e seus 

gestos (“As veias eram tão azuis, que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu 
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lugar”; “... pude ver, a furto, o bico das chinelas)” – essa profusão ou nos faz suspeitar de uma 

reconstituição artificiosa do passado por meio de sua imaginação – afinal, a noite em que 

estiveram a sós foi há muitos anos – ou de um olhar fetichista, a conservar eternamente na 

memória os objetos de seu desejo. Aquele “sono magnético” de que ele é presa na verdade 

impregna toda a atmosfera desde que Conceição entra na sala, “arrastando as chinelas da 

alcova”. Aliás, a descrição de movimentos lentos (“arrastando”), e evocativa da intimidade 

(“alcova”) a essa altura, por uma escolha calculada do léxico, começa a dar a impressão de 

retardar o ritmo da prosa (ritmo que, na verdade, se compõe essencialmente de ideias), até 

então mais “veloz” em virtude da síntese dramática a modo de exposição, ao compor uma 

atmosfera carregada e suspensiva, que faz lembrar a arte de sugestões encontradiça nos 

romances de Sacher-Masoch, em que os gestos e sofrimentos em suspense se ligam ao fetiche. 

Assim, Conceição, “de costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas... Magra 

embora, tinha um não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo”. 

Anteriormente, enquanto Nogueira estava a sós lendo seu livro na sala, os “minutos voavam, 

ao contrário do que costumam fazer, quando são de espera”, mas agora a própria conversa dos 

dois, a cada interrupção, se reata “lentamente, longamente”. 

Se sua observação do comportamento de Conceição é capaz de pinçar minúcias, o 

mesmo não se pode dizer de suas cogitações acerca de sua personalidade e padrões morais. 

Acerca da primeira, seus comentários são notadamente dubitativos, e tendentes a conjecturas:  

 

Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que 

chamamos de uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, nem perdoava tudo. Não sabia odiar; 

pode ser até que não soubesse amar. 
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 A propósito de “padrões morais”, os que vigoravam na casa de Meneses lhe foram 

descobertos por meio daquele “eufemismo em ação”, segundo o qual se deveria chamar os 

encontros clandestinos do dono da casa com a “comborça” de “idas ao teatro”. Aos olhos do 

narrador, “Conceição padecera, a princípio”, mas com o correr do tempo “resignara-se, 

acostumara-se, e acabou achando que era muito direito”. Achar que era muito direito 

denuncia a permissividade, ou certa frouxidão moral, de Conceição, e este narrador, ciente do 

eco de sua voz e dando a impressão de querer evitar a todo custo comentários desairosos sobre 

ela, assim prossegue, como para dirimir quaisquer dúvidas acerca da personalidade dela: 

 

Boa Conceição! Chamavam-lhe “a santa”, e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os 

esquecimentos do marido... No capítulo em que trato, dava para maometana; aceitaria um harém, com as 

aparências salvas. 

 

A expressão “com as aparências salvas” pode apontar para certa tendência à 

dissimulação da parte dela e, na economia do conto, poderia ser o primeiro registro de uma 

crença não admitida explicitamente pelo narrador da tentativa de sedução por parte de 

Conceição.  Na esteira disso, a frase “pode ser até que não soubesse amar” também poderia 

soar como uma explicação, também como não admitida por Nogueira em sua narração, que 

ele dá a si mesmo de certa frieza emocional de Conceição com respeito ao marido.  

 “Tudo nela era atenuado e passivo”. Ora, se essas suposições subliminares do narrador 

estão corretas, a essa altura não deve ser desarrazoado dizer que tudo nele é atenuado, se bem 

nada “passivo”, já que, em sua narração, ele é capaz de ser bastante tendencioso. De que ele é 

“irônico” não resta dúvida, e disso há indícios espalhados em todo o conto. Por exemplo, a 

formulação do “eufemismo em ação”, no contexto em que é feita, de caráter ligeiramente 
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reprobatório, é retomada ironicamente por ele mesmo em sua narração: “Naquela noite de 

Natal foi o escrivão ao teatro”. 

 No que tange a Conceição, sua ironia, fina e tendenciosa, é entrevista em passagens 

como estas: 

 

Estreito era o círculo de suas ideias; tornou ao espanto de me ver esperar acordado; eu repeti-

lhe o que sabia, isto é, que nunca ouvira missa do galo na Corte, e não queria perdê-la. (...) 

Conceição disse baixinho:  

– Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve; se acordasse agora, coitada, tão cedo não 

pegava no sono. 

– Eu também sou assim. 

– O quê? Perguntou ela inclinando o corpo para me ouvir melhor. 

Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti a palavra. Riu-se da 

coincidência; também ela tinha sono leve; éramos três sonos leves. 

 

A frase quanto ao estreito círculo de ideias é tornada ambígua pelo contexto, ao sugerir que a 

“falta de assunto” da mulher se acha em contraste flagrante com sua presença prolongada com 

o narrador na sala. Além disso, o registro da preocupação de Conceição quanto a que sua mãe 

acorde pode pretender fazer supor que é interesse dela que ambos continuem a sós, e basta que 

se empreste à leitura da frase “éramos três sonos leves” um tom irônico, de constatação do 

óbvio, enfatizando na voz as palavras finais – de resto, enfatizadas em sua recorrência – para 

que se torne mais perceptível a visão irônica do narrador, a qual ele dá a impressão de tentar 

ocultar a todo custo do leitor. 

Não obstante isso, ele é traído por sua própria ironia. Na sequência já citada, 

 

Boa Conceição! Chamavam-lhe “a santa”, e fazia jus ao título... No capítulo de que trato, dava 

para maometana; aceitaria um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. 
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por que invocar o perdão de Deus se por trás de seus comentários não houvesse uma 

condenação velada da permissividade dela? 

Dissimular sua própria suspicácia e ironia também parece a tônica da seguinte 

passagem, que registra as primeiras impressões de Nogueira no momento em que ela aparece 

na sala: 

 

Como eu lhe perguntasse se a havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com 

presteza: 

– Não! Qual! Acordei por acordar. 

Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir; 

pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro 

espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e 

mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. 

 

 O narrador, ao mesmo tempo que registra sua desconfiança (“Os olhos não eram de 

pessoa que acabasse de dormir”), parece cuidar em deixar patentes ao leitor seu decoro ao 

falar de Conceição (“Essa observação... que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a 

botei fora”) e sua confiança na boa índole dela, num efeito semelhante ao de quem “morde” e 

“assopra” ao mesmo tempo (“Já disse que ela era boa, muito boa”). Na cena que ele descreve, 

com plena consciência das ambiguidades que afloram de seu discurso, até mesmo o 

“desalinho” dos trajes de dormir de Conceição carece do qualificativo de “honesto”, a fim de 

salientar sua (falsa) incapacidade de pensar mal dela, o que estabelece um contraste sensível 

com os lances repletos de insinuações e ambiguidades que o narrador escolhe para contar. 

Assim, na frase “com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular”, o 

adjetivo “singular” é que dá a impressão de ser eufemístico, indireto. Quanto a sua recordação 
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da cena das gravuras, ela também, de maneira muito oblíqua, pode parecer a expressão de seu 

subconsciente em funcionamento, a aproximar a figura lasciva de Cleópatra da de Conceição:  

 

Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé, falou de suas gravuras que 

pendiam da parede. 

– Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. 

Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio desse homem. Um 

representava “Cleópatra”; não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos; 

naquele tempo não me pareciam feios. 

– São bonitos, disse eu. 

– Bonitos são; mas estão manchados. E depois, francamente , eu preferia duas imagens, duas 

santas. Estas são mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro.  

– De barbeiro? A senhora nunca foi a casa de barbeiro... 

– Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente 

o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio. É o 

que eu penso; mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho 

uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura, não se pode pôr 

na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. 

 

“Vulgares ambos; naquele tempo não me pareciam feios”: a exemplo de Dom Casmurro, 

Nogueira, buscando representar no presente o passado distante, trai sua inclinação pela 

“vulgaridade” quando jovem, ao mesmo tempo que deixa claro seu gosto mais “refinado” no 

momento da narração. De fato, seu decoro mais uma vez se revela no comentário sobre a 

imagem de Conceição se interpor entre ele e o padre, comentário tanto mais irônico, 

“pecaminoso” até, pela menção dele à alcunha de “santa” dada a Conceição, e pela menção 

desta a Nossa Senhora – um fato que ele credita a seus “dezessete anos”. 
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  Por outras palavras, tudo isso parece se constituir numa expressão velada de 

suspicácia, preconceito ou mesmo condenação implícita da personagem Conceição por parte 

de Nogueira, e a menção deste, sem nenhum comentário, no final do conto à contingência de 

ter ela se casado com o escrevente do marido – o que equivale a dizer que Conceição acabou 

se casando com alguém pertencente a um nível “inferior” na escala social – só faz reforçar 

essa ideia.  

 Ao tentar sugerir, maliciosamente, uma tentativa de aproximação de Conceição 

naquela noite, o narrador busca “seduzir” o leitor, o que nos faculta pespegar a ele também a 

pecha de narrador “não confiável”. Sua condenação implícita, ou a projeção nela de seus 

próprios desejos reprimidos, denunciaria as fragilidades do ponto de vista masculino da época 

quanto às mulheres, reveladas amiúde em situações as mais triviais, segundo a qual uma 

mulher casada, notadamente insatisfeita com o marido e em trajes de dormir, tarde da noite e a 

sós na sala com um rapazinho jamais poderia ter intenções “honestas”. Se isso estiver correto, 

tal ponto de vista e a técnica empregada no conto fariam de Nogueira uma personagem 

precursora de Dom Casmurro, desprovida dos traços de crueldade deste, mas igualmente 

tendencioso e refinado, e também, como representante da classe a que pertencia, alvo de mais 

um ataque contundente de Machado. 

 Essas observações acerca dos dois tipos de narradores machadianos – o onisciente 

intruso e o em primeira pessoa – visaram apenas a ressaltar o que podemos chamar de sua 

“pessoalidade” ou “tendenciosidade”, um aspecto que, de maneira muito curiosa, lhes é 

comum. Como afirmou o próprio James Wood,  

 

... a narração onisciente poucas vezes é tão onisciente quanto parece. Para começar, o estilo do autor em 

geral tende a fazer a onisciência da terceira pessoa parecer parcial e tendenciosa. O estilo costuma atrair 
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para o escritor, para o artifício da construção autoral e, portanto, para a marca pessoal do autor (WOOD, 

2011, p.19-20). 

 

No caso de Machado, a diferença de ambos os tipos de narradores será a “não-culpabilidade” 

do narrador onisciente intruso, esquivo à condenação do leitor por sua liberdade de narrar, 

embora ele seja igualmente tendencioso e nunca deixe de chamar a atenção para a “construção 

autoral”. Um exemplo da autoconsciência do narrador onisciente intruso típico de Machado o 

encontramos numa passagem de “D. Benedita”, em que ele afirma de maneira clara sua 

tendência a “preencher as lacunas e divulgar o escondido”: 

 

De fato, alguns minutos, poucos, depois do meio-dia, D. Benedita disse à filha que fosse estudar piano, 

porque ela ia acabar a carta. Saiu da sala; Eulália foi à janela, relanceou a vista pelo Campo, e, se lhes 

disser que com uma pontazinha de tristeza nos olhos, podem crer que é a pura verdade. Não era, todavia, 

a tristeza dos débeis ou dos indecisos; era a tristeza dos resolutos, a quem dói de antemão um ato pela 

mortificação que há de trazer os outros, e que, não obstante, juram a si mesmos praticá-lo, e praticam. 

Convenho que nem todas essas particularidades podiam estar nos olhos de Eulália, mas por isso mesmo 

é que as histórias são contadas por alguém, que se incumbe de preencher as lacunas e divulgar o 

escondido. Que era uma tristeza máscula, era; – e que daí a pouco os olhos sorriam de um sinal de 

esperança, também não é mentira. 

 

Tendo isso em mente, é possível dizer que essa mesma condição de “não-

culpabilidade” do narrador onisciente intruso de “O Alienista” – uma voz não reconhecida 

socialmente como um tipo, pois que livre para narrar, por assim dizer, “por trás”, com um 

ponto de vista “divino”, como disse Sartre, ou mesmo “de fora”, “em frente” – essa mesma 

condição confere maior eficácia à empresa de contrapor seu olhar relativista e sua expressão 

ambígua de uma “realidade” às pretensões de objetivismo da “observação e enunciação” 

científicas. E é nesse aspecto que minha leitura se concentrará na seção seguinte. 
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A “observação” e “encunciação” do narrador em “O alienista” 

 

A partir de agora, procederei a uma paráfrase crítica de todo o conto “O Alienista”, 

com o intuito de rastrear estratégias narratoriais por meio de que Machado de Assis contrapõe 

uma visão relativizadora de uma “realidade” por meio de seus enunciados à concepção de 

“observação” científica – um dos temas principais da obra – vigente à época, e procurando 

ressaltar a relação de contraste entre ambas as coisas, responsáveis aliás pela tensão irônica da 

sátira. 

 

Capítulo I 

 

Como um “conto”, o primeiro parágrafo de “O alienista” apresenta a “tensão”, ou seu 

tema principal, ainda que de maneira oblíqua.  

Seu “narrador onisciente intruso” reclama certa credibilidade, de modo sub-reptício, ao 

se estribar nas “crônicas da vila de Itaguaí”, lançando mão, como críticos afirmaram
27

, do 

discurso pseudocientífico, expediente associado à categoria crítica genérica da sátira 

menipeia. Essas crônicas trazem o registro do protagonista, retratado, na narrativa sumariada 

do início, como “filho da nobreza”, o maior dos médicos do Brasil, “Portugal e das 

Espanhas”. Sua formação se deu, prestigiosamente, na Europa.  

Próximo ao fim do sumário, que coincide com o primeiro parágrafo, descobrimos o 

que poderíamos chamar de primeiro “traço de caráter” de Bacamarte, diante de sua decisão de 

ignorar as palavras de “el-rei”, abdicando de sua honrosa direção da universidade em Coimbra 

– cidade frequentada pela elite culta brasileira – e da expedição de altos negócios da 
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monarquia em Lisboa. Essa decisão, criando a expectativa no leitor, é explicada a seguir não 

nesse mesmo sumário, mas numa cena, a qual, por sua natureza dramática, acaba por chamar 

a atenção sobre si: “A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o 

meu universo”. Ora, como saberemos no decorrer da história, Bacamarte pautará a vida pelos 

princípios da ciência, ou será por assim dizer a encarnação mesma da ciência. E aquilo a que a 

cena parece chamar a atenção é a autonomia de Bacamarte em face de el-rei. A crítica da 

ciência destilada no conto começa aqui a centrar fogo na perigosa independência do poder 

médico quanto ao Estado. 

 Em um tempo remoto – a distância temporal que garante à sátira a crítica indireta – 

com 34 anos, Bacamarte volta ao Brasil para exercer a profissão e se casa aos quarenta com D. 

Evarista da Costa e Mascarenhas, de 25 anos e “viúva de um juiz de fora”. A escolha de D. 

Evarista por parte do médico se deve provavelmente não só a sua boa condição social, mas, 

como diz o narrador – levando a efeito uma enumeração cômica dos sinais da “saúde” – a suas 

“condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem”, digestão, sono regular, bom pulso, 

excelente visão, ou seja, condições aptas a lhe dar uma prole sadia e inteligente. Nessa esteira 

de pensamento, a feiura de D. Evarista é computada comicamente no rol das qualidades 

positivas, já que, como diz o narrador – sugerindo as convicções de Bacamarte – essa mesma 

feiura daria a razão de manter o médico ao largo do “risco de preterir os interesses da ciência 

na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte”. Considerando a importância do 

dogma da “observação” científica da época, talvez haja aqui uma ligeira ironia sobre isso.  

No nível do estilo, a menção por parte do narrador ao tio de Bacamarte por meio da 

perífrase “caçador de pacas perante o Eterno” – uma frase decalcada do Gênesis e remetendo a 

Nenrod, um rei megalômalo – além de ser um expediente atribuído à sátira menipeia e de 

                                                                                                                                                                                     

27 Como Ivan Teixeira e Sá Rego, por exemplo. 



 64 

emprestar à narrativa seu tom irônico, pode ser a primeira antecipação da crítica machadiana à 

instituição igreja que deverá se articular ao longo da narrativa. 

Principiando com o relato de um estado de coisas que acaba por desmentir as 

convicções científicas de Bacamarte aplicadas ao cotidiano (“D. Evarista mentiu às esperanças 

do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos”), a narrativa suscita aqui o 

primeiro de uma série de efeitos estéticos da mesma natureza, qual seja, o de uma afirmação 

que é feita pelo narrador apenas para ser contraditada logo em seguida, aspecto que, como se 

verá, se liga a seu tema principal. Em todo caso, depois de aludir às expectativas frustradas do 

médico, a voz narratorial assume um tom sentencioso em “A índole natural da ciência é a 

longanimidade”, também dando início aqui a uma série de comentários concernentes a 

dogmas científicos da época, a palavra “ciência” sendo aliás “martelada” na narrativa
28

 do 

começo ao fim a modo de leitmotif. Assim, ao cabo de uma longa espera e buscando 

comicamente uma explicação em escritores árabes e em consultas a universidades italianas e 

alemãs, Bacamarte aconselha à mulher se abstenha da “bela carne de porco de Itaguaí”, e o 

que está implicada na frase do narrador, “e à sua resistência, – explicável, mas inqualificável, 

– devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes”, é a primazia da ciência quanto a dar a 

palavra final acerca das causas de anomalias, ainda que ela soe tão abstrusa quanto a relação 

entre esterilidade e carne de porco. Ainda no presente contexto, a expressão “explicável, mas 

inqualificável” exprime o ponto de vista implícito de Bacamarte, significando respectivamente 

“D. Evarista tem um apetite voraz por carne de porco” e “esse fato é lamentável”, pois revela 

a incapacidade da  mulher de pautar sua vida pela ciência. 

                                                           

28 “Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas”; “Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência” e 

assim por diante. Diga-se que a palavra recorre 19 vezes no texto. 
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Em seus estudos, Bacamarte se interessa pelos psíquicos, não existentes na colônia, 

sem nenhuma “autoridade” nela, portanto, uma novidade a se explorar, e, potencialmente, 

uma atividade capaz de assegurar à  

 

ciência lusitana, e particularmente a brasileira, [...] “louros imarcescíveis”, – expressão usada por ele 

mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, segundo convém aos 

sabedores. 

 

Como lembra Teixeira, o exagero retórico da expressão aponta para o decoro verbal requerido 

sobretudo pelas leitoras integrantes de uma classe social que se pretendesse ilustrada; mas, 

nessa passagem, seu emprego na “intimidade doméstica”, a par da menção a uma modéstia 

afetada apenas “exteriormente” (a ciência brasileira se cobrir de louros implica o mesmo 

quanto a Bacamarte), só faz pôr em relevo o que Alfredo Bosi chamou de 

 

contradição entre parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a corrente 

escusa da vida interior. E, reconhecido o antagonismo, seu olhar se detém menos em um possível 

resíduo romântico de diferença que na cinzenta conformidade, na fatal capitulação do sujeito à 

Aparência dominante (BOSI, 2003, p.23). 

 

Tendo optado no parágrafo seguinte pela “saúde da alma”, segundo o próprio Bacamarte “a 

ocupação mais digna do médico”, Crispim Soares acrescenta: “Do verdadeiro médico”, que 

nos remete à querela entre médicos e curandeiros da época. A passagem “A vereança de 

Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos 

dementes” claramente diz respeito às condições precárias da saúde pública durante o processo 

de normatização proposto pelo poder médico. Temos então uma breve descrição das 

condições em que os loucos eram mantidos em Itaguaí, descrição essa muito semelhante à que 
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fizemos da situação no Rio de Janeiro à época da implantação do Hospício D. Pedro II. Em 

vista desse “ruim costume”, Bacamarte – na esteira da ciência da época desejosa do 

surgimento dos asilos – acha de construir uma casa para os alienados e propõe o projeto à 

câmara, mediante um estipêndio. Também a exemplo do estranhamento histórico do povo 

ante as inovações da política de normatização, a proposta encontra grande resistência em 

Itaguaí. Mas a frase “A ideia de meter os loucos na mesma casa [...] pareceu em si mesma um 

sintoma de demência”, no contexto do conto, soa como uma ironia proléptica, e está certa a 

percepção de Muricy segundo a qual 

 

À primeira vista, a opinião do narrador coincide aí com a do cientista: há nas pessoas uma tendência 

irracional, contrária às mudanças mesmo quando lhes serão benéficas. Mas, ao introduzir a consideração 

popular sobre a insensatez que é se juntarem os loucos em uma mesma casa, desmancha a coincidência e 

leva o leitor a concordar com o senso comum. Os dois pontos de vista – o do bom senso e o da ciência – 

são apresentados. A narrativa – e a conclusão final do doutor Bacamarte – decidirá a disputa (MURICY, 

1988, p.41). 

 

Por outro lado, o bom senso também associa razão e loucura (“Olhe, D. Evarista, [...] Isso de 

estudar sempre, [...] vira o juízo”). Receosa ao ouvir as palavras do Padre, ela tenta induzir 

Bacamarte quanto a levá-la ao Rio ao se propor seguir o regime alimentar proposto antes por 

ele e, por inferência, dar-lhe filhos. Bacamarte não está mais interessado nisso, e, percebendo, 

como não poderia deixar de ser, a intenção da mulher, parece até mais determinado quanto à 

criação da casa, ao ponto de conseguir a autorização da câmara, superado o obstáculo de se 

achar um novo imposto com a tributação pelo uso dos penachos em coches mortuários, já que, 

como diz a voz irônica do narrador, “tudo estava tributado em Itaguaí”. Isso é dito em 

sumário; mas a cena a seguir enfatiza uma voz dissonante na câmara, de um vereador, 

descrente da iniciativa de Bacamarte: 
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– Os cálculos não são precisos, [...] porque o Dr. Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu 

agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? 

 

ao que retorna a voz narratorial, frustrando repentinamente o que fora dito, em mais um 

movimento de afirmação e refutação na narrativa: “Enganava-se o digno magistrado; o 

médico arranjou tudo”. 

Bacamarte faz construir a casa, e a  faz construir na “rua Nova, a mais bela rua de 

Itaguaí naquele tempo”, assim também como era a nova a ciência de Bacamarte. No 

frontispício da casa, o médico, “grande arabista” (um qualificativo que aqui soa como um 

índice da abrangência dos saberes da ciência ou mesmo da posse de um saber “abstruso” no 

contexto brasileiro) manda gravar a consideração de Alá que torna os loucos “veneráveis”, 

segundo a qual ele lhes “tira o juízo para que não pequem”, uma ideia que parece ao médico 

“bonita e profunda”. Na comicidade dessa ideia há uma ponta de “irracionalismo”, 

independentemente de sua verdade cultural: transposta para o contexto em questão, ela 

significa “na posse de nosso juízo, esses homens pecariam”. Seu receio porém do vigário, “e 

por tabela ao bispo” – expressão que remete à hierarquia de poder na Igreja – o faz pespegar a 

mentira de atribuir, numa atitude um tanto herética, a frase ao belicoso e calculista Benedito 

VIII. Machado, com esse recurso, ao mesmo tempo que patenteia o poder da igreja – pois 

Bacamarte, o sumo representante da ciência em Itaguaí, “teme” o vigário e seus superiores –, 

coloca o padre Lopes na posição de alguém que se deixa enganar facilmente por uma fraude 

pia, mas no sentido de resguardar apenas a figura de Bacamarte. No embate entre a ciência e a 

religião, aquela, com seu piedoso artifício, submete a esta. 

A Casa Verde é inaugurada com pompa. Com as virtudes alardeadas da elite – 

“carinho paternal e a caridade cristã” – os parentes podem ver seus doentes. D. Evarista, 
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vestida luxuosamente, na voz intencional do narrador, aparece como alguém capaz de suscitar 

a “santa e nobre inveja dos admiradores”, como uma verdadeira “rainha”, palavra que nos faz 

pensar, por inferência, no poder que detém o marido. 

 

Capítulo II 

 

O capítulo II se inicia com a revelação do "mistério do coração" de Bacamarte, como 

diz o narrador, por meio de uma "expansão íntima". A revelação de algo que ele prefere 

ocultar publicamente sob a aparência sóbria e conveniente a um sábio é a de que a "caridade" 

deve fazer parte de seus procedimentos apenas como o "sal das coisas". Sua interpretação 

tendenciosa de um "dito de São Paulo aos Coríntios" ("Se eu conhecer quanto se pode saber, e 

não tiver caridade, não sou nada"), remetendo indiretamente à "ciência" por meio dos verbos 

"conhecer" e "saber", soa como expressão de seu calculismo quanto a resguardar sua iniciativa 

do "inimigo" – evidentemente, a Igreja – por meio da criação de uma imagem pública e falsa 

de alguém "caridoso". Como ele mesmo diz, o principal é o estudo aprofundado da loucura, 

que ele considera um "bom serviço à humanidade", ideia que visa a fazer com que seus 

interesses pessoais passem por gesto humanitário. Na verdade, o asilo não é obra de 

"caridade", mas um campo fecundo para suas pesquisas. 

"E tinham razão", diz, irônico, o narrador, quanto ao campo fecundo, já que, passados 

quatro meses, uma "torrente de loucos" aflui à Casa Verde, que precisa ser ampliada para 

acomodar tantas pessoas. Causa espanto ao padre Lopes em particular o caso de um rapaz 

conhecido, "bronco e vilão", com gosto pelo jogo de peteca, cuja fala, em episódios de 

loucura, se assemelha curiosamente a um "discurso acadêmico" de elaboração retórica 

evidente e citações de grego e latim. Padre Lopes explica o estranho acontecimento se valendo 

das escrituras e o explicando como a “confusão das línguas na torre de Babel". Bacamarte 
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admite a possibilidade de se tratar de uma explicação divina do fenômeno. Mas o circunlóquio 

da frase com que busca afirmar uma razão "humana" (“mas não é impossível que haja também 

alguma razão humana, e puramente científica, e disso trato...") revela sua prudência diante do 

padre Lopes. 

A partir disso o narrador se ocupa da descrição dos alienados. Há loucos de amor
29

, em 

particular, ciumentos, tão comuns na galeria de personagens machadianos; há os que sofrem 

de mania de grandeza. Curiosamente, em determinado ponto de sua descrição dos doentes, o 

narrador se abstém de tratar dos casos de monomania religiosa – num gesto de prudência que 

nos faz lembrar a do próprio protagonista diante do padre Lopes – exceto por um, o de um 

certo João de Deus, que acaba por se converter em "deus João", num lance de comicidade 

apontando nas entrelinhas para a soberba humana associada ao sentimento religioso (com seu 

silêncio, ele impede que o mundo acabe). Além disso, a menção à “monomania” é reflexo do 

discurso científico absorvido pelo texto, já que o conceito de monomania de Esquirol 

revolucionara a compreensão das doenças mentais (MURICY, 1988, p.41). De qualquer 

maneira, não se constitui num objeto da caridade do alienista o fato de o médico lhe dar 

papéis para a comunicação escrita (diz-se que ele faz isso “menos por caridade do que por 

interesse científico”). A tendenciosidade do narrator se torna mais evidente em “... na verdade, 

a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na 

Casa Verde”, frase ambígua na economia de sentidos do conto, por associar a “paciência” 

requerida pela ciência (“a índole natural da ciência é a longanimidade”) às manias dos que 

estão na casa pelo denominador comum de ser também “extraordinária”, ou, como é 

enfatizado por ele, “nada menos que assombrosa”. 

                                                           

29  Essa primeira descrição do comportamento dos que enlouqueceram por amor pode estar associada ao fato histórico de Esquirol, em seu 

estudo da monomania, ter-se ocupado dos afetos, atribuindo à desordem deles, e não à da inteligência, a origem das doenças mentais. Essa 

crença talvez explique a presença do rapaz “bronco e vilão” que aparece anteriormente, e que, em sua loucura, é, comicamente,  mais 
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A seguir, o médico, seguindo uma sugestão de Crispim soares, começa a organizar a 

“administração” da Casa Verde, também na esteira do projeto científico do séc. XIX
30

, 

aceitando também o serviço de dois de seus sobrinhos, o que, no nível do enredo, só ressalta o 

interesse da sugestão do boticário.  

A metáfora da Casa Verde como uma “espécie de mundo” – curiosamente 

reminiscente da de Itaguaí como o “universo” de Bacamarte – põe em relevo os poderes que 

vigoram lá, o “temporal” – podendo-se entender como “administrativo”, ou mesmo, 

metaforicamente, “do Estado” – e o espiritual, grafado no texto em itálico e, justamente pela 

ênfase, se prestando à ambiguidade gerada pelo contexto (trata-se de uma conversa entre 

Bacamarte e o Padre Lopes) pois que pode dizer respeito ao mesmo tempo à ciência 

psiquiátrica e à religião. Essa ambiguidade é percebida pelo vigário com uma aversão que suas 

risadas não deixam transparecer. Isso porque, num soberbo lance de tendenciosidade, o 

narrador introduz um adjetivo (“pio”) que, por sua posição enfática e pelo uso notadamente 

irônico – afinal, é fora de cogitação que o vigário considere o comentário como sendo “pio” – 

deixa transparecer a hostilidade latente entre ambos: 

 

E o padre Lopes ria deste pio trocado, − e acrescentava, − com o único fim de dizer também 

uma chalaça: − Deixe estar, deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao papa. 

 

A objeção ao que acabo de dizer poderia advir do fato de o narrador mencionar que 

estas palavras de Padre Lopes são ditas com “o único fim de dizer também uma chalaça” e 

que por isso ele não está nervoso nesse momento. Mas o fato é que a palavra “também”, aqui, 

                                                                                                                                                                                     

“inteligente” do que em sua condição “sã” anterior. Não consigo deixar de sentir nisso uma ponta de ironia quanto à erudição do próprio 

Bacamarte. 

30 “Machado de Assis sempre acompanhou em suas crônicas as discussões sobre as vicissitudes administrativas e os incidentes relacionados 

ao Pedro II” (MURICY, 1988, p.39). 
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é igualmente irônica. Ela significa que Bacamarte o diz por chalaça; o leitor, por outro lado, 

percebendo marcas textuais magnificamente espalhadas por Machado, sabe que ele está 

falando a verdade, e que o Padre Lopes também. Aqui se revela a tendenciosidade irônica do 

narrador, a intencionalidade do autor.
31

  

Depois dessa cena, Bacamarte, a exemplo dos métodos científicos do séc. XIX, 

procede a uma “vasta classificação dos enfermos”, segundo subdivisões criteriosas, e à análise 

de seus hábitos, tudo isso apresentado pelo narrador por meio de uma súbita e longa 

enumeração que, por excessiva, trai sua ironia: 

 

analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, 

as tendências; inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, 

acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, 

enfim, como a não faria o mais atilado corregedor. 

 

 Depois desse ponto, o que se vê é uma frase, também ela levando a efeito outra 

enumeração, que remete historicamente ao dogma da “observação” científica: “E cada dia 

                                                           

31 Essa animosidade latente apresenta bases históricas. Durante o Segundo Reinado a Igreja Católica e o Império protagonizaram um embate 

que ficou conhecido como Questão Religiosa.  houve um conflito protagonizado pela Igreja Católica e o Império, a este embate foi dado o 

nome de Questão Religiosa. De um lado, estava a Igreja Católica – que enfrentava um período de difícil devido ao avanço da modernidade – 

e, do outro, o governo imperial – representado pelo ministro Rio Branco, membro da maçonaria, e com tendência ao liberalismo. A Igreja 

condenava tanto o liberalismo quanto a maçonaria e, na figura dos Dom Vital e Dom Macedo Costa lançou um interdito que punia as as 

irmandades que permitissem aos seus membros frequentar as lojas maçônicas. O Império tenta obrigar os bispos a revogar os seus interditos, 

mas estes se recusam e são presos. Ao contrário do que o governo acreditava, os bispos estavam colocando em prática os preceitos do 

ultramontanismo, doutrina que condenava o mundo moderno e seguia o Syllabus, documento anexado à Encíclica Quanta Cura no qual se 

encontram oitenta proposições acerca dos erros da humanidade. Apesar de a Constituição de 1824 do Império brasileiro ter admitido a 

religião católica como a religião oficial do Estado, os membros do clero não se sentiam livres para dirigir a própria Igreja devido à constante 

interferência do governo nos assuntos clericais. Enquanto a Igreja tentava afirmar seus dogmas ultramontanos, o Estado tentava submetê-la 

às suas ordens. A Igreja Romana pensava em se renovar e recristianizar o mundo que se achava dominado pelas ideias liberais. Para isso, ela 

precisava mudar o clero, alcançando, através desse artifício, chegar às camadas populares. Também no Brasil o liberalismo tinha-se 

propagado e a tendência observada era a exclusão da Igreja quanto ao conhecimento por meio da secularização do ensino por meio dos 

preceitos do cientificismo. Portanto, a prisão dos bispos no quadro da Questão Religiosa reflete a situação da Igreja no fim do Segundo 

Reinado. Foi em decorrência desse conflito entre os bispos e o governo que o Estado se laicizou, e este também foi um dos motivos que 
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notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário”. 

Acredito que a frase tenha aqui uma outra função além do registro do discurso científico da 

época, e que remeta, por ironia, ao motivo condutor da própria narrativa.  

 Ora, a frase remete a um processo contínuo da observação científica, a suas revelações 

novas, e o próprio desdobramento do enredo coincide com uma contínua retificação da 

observação de Bacamarte, que o narrador nos dá a conhecer por meio de uma narração muitas 

vezes parecendo reproduzir em sua estruturação esse movimento de afirmação e negação do 

olhar. Aliás, essa contínua retificação, um traço do estilo machadiano, parece encontrar aqui 

uma conveniência tão grande, levar a efeito uma adequação tão extrema entre estilo e tema, 

que deve dar a razão de Gledson e outros considerarem o conto sua maior invectiva contra o 

ideal objetivista da ciência. 

 Esse capítulo se encerra, porém, com a descrição das pesquisas do médico sobre saúde 

e de sua absorção nelas, passíveis de lhe consumir tanto tempo, que acabam, por assim dizer, 

isolando-o da consorte em sua própria casa, numa sugestão irônica de sua própria 

“monomania”. 

 

Capítulo III 

 

O Capítulo III se inicia com a descrição sumariada da “melancolia” de D. Evarista, ou 

de sua “desordem dos afetos”, que a faz definhar a cada dia, uma contingência, claro, tornada 

irônica pelo contexto da história. Embora a melancolia seja acentuada, a autoridade do marido 

é tal, que a mulher se sente impedida de a expressar, só se “atrevendo um pouco” certa 

ocasião, na frase dita indiretamente pelo narrador sobre ela se considerar tão viúva quanto 

                                                                                                                                                                                     

levaram ao fim da Monarquia e ao advento da República. O ultramontanismo perdurou até 1963, chegando ao fim com o Concílio do 

Vaticano II.  
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antes de seu casamento, e na outra, em discurso direto (“Quem diria nunca que meia dúzia de 

lunáticos...”). O que se segue é uma descrição do narrador da expressão facial de D. Evarista, 

em particular de seus olhos, o próprio narrador se entregando a certo “arroubo” empático – e 

também “estilístico”, já que se vale de uma diácope (“Não acabou a frase; ou antes, acabou-a 

levantando os olhos ao teto, – os olhos, que eram a sua feição mais insinuante”). 

Considerando a liberdade do narrador onisciente intruso de se confundir com os pensamentos 

da personagem, num primeiro momento essa frase parece sugerir o que Bacamarte está 

sentindo enquanto olha a mulher. Mas aqui, de novo, o narrador nos induz a uma impressão só 

momentânea, visto que invalidada na descrição dos olhos do próprio médico – em contraste 

com os da mulher –, retratados agora, ironicamente, com termos de acentuado tom poético: 

 

E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser 

o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a 

água de Botafogo. 

 

A menção a Botafogo é também irônica, remetendo o leitor da época ao bairro do Hospício D. 

Pedro II, e também há ironia na menção por parte do narrador quanto ao gesto da mulher (de 

notório constrangimento) ser igual ao do dia em que o marido lhe pediu a mão. Por outro lado, 

a “intrusão” do ponto de vista pessoal do narrador transparece no fato de ele mencionar o 

silêncio das “crônicas” quanto a um virtual sentimento de ódio de D. Evarista à ciência, 

deixando claro que seria “verossímil”, uma palavra usada com ironia, já que o leitor percebe 

que esse ódio é real. Em todo caso, essa situação, expressa em sumário, termina na fala direta 

de Bacamarte, um movimento narrativo que, chamando a atenção para a personagem, acaba 

por ter certo efeito anticlimático, em virtude da sugestão de tensão gerada pela diferença de 
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atitude do casal e da voz do narrador introduzindo, como uma conjectura sua, a fala do 

médico numa frase estilisticamente ornada com um belo símile: 

 

Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o 

óleo do Cântico:  

– Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. 

  

D. Evarista, cujo sonho de conhecer o Rio é comparado jocosamente ao do “hebreu cativo”, se 

rejubila. Bacamarte lhe toma a mão e sorri, “um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de 

conjugal”, e uma vez mais o narrador interpreta a cena:  

 

em que [o sorriso] parecia traduzir-se este pensamento: – “Não há remédio certo para as dores da alma; 

esta senhora definha, porque lhe parece que a não amo; dou-lhe o Rio de Janeiro, e consola-se”. E 

porque era homem estudioso tomou nota da observação. 

 

A “observação” reponta de novo na passagem, e o parágrafo seguinte, por meio do estilo 

machadiano a base de “negaças”, ao se iniciar por uma adversativa, dá a impressão de ser a 

negação do que acabou de ser dito (“Mas um dardo atravessou o coração de D. Evarista”). 

Então, ela se “contém” e “se limita” a dizer que não vai sem o marido por medo de viajar só 

pelas estradas. “Irá com sua tia”, diz-lhe o médico, apenas para nova surpresa, pois, conforme 

diz o narrador, D. Evarista esperava semelhante reação do marido, cuja sagacidade aqui acaba 

por ludibriar. Ela dá continuidade a essa pequena “farsa” demonstrando preocupação pelas 

despesas. Bacamarte lhe mostra os “montes de ouro”, que D. Evarista come com os olhos. 

Com ironia, o médico repete a frase que ela mesma dissera, “Quem diria que meia dúzia de 

lunáticos...”, ao que a mulher responde “Deus sabe o que faz”, ecoando por sua vez o título do 
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capítulo em questão e sendo expressivo da capitulação, tão comum na galeria de personagens 

machadianos, ao mundo das aparências. 

Ela viaja para o Rio, acompanhada por uma comitiva (em meio a esta, a mulher do 

boticário), depois de despedidas “tristes para todos, menos para o alienista”, “homem de 

ciência, e só de ciência”, sem nada que o consterne “fora da ciência”, menos preocupado com 

a partida da mulher do que com divisar algum louco em meio à multidão. 

E o capítulo termina com a volta de Bacamarte e Crispim Soares, contrastados 

respectivamente como o “gênio” e o “vulgo”, o primeiro olhando para o “futuro”, o outro – 

como está sugerido aqui, de modo mais sensato – para o “presente”, com “todas as suas 

lágrimas e saudades”. 

 

Capítulo IV 

 

Enquanto D. Evarista usufrui a viagem, Bacamarte permanece imerso nos estudos, sem 

poder “ver o presente”, os olhos postos “no futuro”. 

Ele conversa com as pessoas, a quem, por ser uma autoridade, intimida, como diz o 

narrador, “virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos”.  

Bacamarte manda chamar Crispim Soares, que está inquieto pela ausência da mulher. 

Seus “monólogos”, traindo sua agitação interior, são revelados pelo narrador, e neles o 

boticário se recrimina por sua bajulação ao médico, atribuindo a isso a razão de deixar a 

mulher, Cesária, acompanhar D. Evarista. Em busca de notícias da mulher, ele vai ter com o 

alienista, que na verdade o chamara a fim de lhe expor sua ideia de uma “experiência que vai 

mudar a face da terra”, como ele diz, em uma sugestão de sua megalomania. Trata-se de sua 

“teoria nova”, conforme anuncia o título do capítulo, segundo a qual 
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A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a 

suspeitar que é um continente. 

 

É evidente que tudo em Bacamarte é “estudado”, já que, como afirma o narrador, ao terminar 

de dizer as palavras citadas, o médico se cala, “para ruminar o pasmo do boticário”. O médico 

lhe explica a teoria, recorrendo a exemplos históricos, cauteloso quanto ao “perigo de citar 

todos os casos de Itaguaí”. 

O boticário acha a ideia extravagante, mas, como diz o narrador com ironia, por ter a 

“modéstia” como o “principal adorno” do espírito – semelhante à falsa ostentação de caridade 

do alienista – afeta entusiasmo, acrescentando tratar-se de “caso de matraca”, que era como se 

divulgava alguma notícia na época – ainda que falsa, mas “só devida à absoluta confiança no 

sistema”. 

Voluntarioso como sempre, o alienista prefere “pôr em prática” sua ideia (afinal, 

sempre haverá tempo para a matraca) em vez de aceitar a ideia do boticário, que capitula 

como sempre à atitude adulatória. Essa ideia diz respeito a demarcar definitivamente “os 

limites entre razão e loucura”, a primeira sendo designada como o “perfeito equilíbrio de 

todas as faculdades”. Essa é a primeira teoria de Bacamarte. 

O padre Lopes declara que não compreende a teoria do médico, supondo que ela não 

mereça, por colossal, nenhum “princípio de execução”. O vigário ainda afirma que, como 

estão definidas há tempos, “a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas”. Se elas já 

vão assim delimitadas há séculos, o Padre Lopes, num momento de dúvida, pergunta então ao 

alienista: “Por que transpor a cerca?”. Ao que o alienista nada responde, esboçando apenas “a 

vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração”. Num 

gesto de superioridade e demonstrando entender a dúvida e o medo de Padre Lopes, o 

alienista, representando a ciência, estende a mão ao vigário, que representa a teologia. Nesse 
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momento, a ciência faz com que a igreja duvide de suas próprias crenças, o que seria o 

prenúncio do caos, ou da revolução.  

 

Capítulo V 

 

Este capítulo, intitulado “O Terror” – numa alusão à Revolução Francesa – começa 

com a internação de Costa na Casa Verde, para a indignação geral. A “insânia” de Costa se 

deve ao fato de, herdeiro de grande fortuna, dissipá-la, “sem usura”, como diz irônico o 

narrador, deixando implicado que justamente a ausência dessa paixão é que se constitui numa 

“anormalidade”. 

Assim, ele descreve os gestos caridosos e desinteressados de Costa, “sempre lhano, 

risonho”, em sua “sublime resignação”. Certa feita, ridicularizado por uns de seus devedores 

com a alegação de que ele, Costa, suportava determinada pessoa com o objetivo de receber de 

volta a dívida – a própria bonomia de Costa parece apequenar e até irritar seus devedores –, 

para dar fé de seu desinteresse, ele perdoa a dívida de um devedor, faz novos empréstimos a 

outro, e o faz, no fundo, como diz o narrador com ironia, se amalgamando à mente da 

personagem, por “rejeitar o que não vinham meter-lhe na algibeira”, o que parece uma atitude 

“sensata”. Ora, mesmo sendo humanitário como a maioria não pode ser, talvez se possa dizer 

que Costa tem algo em comum com os demais, e isso é o fato de também “roer-lhe” a alma o 

“conceito de desafeto”. A exemplo de todas as personagens, o olhar alheio lhe pesa, e, sem 

que escape ao olho “clínico” do narrador, parece que ele também capitula “à Aparência 

dominante”, como disse Alfredo Bosi. 

Os boatos acerca da “loucura” circunstanciam seus “acessos furiosos”, “ou mansos”, e 

“até engraçados, conforme as versões”, diz o narrador, sublinhando com a palavra “versões” o 

aludido domínio da Aparência. Uma vez mais, porém, uma “realidade”, por assim dizer, 
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criada pelas “versões”, revela seu estatuto de “ilusão” quando os habitantes de Itaguaí, 

movidos por sentimentos de “estima e compaixão” (pelo que recebem a “aprovação” de 

Bacamarte) afluem à Casa Verde e constatam, com espanto, a fala “com muita clareza” de 

Costa. Logo depois, uma prima visita o paciente e conversa privativamente com o médico. A 

prima procura explicar ao alienista a “loucura” em termos de uma praga lançada no passado 

ao pai de Costa, descrito rápida e comicamente como um homem temperamental, capaz de, 

quando nervoso, não “tirar o chapéu ao Santíssimo”, que teria negado água a um mendigo. 

Quando a gentil senhora se refere à imagem do sino salamão impressa no braço do mendigo, 

Bacamarte olha-a com uns olhos “agudos como punhais”. Finda a história, o alienista, como já 

fizera antes com relação ao padre Lopes, estende-lhe a mão, “como se o fizesse à própria 

esposa do vice-rei”, e a conduz até à Casa Verde, onde é internada na galeria dos alucinados. 

A atitude do médico volta a indignar a população, lançando-lhe na alma o terror, e a 

ensejar novos boatos, agora até de um “romance” entre o médico e a prima, supostamente 

iniciado anos antes, uma “versão” igualmente fabricada pela fala popular para se dissipar no 

desenvolvimento da narração, simulando a alternância de opiniões: 

 

Mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipótese. 

Histórias! Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E um dos mais crédulos chegou a murmurar 

que sabia de outras coisas, não as dizia, por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. 

 

Crispim soares se torna o foco da atenção, o que para ele equivale, como diz com ironia o 

narrador, a uma “consagração pública”. Diante do olhar dos outros, a atitude do eleito de 

Bacamarte parece um reflexo da do médico em sua prudência: 
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Tudo isso dizia o carão jucundo e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não 

respondia nada; um, dois, três monossílabos, quando muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso, 

constante e miúdo, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro nem perigo, 

desvendar a nenhuma pessoa humana. 

 

Sua própria discrição prudente incita a mais especulação (“Há coisa”). Quem especula isso é 

Mateus, sem dar muita importância à questão, já que está às voltas com “negócios pessoais”, 

isto é, às voltas com a “casa suntuosa” que ele mandou construir, “mais grandiosa do que a 

Casa Verde, mais nobre do que a da Câmara” como diz o narrador, ecoando o pensamento de 

Mateus, que fez fortuna com a fabricação de albardas. Personagem fascinada com a ostentação 

– como tantas outras de Machado –, ela tem o costume de  

 

postar-se à janela, bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e 

assim ficava duas e três horas até que anoitecia de todo.  

 

A seguir, o narrador se mostra capcioso, pois sabemos, sentimos, que suas palavras são mais 

do que simples conjectura, o contexto de todo o conto nos impedindo de pensar assim: 

 

Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a 

nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. 

 

Por isso, quando o médico suspeita que o albardeiro “padecesse do amor das pedras”, o 

boticário o confirma. Crispim Soares sai em sua defesa. Sua explicação da atitude de Mateus 

já é em si cômica, pois nela está implicada que todos aparentemente padecem do “amor das 

pedras”: 
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– Há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira; de 

tarde, são os outros que o admiram a ele e à obra. – E contou o uso do albardeiro, todas as tardes, desde 

cedo até o cair da noite. 

 

Tomado por uma “volúpia científica”, o alienista pede a Crispim que o acompanhe num 

passeio, para a honra do boticário, que assim pode ser “visto” pelos demais em companhia do 

sábio. Não se trata, como sabemos a seguir, de um simples passeio, já que Bacamarte intenta 

“observar” o albardeiro em seus episódios de ostentação, e, desse modo, pode-se dizer que a 

comicidade da cena advém da ingenuidade do albardeiro, que se crê admirado pelo “primeiro 

vulto de Itaguaí” quando na verdade está sendo observado pelo olhar frio da ciência e prestes 

a ser internado. 

 O que acabamos de dizer é narrado num sumário, e a ele se segue a fala direta, 

anônima, de um “médico sem clínica”, ou seja, um curandeiro, “A Casa Verde é um cárcere 

privado”. A frase é repetida rapidamente em todos os cantos, ensejando nova onda de boatos 

acerca das reais intenções do médico, “mil outras explicações, que não explicavam nada, tal 

era o produto diário da imaginação pública.”  

 D. Evarista retorna com toda a “comitiva”. Bacamarte, o boticário, Padre Lopes e 

outros homens públicos vão recebê-la. Comicamente, o narrador se refere aos cronistas e a seu 

relato da cena, “um dos mais sublimes da história moral dos homens”, já que a dama se lança 

efusiva aos braços do marido, “frio como um diagnóstico”. 

 Na verdade, ela é a “esperança de Itaguaí”, visto que se espera dela que contenha o 

excesso de internações. D. Evarista é acompanhada pelo vigário enquanto prossegue 

envaidecida sob o olhar da multidão, narrando a ele as delícias de sua viagem. O vigário 

aproveita uma deixa e lhe conta da internação do albardeiro, para espanto dela, que espera 

ouvir detalhes dele. Mas a reação do padre é, a exemplo da maioria, prudente. A mulher acha 
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extraordinário que tantos tenham enlouquecido, mas professa sua crença na sapiência do 

marino, seu “marido e senhor”. Capitulando de novo às convenções, padre Lopes assente. 

 Dá-se o jantar de boas-vindas, D. Evarista é o centro das atenções, e, nos 

comentários do narrador, a ironia está em sua menção aos olhos, como que a sugerir que nela 

eles são o quanto ela tem de mais “insinuante”: 

 

D. Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas, 

amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, 

caridade, vida, consolação; trazia nos olhos duas estrelas, segundo a versão modesta de Crispim Soares, 

e dois sóis, no conceito de um vereador. 

 

O alienista se entedia diante de tais louvores, mas, consoante a sua prudência quanto a atitudes 

a tomar em público, torna “invisível” sua impaciência, limitando-se a comentar com a mulher 

sobre os excessos da retórica. Ela se esforça por dar crédito ao marido, mas, mesmo 

discriminando as “louvaminhas”, resta muito para lhe “enfunar” o espírito. 

 O jovem Martim Brito, típico peralvilho, entoa loas a D. Evarista, que parecem 

“excessivas” no que tange ao decoro a senhoras presentes, que conjecturam sobre as intenções 

do rapaz. Nesse momento, a ironia na narrativa advém da voz do narrador, “entrando nas 

personagens” e deixando implícito, num primeiro nível de sentido, que a honestidade de D. 

Evarista está assegurada por sua “feiúra”: “... D. Evarista não merecia nenhuma desconfiança, 

tão longe estava de ser atraente ou bonita”, e, num segundo nível, o sentimento de inveja das 

próprias senhoras. O narrador intruso, porém, registra a vacilação das opiniões, relativizando o 

que foi dito (“se todos os gostos fossem iguais, o que seria do amarelo?”), para mais uma vez 

reconsiderar, à vista do sorriso de Bacamarte para o rapaz, já que o alienista vai ter com ele e 

lhe fala de seu discurso, “cheio de rasgos magníficos”. Interrogado sobre esse discurso 
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“arrojado” que fizera, o rapaz ainda lhe fala sobre um verso de uma ode que fizera para o 

Marquês de Pombal, verso este marcado pela retórica vazia (“dragão aspérrimo do Nada [...] 

garras vingadoras do Todo”
32

). O narrador afirma que o rapaz, que “dava para o épico”, 

“gostava das ideias sublimes e raras, das imagens grandes e nobres”, e é o quanto basta para 

que Bacamarte o recolha ao asilo, com o seguinte diagnóstico: “Trata-se de um caso de lesão 

cerebral”. Esta se devendo, segundo o narrador, ao anacronismo literário do rapaz. Aqui, 

Machado parece estar criticando a poesia rebuscada de sua época. 

 A mulher do médico se espanta com a internação, explicada pelas duas senhoras 

presentes ao jantar como “ciúmes” do alienista, que era a princípio a opinião de ambas. 

Observamos novamente aqui esse movimento de afirmar e negar, visto que essa ordem de 

ideias é outra vez negada no correr da narrativa, já que é-nos dada a informação de que outras 

pessoas estimadas também foram internadas. Logo em seguida, o narrador afirma: “O terror 

acentuou-se”. A população se acautela. E mais essa afirmação: “Positivamente o terror”. Até 

aqui, as três menções ao “terror”, que fazem ecoar pelo texto o título desse mesmo capítulo, 

colocam em foco a estratégia narrativa do autor, qual seja a de mostrar a insatisfação popular 

num crescendo, até chegar ao momento da revolução, que será uma referência à grande 

Revolução Francesa. Também aqui é possível observar esse movimento de afirmar e negar, 

mas numa escala bem maior, visto que a manutenção do mesmo status quo pré-revolução será 

uma negação dos objetivos dessa mesma revolução.  

 Diante da situação cada vez mais tensa, quem podia, fugia de Itaguaí. E uma dessas 

pessoas, Gil Bernardes – que tinha a “vocação das cortesias” e, segundo nos diz o narrador, há 

muito na mira do olho clínico do médico – é capturado pouco depois de deixar a cidade. 

Vozes anônimas, indignadas, se fazem ouvir (“Abaixo a tirania!”), mas de maneira 

                                                           

32 Não consigo deixar de pensar nesses versos como outro exemplo de ironia proléptica, antecipando o próprio destino de Bacamarte, que 

capitula ao senso comum (“o Todo”) no final, tanto mais porque Machado realiza aqui uma verdadeira “arte da alusividade”, conjugando as 
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sussurrada. Mais uma vez percebemos um crescendo quando o narrador faz uma nova menção 

ao terror: “O terror crescia; avizinhava-se a rebelião”. Cogita-se a hipótese de uma petição ao 

governo para a captura e deportação do médico, e ela é apresentada pelo barbeiro Porfírio. 

Uma vez mais, o narrador chama a atenção para o que considera (ironicamente, é claro) “uma 

das laudas mais puras desta sombria história”. A informação que a princípio recebemos do 

narrador versa sobre os lucros obtidos pelo barbeiro com a aplicação de sanguessugas e sua 

renúncia a eles em favor do “interesse público”, ou seja, em favor da oposição ao domínio de 

Bacamarte. A ironia, porém, vem a seguir, quando o narrador nos diz, a propósito de seu grito 

de protesto, “é preciso derrubar o tirano!”, ter sido “justamente no dia em que Simão 

Bacamarte fizera recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda”, o 

“Coelho”, devida à “obscuridade de um alvará”, já que se tratava de um “excelente caráter”. O 

que está, pois, omitida aqui é a própria negação do que o narrador diz acerca de uma das 

“laudas mais puras” da história. Coelho, na verdade, não é bem quisto nem pelos taciturnos 

que, apressados, fugiam de seu gosto por conversas longas, nem pelo padre Lopes. 

 No final do capítulo, os versos alusivos a Dante, autor da predileção do padre, são uma 

paródia feita por ele mesmo a propósito de Coelho (em que ele substitui a palavra “peccator” 

[pecador] por “seccatore” [maçador]”) e que repete toda vez que avista a personagem numa 

arenga com outro qualquer – o repete com sua prudência habitual, já que não pode ser 

entendido, suas palavras sendo tomadas comicamente por uma oração em latim. 

 

Capítulo VI 

 

 O Capítulo VI, intitulado “A Rebelião”, tem início com o barbeiro e outros amotinados 

levando uma representação à Câmara, de maneira inútil, já que as palavras dela, reproduzidas 

                                                                                                                                                                                     

ideias do Terror da Revolução Francesa, do Terror Pombalino e do “terror” infligido pelo médico aos habitantes da cidade. 
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pelo narrador (“a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por 

movimentos de rua”) põem em relevo sua autonomia, apesar de um de seus papéis ser 

representar a vontade do povo. A rebelião se intensifica. O barbeiro protesta contra o 

despotismo do médico, sua ganância. O presidente da Câmara o informa da desistência por 

parte do médico do estipêndio que lhe pagavam para gerir a Casa Verde. Como diz o narrador, 

“A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes”. O 

barbeiro, depois de pensar, retruca, dizendo-se investido de um mandato público, firme em 

sua oposição à Casa Verde, para ele “essa Bastilha da razão humana”. A frase impressiona um 

dos vereadores, Sebastião Freitas, que a considera “tão elegante”, que muda de opinião, a 

ironia estando, claro, no adjetivo, denunciando não alguma preocupação de ordem 

humanitária, mas o puro gosto pela retórica – ele é alguém com o “dom da palavra” – capaz 

de persuadir. A seguir, o mesmo vereador, para a indignação do presidente, lança a dúvida – 

mesmo com “prudência” – sobre a sanidade do próprio alienista. O presidente lhe pede que 

não difunda suas ideias, “para não dar corpo e alma à rebelião, que era por ora um turbilhão de 

átomos dispersos”. Essa imagem causa estranheza no leitor por ser empregada num contexto 

em que a ciência é a principal personagem; mas a ironia está na informação a seguir, da parte 

do narrador, de que “Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra” (a da “Bastilha da razão 

humana”), ressaltando outra vez a mudança no curso dos acontecimentos em virtude de uma 

mera figura de linguagem. Com isso, Sebastião Freitas se compromete a suspender a ação. 

 O tumulto dos revoltosos, no entanto, recrudesce. Ironicamente, o nome dado à revolta 

é o mesmo da alcunha familiar dada ao barbeiro: Canjica. Machado está aqui fazendo 

referência às inúmeras revoltas populares eclodidas no Brasil nessa época e que levaram a 

alcunha das personagens que a encabeçaram. Um moleque notifica D. Evarista da rebelião 

quando ela está provando um “vestido de seda”. Entretida com a prova, ela supõe que a 

notícia da rebelião não passe de uma “patuscada”, até o momento em que escuta em sua rua 
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gritos de morte ao marido. Equilibrada nos momentos de perigo, ela vai falar com o médico, 

absorvido em Averróis. Ele ouve fleumático e lhe diz que se recolha. “Abaixo a Casa Verde!”, 

escuta, dirigindo-se à varanda e pedindo inutilmente a palavra. A um gesto do barbeiro, a 

multidão silencia. E as primeiras palavras de Bacamarte acabam por soar irônicas, num 

contexto em que é “preciso” ter cautela quanto ao que se diz: “Direi pouco, ou até não direi 

nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis”. Os amotinados respondem que 

querem a demolição da Casa Verde. A ironia de novo palpita na descrição da expressão facial 

de Bacamarte, traindo a um só tempo seu sentimento de superioridade e sua prudência:  

 

O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da 

multidão; era uma contração leve de dois ou três músculos, nada mais. 

 

Assim, o alienista fala aos rebeldes, um discurso que deixa clara sua autonomia, 

enfatizando por duas vezes sua liberdade de não ter de justificar suas ações: 

 

Não dou razão dos meus atos de alienista [...] Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a 

vir ver comigo os loucos reclusos: mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não 

farei a leigos, nem a rebeldes. 

 

Os canjicas ficam “atônitos”, sobretudo depois que o médico lhe dá as costas e se retira 

lentamente. A atitude desconcerta os rebeldes, ao ponto de se verem vacilantes ante gestos de 

conclamação do barbeiro. Nesse momento da narrativa, aflora nele a paixão que antes ele 

tentara ocultar dos demais – sua “ambição do governo”, que chega a incitá-lo até a “se 

apoderar” da Câmara, paixão acirrada pelo ressentimento quanto às recusas de candidaturas 

suas à vereança, decorrentes de sua profissão humilde. E isso nos faz lembrar novamente de 

“uma das laudas mais puras desta sombria história”, sendo mais uma vez negada aqui a 
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afirmação feita anteriormente. Sua ambição o cega a tal ponto, como nos informa o narrador, 

que ele ambiciona tomar toda a Itaguaí sob seu poder. Sua arruaça tendo ido tão longe, que a 

“derrota” significaria “a prisão, ou talvez a forca, ou o degredo”. Ele se indigna com a 

fraqueza moral dos rebeldes, tem impulsos de lhes bradar “Canalhas! Covardes!” e, a exemplo 

de todos na história, “se contém”, a comicidade advindo da discrepância entre seus 

sentimentos e seu pronunciamento em público (“Meus amigos, lutemos até o fim!”), o que de 

novo faz com que a narrativa dê a impressão de afirmar algo apenas para negá-lo. Então, o 

discurso exortativo que o barbeiro faz tem o condão de incitar de novo os amotinados. O 

aparecimento de “um corpo de dragões” arrefece de novo o ânimo dos rebeldes, e faz o 

capítulo se encerrar num movimento suspensivo da narrativa. 

 

Capítulo VII 

 

O capitão dos dragões intima os rebeldes a que se dispersem. O barbeiro lhe responde 

com hostilidade e veemência. Se sua prudência habitual é deixada de lado aqui, isso é porque, 

como afirma o narrador, o que se impõe no momento é a “vertigem das grandes crises”, ou 

mesmo “um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões”.  Na frase 

seguinte, a narrativa, em nova peripécia, faz a confiança se dissipar com a ordem do capitão 

para a ofensiva da tropa. Uns desertam diante da força dos dragões, outros se enfurecem. A 

essa altura, o narrador se reporta de novo às “crônicas”, a respeito de sua omissão quanto ao 

motivo pelo qual um terço dos dragões terem-se bandeado para o lado amotinado, em nova 

reviravolta no enredo; isso faz renascer o ímpeto da revolta, ao mesmo tempo em que abate o 

ânimo da tropa, aliás, bastante hesitante em dar combate aos próprios camaradas.  Na verdade, 

estes acabam por se incorporar ao exército dos revoltosos, deixando isolados o capitão e 

alguns poucos que o apoiam. Por fim, ele se rende e entrega a espada ao barbeiro.  
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De imediato os rebeldes rumam à Câmara, sob a aclamação do povo ao “ilustre 

Porfírio”, alvo da ironia velada do narrador pelo símile envolvendo sua navalha (“Este ia na 

frente, empunhando tão destramente a espada, como se ela fosse apenas uma navalha um 

pouco mais comprida.). 

O símile dá lugar a uma metáfora, conotando glória (“a vitória cingia-lhe a fronte”) e a 

sensação por assim dizer “mística” que envolve a chegada ao poder (“[...] de um nimbo 

misterioso”), com uma “dignidade” capaz de se refletir fisicamente, até, ao “lhe enrijar os 

quadris”. Os vereadores veem a multidão e a tropa e, supondo a vitória desta, votam uma 

petição para um soldo aos dragões, ironicamente encabeçados por Sebastião Freitas, tornado 

agora um “vira-casaca”. A narrativa, porém, repete seu movimento de negação do que se disse 

(“Mas bem depressa a ilusão se desfez”) quando os vereadores escutam os brados furiosos dos 

rebeldes. Nesse momento, o presidente da câmara “se lembra” de estar a serviço do povo, ao 

contrário do que fizera no início do capítulo VI, quando defendeu a posição de neutralidade da 

câmara com relação à ciência. Sebastião “insinua” que saiam pelos fundos e procurem o “juiz 

de fora”, no que é contraditado. 

A Câmara se entrega e é encarcerada. “Amigos” do barbeiro lhe propõem que assuma 

o governo da vila. Hipocritamente, ele aceita, tentando disfarçar sua cobiça com o 

“reconhecimento” público dos “espinhos” inerentes ao encargo e acrescenta não poder 

dispensar o “concurso dos amigos” (que assentem de pronto), uma informação por parte do 

narrador com conotações de compadrio. A seguir, o povo ratifica o comunicado do barbeiro, 

denominado agora “Protetor da vila em nome de sua Majestade e do povo”. Ainda a modo de 

sumário, a narrativa arrola as medidas tomadas pelo novo governo, terminando na 

proclamação ao povo feita por Porfírio, em que se resumem os acontecimentos relativos a sua 

ascensão ao poder e em que ele pede a confiança e o apoio do povo, o que é mais um recurso 

de ironia do narrador, visto que o barbeiro afirma, através da proclamação, que por “unânime 
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consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo” (grifo meu), o que sabemos não ser 

verdade.  

O “silêncio”, porém, acerca da Casa Verde desperta suspeitas no povo, sobretudo 

porque, nesse ínterim, o alienista internara no asilo um “aparentado” do Protetor, não 

intencionalmente, como frisa o narrador, mas interpretado assim pelo povo, que por isso 

mesmo acreditou na destruição do asilo. 

O dia termina “alegremente”, com a matraca do “arauto” alardeando a proclamação, a 

adesão popular a Porfírio, sua declaração de feriado naquele dia e com sua tentativa de aliança 

com o padre Lopes, que, de modo prudente, recusa abertamente o seu concurso para a 

celebração de um Te Deum. Para o barbeiro, seria muito conveniente, através dessa 

celebração, a “conjunção do poder temporal com o poder espiritual”. E aqui sentimos o 

ressoar da mesma frase utilizada por Bacamarte no Capítulo II em relação à Casa Verde: “A 

Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo, em que há o governo 

temporal e o governo espiritual”; porém, se aqui a frase foi encarada a modo de chalaça, já 

que o alienista excluía a igreja desse mundo – e o padre Lopes ameaça o alienista de mandá-lo 

denunciar ao papa por isso – no caso de Porfírio a negativa do padre, mesmo que aberta, é 

menos peremptória, pois que a Igreja tinha sido convidada a fazer parte do novo governo, 

apesar de ela não querer se juntar nesse primeiro momento às fileiras dos revoltosos. 

À pergunta sobre se o padre não se unirá aos inimigos do novo governo, a resposta 

dele, como não poderia deixar de ser, também é cautelosa, pelo que tem de evasiva e irônica, 

já que traz implícita sua própria adesão à causa por meio da admissão de que Porfírio já é o 

Poder: 

 

Ao que o padre Lopes respondeu, sem responder: 

– Como alistar-me, se o novo governo não tem inimigos? 



 89 

 

Porfírio assente, pois todos o aclamavam, tirando “o capitão, os vereadores e os principais da 

vila”, ou seja, homens de prestígio que, como percebemos, invejam-lhe o poder. 

 

Capítulo VIII 

 

Como afirmado no capítulo anterior, tendo decorrido vinte e quatro horas da revolução 

o barbeiro Porfírio sai do “palácio do governo” – o nome que foi adotado para a Câmara – se 

dirige à casa do alienista, ciente de não ser a coisa mais “decorosa” de se fazer quando no 

governo, mas receoso da recusa do médico em atendê-lo. 

Entrementes, o boticário se horroriza com a ideia da prisão de Bacamarte, já que era 

amigo íntimo do médico. Por isso mesmo, por um lado, tende a permanecer do seu lado – 

assim também o quer sua esposa, amiga de D. Evarista – por outro, considera a vitória de 

Porfírio, uma vacilação que por si mesma lhe expõe a fraqueza de caráter. Relembra 

comicamente a fidelidade de Catão a uma causa perdida. Confuso, finge-se de doente. 

Crendo, porém, que o alienista será preso, ele se levanta da cama, diz que está bem e 

sai. A essa altura, o narrador se reporta de novo aos cronistas, em particular à menção de que 

“a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou 

grandemente a esposa do boticário; e notam [os cronistas], com muita perspicácia, o imenso 

poder moral de uma ilusão”. Mas trata-se de mais uma “ilusão” estilística, uma “falsa 

direção”, pois que o que vemos a seguir é o desmentido disso. Na verdade, ele se dirige ao 

palácio do governo. Lá, “admira-se” da ausência do barbeiro e declara sua adesão, sendo 

acolhido com “carinho”, já que se trata de um aliado importante. 

 

Capítulo IX 



 90 

 

Bacamarte se encontra com o barbeiro e lhe diz que não resistirá, pedindo-lhe apenas 

que não o obrigue a ver a destruição do asilo. O barbeiro lhe diz que não tem essa intenção e, 

de maneira inusitada, diz que “o governo reconhece que a questão é puramente científica” – 

ou seja, reafirma a autonomia da ciência – e insinua que devia haver um “alvitre intermédio” 

capaz de serenar o “espírito público”. O alienista se espanta com isso, e o barbeiro salienta 

que o governo, por um lado, não pode ceder à pressão popular, e, por outro, não pode 

“eliminar a loucura”, tampouco a discriminar e reconhecer, propondo ao médico uma aliança 

por meio da retirada de enfermos quase curados. Tudo isso é narrado em discurso indireto 

livre, e ele se interrompe na pergunta de Bacamarte, em discurso direto, a fim de pôr em 

relevo a pergunta do médico, que só será esclarecida no fim do capítulo (“Quantos mortos e 

feridos houve ontem no conflito?”). Assim, o barbeiro lhe responde: “Onze mortos e vinte e 

cinco feridos”. O alienista pondera e lhe diz que dará uma resposta dias depois, e prossegue 

fazendo mais perguntas sobre o conflito. Porfírio lhe diz que o governo, recém-empossado, 

não conta ainda com o apoio dos “principais da vila”, e acrescenta, de maneira lisonjeira, que 

contar com a simpatia do médico lhe seria importante. Bacamarte permanece impassível, 

como sempre, repetindo para si em pensamento a informação quanto ao número de mortos. 

Uma vez mais, por meio do discurso indireto livre, a voz do narrador deixa transparecer as 

cogitações do médico: 

 

Eis aí dois lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro 

são positivos. Quanto à toleima dos que o aclamaram não é preciso outra prova além dos onze mortos e 

vinte e cinco feridos. 
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A insistência das perguntas de Bacamarte sobre o conflito agora se esclarece – o que ele 

estava fazendo era apenas observar o barbeiro, chegando à conclusão de que a “duplicidade e 

descaramento” deste, paralelamente à “toleima dos que o aclamaram” são expressões da 

doença mental, os “Dois lindos casos” do título do capítulo. 

O capítulo também se encerra negando a afirmação feita anteriormente no capítulo VII: 

“[...] e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de vinte e quatro horas estaria 

a ferros, e destruído o terrível cárcere”. E o círculo da ironia se fecha quando espiamos pela 

janela e “ouvimos” juntamente com o alienista as últimas palavras ditas por Porfírio neste 

capítulo: “... porque eu velo, podeis estar certos disso, eu velo pela execução das vontades do 

povo. Confiai em mim”. Depois do que é mais uma vez aclamado pelo povo. Dois lindos 

casos! 

 

Capítulo X 

 

O capítulo, intitulado “A restauração" – um título de novo remetendo a um período 

histórico – se inicia com a notícia da internação de cerca de “cinquenta aclamadores do novo 

governo”, para a indignação do povo. João Pina, outro barbeiro, acusa Porfírio de ter-se 

vendido a Bacamarte, o que lhe granjeia a simpatia da “gente mais resoluta da vila”. Sentindo-

se ameaçado, Porfírio expede dois decretos, um abolindo o hospício, outro, desterrando o 

médico. Pina denuncia o gesto como um “engodo” e a queda de Porfírio dá-se duas horas 

depois, a comicidade da passagem derivando da velocidade do estilo em que isso é contato em 

sumário, a par do curso célere do desdobramento do enredo, bem como do fato de Pina se 

servir dos termos constantes das minutas de proclamação e de outros procedimentos ligados a 

ela. Aqui, de novo, o narrador alude aos cronistas, embora deixe claro que o relato deles deve 

ser “subentendido” – provavelmente ou pela escassez de pormenores ou pelo óbvio da 
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situação – no que concerne à mudança dos “nomes” utilizados anteriormente nessas minutas, 

e da menção à Câmara “corrupta”. Assim, as próprias crônicas teriam o registro, citado entre 

aspas, da alteração operada nos antigos documentos (“um intruso eivado das más doutrinas 

francesas, e contrário aos sacrossantos interesses de Sua Majestade”). 

A seguir, a ordem é restituída por meio da força armada e o alienista exige a internação 

de Porfírio, mais cerca de cinquenta “mentecaptos”, além de dezenove “sequazes do barbeiro” 

que convalesciam do primeiro conflito. 

A essa altura, o narrador chama a atenção para o “grau máximo” de influência de 

Bacamarte, o que nos faz pensar, subliminarmente, na “restauração” de seu poder, que agora 

obtém a aprovação dos vereadores que estiveram encarcerados no que concerne à internação 

do vereador Sebastião Freitas pela “inconsistência” de suas opiniões. O mesmo se diga quanto 

a Crispim Soares, aliás, na mira do médico desde que soube de sua adesão aos canjicas. 

Assim, a explicação que o boticário dá de sua atitude – “um movimento de terror” – é refutada 

pelo médico com base em que “o terror também é pai da loucura”. O que nos leva a supor que, 

já que o alienista infundia o terror nas pessoas, como é afirmado no capítulo V (“A notícia 

desta aleivosia do ilustre Bacamarte lançou o terror à alma da população.”), também ele 

poderia ser considerado um agente causador da loucura. Interessante notar a imagem que as 

pessoas tinham da ciência psiquiátrica à época como estando ligada a algo ruim e aterrador. 

Também não podemos nos esquecer que D. Evarista sentiu um terror petrificante ao pensar 

que seu marido seria morto pela multidão de revolucionários que se aproximava da sua casa 

na rua Nova.   

O poder concentrado nas mãos de Bacamarte se evidencia com o fato de a Câmara lhe 

entregar seu presidente – afinal, a ciência tem autonomia para tanto –, em razão de ele ter dito 

numa sessão que, para se lavar da “afronta dos Canjicas” não se “contentava [...] com menos 

de trinta almudes de sangue”, uma frase repetida ao médico pelo secretário da Câmara, 
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“entusiasmado de tamanha energia”, frase que soa ao alienista, como se pode depreender, 

como um exagero retórico na mesma proporção do sentimento desumano que expressa. Desse 

ângulo, não só o presidente será internado, mas também o secretário. A ironia quanto à 

internação do presidente reside no fato de que o alienista faz um diagnóstico (“demência dos 

touros”) com base em algo que ele ainda nem estudou, e declara isso à câmara, que, mesmo 

assim, entrega-o nas mãos do médico; afinal, já foi-nos afirmado duas vezes pelo governo (no 

capítlo VI, “a ciência não podia ser emendada por votação administrativa”, e no capítulo IX, 

“o governo reconhece que a questão é puramente científica, e não cogita em resolver com 

posturas as questões científicas”) que eles não podem, não querem e não devem interferir em 

tais assuntos. 

A partir disso, a “coleta” de alienados é “desenfreada”. Ela inclui mentirosos, mesmo 

que mintam repetindo o que outros dizem (como é um traço de todas as personagens aqui, à 

exceção do médico), “os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os 

maldizentes, os curiosos da vida alheia” etc., esses tipos arrolados pelo narrador num estilo 

ligeiro, sublinhando a sede de internações do alienista. “Tudo era loucura”, diz o narrador, já 

que “não havia regra para a completa sanidade mental”, e estas frases soam como o registro 

das cogitações íntimas de Bacamarte acerca de loucura e normalidade, derivadas de sua 

observação constante. Em determinado momento, ele alude uma vez mais aos cronistas, em 

particular sobre sua afirmação de o médico não agir “com lisura” e sobre uma citação que a 

corrobora, segundo a qual o médico teria conseguido da Câmara uma  

 

postura autorizando o uso de um anel de prata no dedo polegar da mão esquerda, a toda a pessoa que, 

sem outra prova documental ou tradicional, declarasse ter nas veias duas ou três onças de sangue godo. 
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 A afirmação dos cronistas diz respeito à possibilidade de Bacamarte ter querido 

enriquecer um ourives, amigo seu e compadre. Porém, diga-se que o narrador faz uma ressalva 

entre parênteses (“não sei se pode ser aceita [a citação]”), mas percebemos que é apenas um 

artifício seu a fim de esconder sua tendenciosidade, já que a especificidade da citação – um 

anel de prata no dedo polegar da mão esquerda, ou mesmo duas ou três onças de sangue godo 

– impede de dar crédito a suas palavras. Tanto é assim que, segundo ele mesmo informa, 

enquanto a postura teve o condão de trazer lucro ao alienista, ela também acabou por ensejar 

diversas internações na Casa Verde, a comicidade da situação estando na suposição que o 

leitor possa fazer de que, depois da postura, muitas pessoas, fascinadas talvez com a ideia de 

ostentarem sangue europeu, passaram a adquirir o anel. Também comicamente, desdobrando 

essa ironia, o narrador registra uma outra “conjetura”, segundo a qual 

 

a opinião mais verossímil é que eles foram recolhidos por andarem a gesticular, à toa, nas ruas, em casa, 

na igreja. Ninguém ignora que os doidos gesticulam muito. 

 

Se considerarmos a possibilidade da “vaidade” das pessoas ostentando sangue europeu, num 

país que fora colônia de um reino europeu, poderemos supor também que gesticulam muito 

para que os outros possam vê-los com os anéis. Note-se também que o narrador não diz de 

quem é essa opinião “mais verossímil” quanto à “razão determinativa da captura”, já que o 

alienista não dava razão de seus atos. E, como o narrador está no campo das conjeturas, ele 

termina por, em mais um lance de “intromissão” na narrativa, também “fazer um diagnóstico” 

e afirmar um traço característico dos loucos: “Ninguém ignora que os doidos gesticulam 

muito”. 

 Os principais da vila se mostram descontentes com o que lhes parece os desmandos de 

Bacamarte, que chega a internar a própria mulher no hospício. Sabendo disso, o padre Lopes 
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vai ter com ele, e o interroga “discretamente”, como de costume. O médico lhe explica que a 

vida pregressa da mulher, modesta, não logrou “conciliar-se com o furor das sedas, veludos, 

rendas e pedras preciosas que manifestou, logo que voltou do Rio de Janeiro”, conforme sua 

observação, e narra ao vigário situações em que esse furor se tornou perceptível, em 

particular, o dilema incontornável de d. Evarista quanto à escolha do colar mais apropriado. 

Diga-se que nesse contexto, como em vários outros, a ironia advém da sugestão de um 

confronto entre o anseio vaidoso de ser observado e o anseio, também vaidoso, da observação 

do alienista. 

 Padre Lopes não se satisfaz com a resposta – talvez porque as atitudes de D. Evarista 

pareçam bem comuns, podemos supor –, mas, conforme sua prudência, em nada objeta. 

Bacamarte lhe diz que a mulher sofre de “mania sumptuária” (na verdade, muitos nessa 

história sofrem) e que pretende curá-la em pouco tempo. Em todo caso, essa internação parece 

aos olhos de outros isentá-lo de quaisquer interesses “alheios à ciência”, e fazer dele um 

“Hipócrates forrado de Catão”. 

 

Capítulo XI 

 

 Este capítulo, intitulado “O assombro de Itaguaí”, se inicia com o comentário do 

narrador para que o leitor “se prepare” para o “mesmo assombro” que tomou conta da vila ao 

saber da liberação de todos os loucos da Casa Verde. De fato, trata-se de uma total reviravolta 

no enredo, e seu centro está nos termos do ofício expedido pelo alienista à Câmara. Ele 

apresenta seis declarações, que são: 1) quatro quintos da população da vila estavam 

internados; 2) sua observação desse contingente o faz reformular sua teoria da loucura, que 

“excluía do domínio da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades” não fosse 

perfeito; 3) agora o alienista crê que se deve admitir como normal o desequilíbrio das 
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faculdades; e 4) ele declara à Câmara a liberação dos reclusos e a internação das pessoas “nas 

condições agora expostas”; 5) que o médico não poupará esforços para a descoberta de 

verdades científicas e que espera isso da Câmara; 6) que ele restituía a soma do estipêndio 

recebido, com seus gastos descontados. 

 Os moradores se espantam, os parentes se rejubilam. No último parágrafo, o narrador 

adverte que, em meio ao regozijo, não se pensou no final da quarta declaração – o que faz com 

que o capítulo se encerre de novo num movimento suspensivo que se manteve mesmo quando 

da passagem do conto para o formato de livro. 

 

Capítulo XII 

 

 Em Itaguaí, tudo parece “reposto nos antigos eixos”. A Câmara volta às atividades, 

com o presidente e Sebastião Freitas reassumindo seus cargos. Porfírio está mudado, prefere 

“a glória obscura da navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do poder”, perdoado que 

foi pela população e por Sua Majestade. João Pina também, já que ele foi o responsável pela 

derrota de um rebelde. Os cronistas, como diz com ironia o narrador, identificam em sua 

absolvição a origem do adágio “ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão”. 

 A imagem pública de Bacamarte alcança seu prestígio máximo, e mesmo os antigos 

reclusos lhe manifestam apreço e lhe dão o primeiro de vários bailes e jantares. As crônicas, 

segundo o narrador, registram a intenção de D. Evarista de se separar, só não tendo feito isso 

pela “dor de perder a companhia de tão grande homem”, frase que soa irônica no contexto, já 

que, conhecido o fascínio da mulher pela ostentação, pode-se supor que sua decisão se deva à 

vaidade de estar em “companhia de tão grande homem”. 

 O médico e o boticário se reconciliam. Costa, Coelho e Martim Brito retomam seus 

“hábitos anteriores”, o último chegando até a fazer outro discurso, agora para Bacamarte, que 
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“ainda” não se arrepende de “de o haver restituído à liberdade”, uma frase ambígua, que se 

pode interpretar como ou o médico não se arrepende porque nota em Brito uma “incoerência” 

denotadora de doença mental – e portanto conforme ao que é agora seu padrão de normalidade 

– ou mesmo porque agora o discurso laudatório lhe é endereçado, o uso do advérbio indicando 

que ele não está livre dos olhos atentos e perscrutadores do alienista. 

 Certa mudança de tom se prefigura na adversativa “Entretanto” que introduz o 

parágrafo a seguir (“Entretanto, a câmara [...] tratou enfim de legislar sobre ele [o parágrafo 

4]”). No parágrafo em questão, sabemos que se adotou “sem debate” uma postura que autoriza 

o alienista a internar pessoas com o “perfeito equilíbrio das faculdades mentais”, acrescida de 

uma cláusula que prescreve o vigor de um ano, em caráter experimental, a fim de se aquilatar 

a eficácia da nova teoria psicológica, podendo a câmara, caso fosse assim aconselhada, fechar 

a Casa Verde a qualquer momento por motivo de ordem pública. Freitas propõe que os 

vereadores sejam isentos da internação, num movimento do enredo também irônico, pois que 

se pode inferir que sua proposta é motivada pela consciência de que o próprio Freitas já havia 

sido internado e, portanto, não corria nenhum risco, ou, o que é mais provável, pelo fato de 

Freitas, intimamente, julgar-se alguém com o “perfeito equilíbrio”. Essa última hipótese se 

aplica aos demais membros da Câmara, já que ela é aceita, a única voz dissonante sendo a do 

vereador Galvão. Este afirma que a Câmara, ao legislar sobre uma experiência científica, não 

pode excluir seus membros das consequências da lei. Seu argumento, justo, é protestos e este 

é acusado de “insensatez”; porém, ele se mantém firme em sua convicção: “A vereança [...] 

não nos dá nenhum poder especial nem nos elimina do espírito humano”. A essa altura, a frase 

causa estranheza, e acredito que, tendo em vista que “O Alienista” é uma sátira à ciência e, em 

particular, à autonomia da ciência quanto ao Estado, ela possa ser interpretada aqui como a 

expressão mais acabada no conto dessa crítica, tanto mais por ser enfatizada pelo discurso 

direto.  
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 Em todo o caso, a proposta do vereador Galvão não é aceita e Bacamarte acolhe a 

postura com todas as restrições, declarando apenas que lamentaria se tivesse de internar um 

dos vereadores; mas, em outra ironia do narrador, o alienista assegura que a cláusula da 

isenção dos vereadores já é uma “prova” de que eles não padecem do “perfeito equilíbrio”. A 

ironia do enredo se desdobra, claro, no fato de o narrador, agora em “terceira pessoa íntima”, 

reproduzir o ponto de vista de Bacamarte e informar que Galvão, pela “moderação na resposta 

dada às invectivas”, revela um “cérebro bem organizado”. Bacamarte solicita à câmara a 

internação de Galvão, no que é aceito. 

 A seguir, o narrador se volta à “teoria nova”, afirmando que ela requer “longo exame”. 

Por isso, o padre Lopes só foi “capturado” passados trinta dias da postura, e a mulher do 

boticário, quarenta, para ódio de Crispim Soares, que ameaça agredir Bacamarte. Um desafeto 

deste escuta a ameaça, e, ignorando suas diferenças com o médico, vai-lhe dizer. Bacamarte 

lhe agradece, mas vê nisso um sintoma do “perfeito equilíbrio”, e o manda internar, 

afirmando, com ironia não-intencional, que o caso é “raro”. Com relação a essa personagem, 

novamente observamos a negação de algo que havia sido dito anteriormente. Depois de 

afirmar que, de acordo com essa nova teoria, era necessário um longo exame para que se 

chegasse ao diagnóstico de loucura, o narrador nos informa que “poucos minutos lhe [ao 

alienista] bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos, a boa-fé, o respeito humano, 

a generosidade”, o perfeito equilíbrio das faculdades. Mais à frente, esse movimento de 

afirmação e negação torna ao seu curso normal, quando o médico passa a observar 

minuciosamente os candidatos a serem capturados para a Casa Verde. 

 Crispim se encontra com o alienista, mas então sua raiva havia cedido lugar à “dor”. 

Bacamarte o consola, dizendo não tratar-se de “caso perdido”. Propõe ao amigo que jante e 

pernoite na Casa Verde. Assim, o alienista pretende “a astúcia e velhacaria” do boticário 

curem a mulher de sua retidão moral. Crispim se inclina a ver a mulher, mas teme a reclusão. 
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É livrado do dilema por D. Evarista, que se compromete a ver a amiga e lhe dar recados do 

esposo. O “egoísmo” de Crispim, aos olhos de Bacamarte, é tido como “sublime”. 

 Em cinco meses, o hospício só conta cerca de dezoito pessoas. A “desproporção” 

servindo como prova para sua nova teoria. O médico chegou a recolher o juiz de fora, mas só 

o fez depois de muito “escrúpulo”. No caso a seguir, ironicamente o alienista comete o mesmo 

erro de avaliação que cometera com relação à própria mulher. Ele manda prender um 

advogado por ter reconhecido nele um excelente “conjunto de qualidades morais e mentais”. 

Porém, um agente de Bacamarte desconfia de seu diagnóstico e se oferece para provar que o 

caráter do advogado é bem outro. Este cai na armadilha preparada pelo agente e se livra de ser 

recolhido à Casa Verde. O que não acontece ao agente, pois, ao notar neste sinais de “zelo, a 

sagacidade, a paciência, a moderação”, Bacamarte o manda internar, ainda que em um dos 

“melhores cubículos”. A ironia aqui residindo no fato de um agente ter feito um melhor 

diagnóstico do que o grande e sábio médico. 

 Na Casa Verde, os alienados se acham alojados por “classes” – “modestos”, 

“tolerantes”, “verídicos” etc. Familiares destes tentaram obrigar a Câmara a cassar a licença 

dada ao alienista, mas ela não o faz, a fim de que o vereador Galvão continue internado. 

Bacamarte os felicita pela sua “vingança pessoal”, agora, salutar, segundo sua nova teoria. 

 Alguns principais da vila recorrem a Porfírio, oferecendo-lhe apoio caso ele se coloque 

novamente à testa de uma revolta. O barbeiro se nega, arrazoando com extrema lucidez. Por 

isso mesmo, o médico faz com que ele seja internado. O poder de Bacamarte nesse momento 

é tal, que somos informados pelo narrador que o alienista fica sabendo da história de Porfírio 

através de um “agente secreto”. 

 O prazo de um ano chega ao fim e a Câmara autoriza um prazo suplementar de seis 

meses. Então, o narrador se refere ao “desfecho deste episódio da crônica itaguaiense”, para 

ele “inesperado” a ponto de merecer “dez capítulos de exposição”. Essa expansão do narrador 
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mostra que haveria muito mais a ser dito sobre a história, deixando o leitor em suspense 

quanto ao número de capítulos que ainda faltariam para a conclusão do conto, que foi 

primeiramente publicado a modo de folhetim. Mas esse efeito é logo em seguida anulado, pois 

o narrador, de maneira voluntariosa, afirma: “contento-me com um”. Mas um último capítulo 

que irá além. Mais uma vez podendo ser observado aí o jogo de afirmação e negação presente 

em todo o conto. E esse jogo de manipulação que o narrador faz com o leitor ainda prossegue 

na sua tentativa de direcionar o olhar do leitor ao afirmar que este último capítulo será “um 

dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana”.  

 

Capítulo XIII 

 

 O capítulo final, intitulado “Plus Ultra”, introduz de imediato a questão da 

“terapêutica”, que não foi mencionada em nenhum momento da teoria antiga do alienista. O 

narrador alude à diligência do alienista quanto a isso (e fazendo ressoar aqui a última frase do 

capítulo anterior) e aos cronistas, unânimes quanto a suas “curas pasmosas”. 

 No segundo parágrafo, a frase “era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico” 

me parece um exemplo de “terceira pessoa íntima”: em mais um desdobramento de sua teoria 

da normalidade e da loucura, a “observação” de Bacamarte passa a recair continuamente sobre 

si, sobre seu próprio “sistema”. Por isso, “mais racional”, aqui, mesmo que ainda de maneira 

um tanto velada pela voz narratorial, me parece soar negativamente. 

 O narrador passa em retrospectiva a terapêutica do médico, consistindo em “atacar” a 

“qualidade predominante” da loucura, e seu primeiro exemplo será o de um louco que 

apresenta a “modéstia” como sendo essa qualidade. Ironia proléptica: no final do conto, será 

esse o primeiro sintoma de um “perfeito equilíbrio” que o médico perceberá em si. Mas, no 

presente contexto, diga-se que seu método consiste em incutir no paciente em questão o 
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“sentimento oposto” dando-lhe “casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala uma”, ou 

mesmo objetos caros, a depender das idiossincrasias do paciente ou do estágio de sua 

anomalia. Como um exemplo de seu método, o narrador cita o caso de um poeta modesto, 

“curado” quando se lhe “correra a matraca”, apregoando que seria capaz de rivalizar com 

Garção e Píndaro. 

 Repassando suas curas, o narrador menciona outro modesto, embora iletrado, que é 

curado depois de o médico lhe conseguir, por meio de um primo do paciente, o “lugar de 

secretário da Academia dos Encobertos”, de “nomeação régia”, com direito a tratamento de 

“Excelência”. Na verdade, o médico consegue isso alegando tratar-se de uma simples 

simulação com objetivos terapêuticos. Ora, isso é outra ironia do narrador, pois o que está 

implicado aqui é que a Academia admite membros que “mal sabem assinar o nome” e o fazem 

obviamente por compadrio. 

 Ao cabo de cinco meses e meio, o hospício está vazio. O narrador explica a cura do 

vereador Galvão em decorrência da “felicidade de perder um tio”. Ao lermos isso, a frase 

causa estranheza. Consciente do peso do que disse, o próprio narrador se explica:  

 

digo felicidade, porque o tio deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa interpretação, 

corrompendo os juízes, e embaçando os outros herdeiros. 

 

 Atribuindo essa “cura” ao poder de regeneração do próprio corpo (“vis medicatrix”), o 

alienista reconhece que não teve mérito algum, e nisso palpita a percepção de sua própria 

“modéstia”, embora o narrador não o afirme. Mas, com relação a esse episódio, o narrador se 

refere a outras duas qualidades do narrador, a “sinceridade” e a “ingenuidade”, ao fazer a 

afirmação citada acima. Começa-se assim a pôr em relevo as qualidades morais do alienista. 



 102 

 É verdade que o médico contribuiu para a cura do padre Lopes e da mulher de 

Crispim. Ao primeiro, que “ignorava perfeitamente o hebraico e o grego”, incumbiu de uma 

análise da bíblia dos Setenta, que foi concluída ao cabo de sessenta dias. À segunda, informa-

se a verdade sobre o comportamento evasivo do marido, o que lhe causa ódio e a restitui à 

“normalidade”. 

 A seguir, a ironia das frases  

 

Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais 

com isso que ainda não conheceis o nosso homem. 

 

está em que o médico deveria ficar radiante com o esvaziamento da Cada Verde. Mas sua 

divisa é “Plus ultra”, ecoando o título do capítulo: 

 

Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o contentava ter estabelecido em 

Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra! Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma coisa lhe 

dizia que a teoria nova tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria. 

 

O Plus Ultra! da busca científica, eterna. Meditando em sua sala, o olhar do narrador se 

confundindo com o olhar do médico sobre si mesmo, só era possível perceber “luxo naquilo 

que era de origem científica”. Nesse trecho o narrador faz ressaltar alguns aspectos da 

aparência do médico que só o engrandecem: o corpo majestoso e austero, a nobre calva. 

Também chama a atenção para outras qualidades morais do alienista: a “moderação”, “a 

singeleza”. Com esse recurso, vai enaltecendo Bacamarte até transformar aquele vulto num 

“sábio”. 
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 “Metido em si mesmo” de um lado a outro da sala, é assim que se reconhece – alheio a 

tudo o que não se relacione com o “problema da patologia cerebral”, e na frase ironicamente 

palpita a sugestão de sua monomania. 

 Nesse momento, o médico cogita de não ter havido cura, mas tão-só a “descoberta do 

perfeito desequilíbrio do cérebro”, ou seja, sua descoberta da normalidade. O alienista conclui 

que não pode ter a “pretensão” (outra manifestação de sua modéstia) de ter incutido nos 

pacientes uma “faculdade nova”, crendo agora que ela existia neles em “estado latente”. A 

esse pensamento, ele tem sentimentos ambivalentes de “gozo” e “abatimento”. O primeiro por 

se ver agora em condições de afirmar que não há loucos em Itaguaí; o segundo, pela ideia da 

“dúvida”: 

 

Pois quê! Itaguaí não possuiria um único cérebro concertado? Esta conclusão tão absoluta, não seria por 

isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina 

psicológica? 

 

 O narrador faz aqui uma comparação entre a imponente construção da Casa Verde – 

que ficava na rua Nova, “a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo” – com a sua “nova 

doutrina psicológica”, um edifício “largo e majestoso”, do mesmo modo que era majestosa a 

figura de Bacamarte no capítulo anterior. Assim como a Casa Verde esteve próxima da 

destruição por mais de uma vez, o edifício metafísico da nova doutrina também corria esse 

risco devido à dúvida do alienista. Da mesma maneira que foram encontradas soluções que 

evitassem a destruição física da Casa Verde, era necessário que o médico buscasse uma saída 

para que a “nova doutrina psicológica” não viesse a ruir, desaparecer. Passados vinte minutos, 

o narrador afirma: “Isso é isto” e diz que o alienista descobrira em si mesmo “o perfeito 

equilíbrio mental e moral”: “pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a 
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perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades enfim 

que podem formar um acabado mentecapto” – era necessário achar um louco para que a nova 

doutrina psicológica continuasse a existir. Isso é isto. Porém, o alienista hesita e recorre à 

opinião pública, ao conselho dos amigos, que lhe confirmam ser ele alguém sem “defeitos”. E 

quem confirma o diagnóstico do médico sobre si mesmo é o Padre Lopes, quando diz: 

 

Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos? É 

porque tem ainda uma qualidade que realça as outras: – a modéstia. 

 

O alienista se recolhe à Casa Verde. Aos que insistem para que ele não fique ali, o médico 

afirma: 

 

– A questão é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou 

eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. 

 

Lá se entrega ao estudo e cura de si mesmo. Morre depois de 17 meses, “no mesmo estado em 

que entrou, sem ter podido alcançar nada”, e podemos entender não alcançar nada como “não 

tendo conseguido conhecer nada”. Ao final, o narrador afirma:  

 

Alguns [cronistas] chegam ao ponto de conjeturar que nunca houve outro louco, além dele, em 

Itaguaí; mas esta opinião, fundada em um boato que correu desde que o alienista expirou, não tem outra 

prova, senão o boato; e boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com tanto fogo realçara as 

qualidades do grande homem. Seja como for, efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade. 

 

 Até aqui, no narrador se utilizou das crônicas de Itaguaí como um instrumento que 

agregasse confiabilidade a sua narrativa, mesmo tratando-se de um texto jornalístico marcado 
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pela pessoalidade e de tema livre. Também devemos atentar para o fato de essas crônicas se 

referirem a uma narrativa concernente a um período anterior daquela vila, um tempo remoto, 

quando Itaguaí não dispunha de imprensa e tinha apenas “dois modos de divulgar uma notícia: 

ou por meio de cartazes manuscritos e pregados na porta da câmara e da matriz; – ou por meio 

de matraca”. Portanto, é possível supor que essas crônicas teriam-se baseado em relatos orais 

de histórias acontecidas numa outra época. Ao final de sua narração, porém, somos levados – 

por esse mesmo narrador – a desconfiar de sua narrativa, pois ele afirma que alguns cronistas 

nos quais ele se baseou escreveram suas crônicas fundamentados num boato. Porém, à sua 

afirmação de que o era o “boato duvidoso”, já que havia sido atribuído ao padre Lopes, segue-

se uma conclusão que se inicia com um “Seja como for” e se encerra em poucas palavras, 

demonstrando o descaso do narrador quanto a nos convencer da veracidade das informações 

utilizadas. Com isso, temos a impressão de ter estado ouvindo a matraca itaguaiense o tempo 

todo em que estivemos lendo o conto, pois, se as crônicas nas quais o narrador baseia sua 

história não são confiáveis, então a narrativa também passa a ser não confiável, e o narrador 

está tão certo de seu sistema, que não se importa em dar mais provas sobre aquilo que está 

afirmando. 

 

Plus Ultra 

 

 “O alienista” é uma narrativa que apresenta como “fator de arte” – para usar a 

expressão de Antônio Candido – a constituição da medicina clínica em nosso país, seu 

discurso e suas consequências sociopolíticas. Machado de Assis, bem informado como todo 

realista, das etapas dessa constituição do poder médico, explora ironicamente a constatação de 

Esquirol em seu exame do delírio, conducente ao estudo das paixões, até as “mais 

imperceptíveis”, segundo a qual a loucura não envolve uma desordem do intelecto, mas dos 
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afetos: a loucura é um fenômeno moral. Com o olhar atento de Machado de Assis, a narrativa 

descreve a constituição da instituição médica como um poder autônomo
33

 quanto ao Estado, 

com todos os seus interesses ditados pelas paixões, e, portanto, obra da loucura, ou da 

“doença” moral. Esse aspecto lhe constitui a base do entrecho, e estava certo José Guilherme 

Merquior, que, num comentário sobre o conto, sugere de maneira pioneira que seu objeto 

central é a “imoralidade do universo humano”.
34

 A propósito disso, diz Alfredo Bosi: 

  

Da ilustração europeia Machado extraiu menos a crença no progresso da razão do que a suspeita bem 

voltairiana de que os homens de todas as épocas foram vítimas complacentes das suas ilusões e de toda 

sorte de paixões cristalizadas em um conceito que é, ao mesmo tempo, natural e social: o interesse. “Se 

o universo físico está submetido às leis do movimento, o universo moral está submetido às leis do 

interesse. O interesse é, na Terra, o mago poderoso que muda aos olhos de todas as criaturas a forma de 

todos os objetos” (BOSI, 2003, p.28-29).
35

 

  

 Em “O Alienista”, o interesse é o “mago” mudando aos “olhos de todas as criaturas a 

forma de todos os objetos”: Itaguaí é o “universo” dos interesses de Bacamarte. 

 Na crítica machadiana, há divergência de opinião sobre o fato de “O Alienista” ser um 

conto ou uma novela. Sem pretender atribuir a ela um peso indevido – categorias podem ser 

limitadoras e não explicam o valor literário das obras –, acredito que a obra se trata de um 

                                                           

33
 Para uma leitura que considerara “O Alienista” como um instrumento de sátira ao caráter autoritário da ciência 

do séc. XIX, mais especificamente o Positivismo, ver “Linguagem e loucura em ‘O alienista’”, de Antônio Carlos 

Secchin, em Poesia e desordem (1996, p.186-192). No que concerne a leituras que se ocuparam do tema da 

constituição do poder e da autoridade no conto, ver o ensaio “’O alienista’: o palimpsesto de Itaguaí”, de Luiz 

Costa Lima, em Pensando os trópicos (1991, p.253-265), e o citado O altar e o trono, de Ivan Teixeira. 

34
 Merquior, José Guilherme, De Anchieta a Euclides: Breve história da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: 

Livraria José Olympio Editora, 1977, p.162-165, vol. I.  

35
 Esta última frase é uma citação de  De l’esprit, de Helvétius, autor aliás aludido nas Memórias póstumas de 

Brás Cubas. Cf. BOSI, ALFREDO, Machado de Assis, o enigma do olhar. São Paulo: editora Ática, 2003, p.28-

29. 
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conto. Menos pelo fato de o próprio Machado assim considerá-lo
36

, e mais por acreditar que 

tal dúvida se dá pela dificuldade em distinguir, a par da unidade de tempo e espaço que a obra 

conserva, o que lhe confere uma unidade de ação. De meu ponto de vista, esta para mim diz 

respeito ao que me parece seu motivo condutor, ou até princípio estrutural – a ideia de 

observação, tão cara ao discurso científico da época. É possível que a extensão do conto tenha 

levado à suposição de tratar-se de uma novela. Mas sua frequente enumeração e narração de 

situações que podem dar a impressão de negar momentaneamente a objetividade do gênero 

conto a meu ver dizem respeito àquilo que Franco Moretti chamou de “enchimentos”, que são 

passagens digressivas e não-conclusivas, de registro analítico, muito constantes na ficção e, 

segundo Moretti, indicadores da necessidade simbólica da sociedade burguesa de ver seus 

hábitos retratados numa “narrativa séria”, a grande diferença entre Machado e os escritores 

aludidos por Moretti sendo a “impessoalidade” de seus narradores. Na verdade, o narrador 

machadiano em “O Alienista” se esforça em passar por sério, disfarçando sua ironia, como é 

típico em Machado. Nesse sentido, se certas descrições de loucos e situações dão a impressão 

de não contribuir muito com o desdobramento do enredo, isso é porque seu movimento 

dialético, parecendo se dar por meio de tese, antítese e síntese, dá a impressão de reproduzir a 

própria mecânica da observação científica, em seu avanço por meio de tentativa e erro, ideia 

que contrasta à perfeição com o estilo pejado de negaças de Machado de Assis, em que algo 

                                                           

36
 Em sua “Advertência” a Papéis Avulsos, Machado afirma: “Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não 

seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há aqui páginas que parecem meros contos, e 

outras que o não são, defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum 

interesse, e das primeiras defendo-me com S. João e Diderot. O evangelista, descrevendo a famosa besta 

apocalíptica, acrescentava (XVII, 9): “E aqui há sentido, que tem sabedoria”. Menos a sabedoria, cubro-me com 

aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos, e alguns deliciosos, mas até 

aconselhava a um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista: é que quando se faz um 

conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso. Deste modo, 

venha donde vier o reproche, espero que daí mesmo virá a absolvição” (ASSIS, 2011, p.37). 
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parece afirmado apenas para ser negado a seguir: a eterna busca (skepsis)  do olhar céptico em 

contraste com a eterna busca da ciência. Desse ângulo, as ideias relativas à “observação” de 

Bacamarte se constituem nos eixos sobre os quais se articula o enredo de “O Alienista”, ou 

mesmo coincide com aquilo que o mesmo Moretti chamava de “bifurcações” – as situações 

dramáticas que propiciam a progressão da narrativa. Assim, na economia de sentidos do 

conto, o Plus ultra acaba por soar como voz ambiciosa, levando à “culminância” de algo, da 

própria narrativa – um sentido consignado pelo dicionário de Antônio de Moraes Silva
37

, 

dicionarista tantas vezes citado por Machado.
38

 

 Acredito que grande parte da “tensão” que vigora do começo ao fim do conto advenha 

do contraste da fala vincadamente subjetiva do narrador em contraste com a ideia de 

objetividade científica repisada no texto. Esse contraste, aliás, constitui a marca da 

modernidade do texto machadiano. Como o tempo haveria de mostrar, o narrador onisciente 

intruso, muito comum no séc. XVIII e no começo do séc. XIX, sairia de moda a partir da 

metade desse século, dando lugar ao predomínio da “impessoalidade” naturalista ou ao 

aprimoramento do discurso indireto livre levado a efeito por Flaubert, mas, a partir de meados 

do séc. XX, voltaria à carga com mais frequência do que se imagina. Como disse James 

Wood, estamos presos “à narração em primeira e terceira pessoas”:  

 

                                                           

37
 Segundo a definição de Moraes, “o ponto mais elevado, a que se pode subir, ou encarecer alguma coisa”. 

38
 Nesse sentido, discordo do comentário feito por Sérgio Paulo Rouanet em seu ensaio “Machado de Assis e o 

mundo às avessas”, em que o crítico afirma, a propósito de uma comparação entre “O Alienista” e “O conto 

alexandrino”: “é interessante observar que esse Plus ultra, nos dois casos [de “O alienista” e de Conto 

alexandrino”] é o título do último capítulo, como se para o narrador e para o leitor houvesse um non elíptico, que 

transformasse a divisa num non plus ultra, não uma incitação a prosseguir viagem, mas um interdito, uma 

proibição de pensar adiante, de escrever adiante, de levar a lógica do horror às últimas consequências”. Em 

minha leitura, a alteração intencional da expressão latida remete à observação vertiginosa da ciência, que acaba 

por recair sobre si mesma, como seu derradeiro objeto de conhecimento, a fim de se reconhecer como artificial. 
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As pessoas supõem que a onisciência do autor não existe mais... Uma vez, W. G. Sebald me disse: “Para 

mim, a literatura que não admite a incerteza do narrador é uma forma de impostura muito, muito difícil 

de tolerar. Acho meio inaceitável qualquer forma de escrita em que o narrador se estabelece como 

operário, diretor, juiz e testamenteiro. Não aguento esse tipo de livro”. E mais: “Se você fala em Jane 

Austen, você está falando de um mundo que tinha códigos de conduta aceitos por todo o mundo. Como 

você tem aí um mundo de regras claras, onde a pessoa sabe onde começa a transgressão, então eu acho 

legítimo, nesse contexto, ser um narrador que conhece as regras e que sabe as respostas para certas 

perguntas. Mas acho que o curso da história nos fez perder essas certezas, e precisamos reconhecer 

nossa ignorância e limitação nesses assuntos para então tentar escrever de acordo com isso” (WOOD, 

2012, p.17-18). 

 

 De maneira curiosa, e um tanto anacrônica, o narrador machadiano suscita 

intencionalmente a impressão de “ignorância e limitação” nos assuntos de que trata, numa 

sugestão do caráter inapreensível de seu objeto. A julgarmos pelas mudanças ocorridas 

posteriormente, em particular no domínio da ciência, da filosofia e da literatura, esse traço na 

obra de Machado parece de fato um prenúncio espantoso dessas mudanças, tratadas pela 

literatura ao longo do séc. XX, aspecto que só pode ser explicado pelo “espírito do tempo”. 

Por isso, a partir de agora, gostaria de explicar sucintamente a questão, consciente de que ela 

exigiria esforços críticos muito maiores do que o permitido por minha proposta, e do perigo 

de lidar com as generalizações que se seguem. Mas elas hão de bastar para lançar luzes sobre 

semelhanças dos traços aludidos da poética machadiana com outras poéticas de um sem-

número de autores internacionais.  

 Apenas na segunda década do séc. XX, implicações relativistas começam a ser 

depreendidas de verdadeiros fundamentos culturais, capazes de desestabilizar as premissas. 

Refiro-me ao reconhecimento comum, por parte de um grande número de narradores, quanto a 
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uma consciência de que sua “imagem do mundo” é justamente isto, apenas uma “imagem do 

mundo”, uma ficção. 

 A propósito da ideia de “imagem do mundo”, ela já havia sido considerada décadas 

antes por Martin Heidegger, que havia descrito a modernidade como “a época da imagem do 

mundo”: 

 

As expressões “imagem do mundo da época moderna” e “imagem do mundo moderno” significam 

ambas a mesma coisa e as duas admitem algo que nunca poderia ter sido antes, a saber, uma imagem do 

mundo medieval de uma imagem do mundo antigo. A imagem do mundo não muda de uma antiga 

imagem medieval numa imagem moderna, mas de preferência o fato de que o mundo se torna imagem é 

o que distingue a essência da época moderna (HEIDEGGER, 1977, p.130). 

 

 Heidegger não só afirma a existência de uma imagem do mundo distintamente 

moderna, mas que o traço característico da modernidade é a consciência dessa relatividade. 

Essa consciência veio à luz nas primeiras décadas do século quando a consciência de se viver 

uma visão de mundo como tal aflorou de um sem-número de obras literárias e filosóficas. 

Wolfgang Iser, por exemplo, um dos grandes expoentes da estética da recepção, examinou a 

questão da “criação do mundo” ao acompanhar a fortuna filosófica do termo “ficção” desde o 

Renascimento
39

. Ao proceder assim, ele comparou duas figuras proeminentes desse processo 

de relativização dos fundamentos culturais. Uma delas é Hans Vaihinger, autor de A Filosofia 

do “Como Se”, de 1911, que desenvolvia, ou de preferência talvez reduzisse, agudas visões 

nietzschianas para afirmar que todo o nosso envolvimento com a realidade ocorre sob o signo 

                                                           

39
 The Fictive and the Imaginary: Charting Literary Anthropology. Baltimore e Londres, Johns Hopkins 

University Press, 1993. 
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da hipótese
40

. Na mesma linha de raciocínio, o Ways of Worldmaking (1978), de Nelson 

Goodman, afirmou, de maneira ainda mais radical, que inevitavelmente criamos uma 

multiplicidade de mundos possíveis sem nenhuma forma definitiva de os determinar. Esse 

forte traço relativista que vigora ainda hoje teve, na verdade, suas origens pelo final do séc. 

XIX, quando as premissas metafísicas da ciência natural passaram por uma mudança tão 

radical quanto a transformação que o Iluminismo empreendera da religião em mito. A 

suposição baseando a ciência pós-baconiana era de que as leis fundamentais do mundo 

poderiam ser deduzidas por meio da observação e da medida. Nas décadas posteriores do séc. 

XIX, mesmo antes da teoria quântica ou da teoria da relatividade, a noção de observação se 

havia tornado problemática. Entender processos micro e macro, tais como os envolvidos na 

eletricidade e na astronomia, dependia de cálculos especulativos indo além do que poderia ser, 

num sentido comum, observado e, ao mesmo tempo, se tornava evidente que o universo 

nesses níveis se comportava de um modo radicalmente diferente do mundo da observação do 

senso comum. As tentativas de se determinar se a constituição fundamental da matéria eram 

ondas ou partículas facultava ambas as respostas a depender de como se dava o experimento. 

Assim, grosso modo, o conhecimento fundamental do universo passou a ser uma questão de 

interpretação especulativa, facultando relatos possivelmente conflitantes, sem nenhuma 

observação direta por meio de que discriminá-las. Nesse sentido, o livro A Gramática da 

Ciência, de Karl Pearson, datado de 1892 e com várias reimpressões nas décadas seguintes, 

haveria de explicar ao leitor parte desse processo de “relativização”.  

 Pearson afirmava que a ciência não “explica” as operações da natureza: ela registra o 

que ocorre em condições particulares, mas isso é apenas uma descrição, não uma explicação. 

                                                           

40
 Como se sabe, as ideias de Vaihinger haveriam de exercer profunda influência sobre Luigi Pirandello, cuja 

obra, aliás, explorando até às últimas consequências as tensões entre “ser e parecer” presentes no tema da 
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Nesse mesmo livro, Pearson enfatizava a importância da imaginação criativa, em vez do 

simples recolhimento de dados e descrição dos fatos, no conhecimento científico. Esse 

reconhecimento causou um tipo de abalo sísmico nas primeiras décadas do séc. XX. Um 

“abalo”, não propriamente uma crise, de vez que nem todos os cientistas sentiam dessa forma, 

tampouco o desenvolvimento científico se viu obstado por ele. Na verdade, o vasto e sólido 

edifício do conhecimento científico estava de pé, mas, em vez de se basear na observação, foi 

convertido numa ampla plataforma oscilando sobre uma base metafísica. Por outras palavras, 

a ciência começava a deixar de ser uma forma paradigmática de afirmação da verdade para se 

tornar uma das construções humanas possíveis, aspecto claramente reconhecido por Nietzsche 

e, sem que tivessem um conhecimento técnico estrito do que estava envolvido, os escritores 

modernos haveriam de absorver essa implicação metafísica e invocar a ciência em sua obra 

num espírito diametralmente oposto ao do Realismo e do Naturalismo do séc. XIX. Ciência e 

religião agora deveriam ser entendidas como criações da cultura humana em vez de como 

relatos diretos da realidade exterior. Como afirmou Michael Bell, em seu Literature, 

modernism and myth, tal aspecto forneceria a razão de escritores e artistas darem um passo na 

direção do “mito”, tornado então a capacidade paradigmática da mente humana. Termômetro 

de tais mudanças da visão sobre a ciência, a literatura passa a adotar a estratégia em defesa da 

aceitação da indeterminação na representação do mundo. O autor ou narrador, um dia 

“objetivo” e “destacado”, agora interage com seu material na literatura do século XX. Ou seja, 

a maneira de observar um objeto inevitavelmente altera as propriedades do objeto, ou mesmo 

não há objeto sem sujeito. Talvez a isso se deva o declínio do ponto de vista do narrador 

onisciente convencional. A narrativa em primeira pessoa por vezes se liga ao processo de 

escrita no meio da própria história (lembre-se o Stephen Dedalus de James Joyce, o Pierre 

                                                                                                                                                                                     

“máscara”, diversas vezes foi aludida – a exemplo do que fez Antônio Candido – como apresentando nexos 

temáticos com a obra de Machado, embora tais nexos careçam ainda de análises aprofundadas. 
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Menard de Borges, protagonistas de Thomas Mann e personagens de Cortázar, por exemplo). 

De outro ângulo, os processos de representação literária se veem comprometidos por tensões 

que muitas vezes decorrem do fato de teses apresentadas no interior de uma obra encontrarem 

uma antítese em alguma outra parte dela. Essas ideias, evidentemente, encontraram paralelo 

em técnicas literárias numerosas demais para serem arroladas aqui, como, por exemplo, as 

comprometidas com a ideia de fragmentação, narrativa de múltiplo ponto de vista etc. Mas, se 

as menciono de passagem, é apenas para dar fé do que é possível chamar de relativização do 

mundo na representação literária do séc. XX. A obra de Machado de Assis e, em particular, 

“O Alienista”, apresenta, com toda pujança, essa visão relativizadora da realidade, marcada de 

forte elemento irracionalista. Por meio de seus narradores, suspeitamos, ou sabemos, que o 

mundo não é como o que nos é apresentado. No final de “O Alienista”, o narrador nos diz que 

Bacamarte não pôde “alcançar nada” e, considerando que Bacamarte é a encarnação da 

ciência, podemos interpretar a frase como “a ciência não logrou conhecer nada”. O objeto, 

indissociável do olhar do sujeito, se tornou inapreensível. Plus ultra! 

 

PARTE II 

 

Uma edição crítica de “O Alienista” 

 

São muitas as comparações feitas pela crítica especializada entre a produção 

romanesca de Machado de Assis e a sua produção como contista, sendo esta, segundo alguns 

escritores acadêmicos de renome, a única capaz de rivalizar com aquela. É possível observar 

que, à medida que vão-se aprofundando os estudos sobre sua vasta produção nesse gênero 

literário – digna de comparação com grandes contistas da época, tais como Maupassant, 

Tchekhov e Henry James, por exemplo –,  intensifica-se a ideia de ter sido Machado um 
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contista modelar e de assim permanecer ainda hoje, em que pesem as modificações sofridas 

pelo gênero na passagem para o séc. XX.  

Independentemente porém de querer apurar em que gênero literário, quer o romance 

quer o conto, Machado teria exercido com mais plenitude seu poder criativo, a verdade é que 

foi no conto que ele acabaria por afinar seus instrumentos para chegar à inquestionável 

maestria demonstrada nos romances. Sabe-se que Machado publicou em vida apenas sete 

coletâneas, que reúnem um total de 76 contos.  Ainda não há registros do número exato de 

contos escritos por Machado, mas um crítico do porte de um John Gledson, por exemplo, 

calcula que Machado tenha escrito aproximadamente duzentos. De qualquer forma, começa a 

se firmar como opinião assente que, pela envergadura de seus temas e repertório de modos de 

representação, por sua acuidade estilística e pelo grandioso painel da sociedade e dos 

costumes da época, seus contos constituem certamente um dos pináculos de sua produção 

literária. Haja vista à imensa popularidade e à fortuna crítica ensejada por contos que são 

verdadeiras obras-primas no gênero tais como “O Espelho”, “A Causa Secreta”, “Teoria do 

Medalhão”, “O Enfermeiro”, “A Igreja do Diabo”, “Missa do Galo”, “Singular Ocorrência”, 

“Pai Contra Mãe”. Dentre estes destacando-se sobretudo “O Alienista”, conto este que sempre 

foi objeto de um grande número de análises literárias e que muitas vezes é publicado de 

maneira independente da coletânea Papéis Avulsos, organizada pelo próprio Machado. E foi 

justamente essa independência que me chamou a atenção e me fez decidir pela elaboração de 

uma edição crítica desse conto.  

O reconhecimento da importância de Machado de Assis tem crescido não só dentro de 

nosso país, mas mundialmente. São cada vez mais numerosas as teses sobre o maior autor de 

nossa literatura. Essa importância é tão grande, que o crítico americano Harold Bloom o listou 

entre os cem maiores gênios da literatura de todos os tempos, ao lado de Dante e Shakespeare. 

Sua influência pode ser percebida nas várias gerações de escritores que o sucederam, 
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influência esta que se estende até os dias de hoje. Trata-se, pois, de um autor com um talento 

multíplice, transitando por um sem-número de formas e diversos gêneros literários, neles 

chegando a produzir obras de valor inquestionável.  

Paralelamente a essa verdadeira “unanimidade” em torno de seu nome, é também do 

conhecimento de praticamente todos os professores de literatura brasileira que o Brasil ainda 

não conta com uma edição crítica das obras completas de Machado de Assis que se distinga 

pela qualidade. Na verdade, são conhecidas as dificuldades enfrentadas por esses professores 

em muitas universidades do país ao estudar os contos machadianos em sala de aula, 

dificuldades que dizem respeito a aspectos tais como: as diferenças entre as várias edições 

utilizadas em sala de aula; os inúmeros erros ortográficos e supressões; a falta de indicações 

cronológicas e referências a livros ou periódicos em que os contos foram publicados. 

Conforme afirma Jean-Michel Massa: 

 

Nos anos 90, procurei, com o apoio e ajuda de trinta especialistas brasileiros e não brasileiros, 

reunir uma edição da obra completa de Machado de Assis porque – é uma coisa inacreditável – até 

agora o maior escritor brasileiro, diferentemente do que acontece na França com Molière e com Racine, 

na Inglaterra com Shakespeare etc., não tem uma edição da obra completa. (...) Por isso, é uma grande 

tristeza para mim, amigo de Machado de Assis, que o maior escritor brasileiro, de um grande país como 

é o Brasil, não tenha uma edição da obra completa. (...) O projeto não se concretizou e, quando fui 

condecorado em Paris pelo Ministro da Cultura Weffort, ele prometeu agir. Aparentemente não pagou a 

promessa (MASSA, 2006, p.463). 

 

 De acordo com Massa, a melhor edição encontrada de Machado de Assis é a da 

Jackson, de 1930. Segundo o autor, a edição de Afrânio Coutinho, que saiu pela Aguilar, além 

de inçada de erros, é incompleta.  
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Também Lúcia Granja se ressente das chamadas “edições completas” de Machado de 

Assis e de seus erros. Em uma nota ao texto “Das Páginas dos Jornais aos Gabinetes de 

Leitura: rumos dos Estudos sobre a Crônica de Machado de Assis”, a crítica, tratando das 

crônicas, afirma: 

 

Mesmo nas edições de Obra(s) completa(s), as crônicas são sempre incompletas e/ou têm a 

edição do texto malcuidada: a primeira edição das OC, da Jackson, em 1937, ao extrair os textos dos 

jornais para coligi-los em livro, acrescentou-lhes erros, muitos dos quais foram reparados, no caso das 

crônicas de “A Semana”, por exemplo, pelo trabalho cuidadoso de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira, na edição de 1957 (GRANJA, 2006, p.388).  

 

A mesma autora reconhece a importância de um trabalho de pesquisa cuidadoso ao 

dizer que “John Gledson foi quem publicou, até então, duas boas edições de duas séries dessas 

crônicas, com texto confiável, notas explicativas e introdução crítica” (GRANJA, 2006, 

p.388).  

Certamente, aqui e acolá repontam opiniões dessa natureza toda vez que nos voltamos 

às fontes dos textos machadianos. Indubitavelmente, estudiosos, professores e alunos dispõem 

de muitas delas, mas, pelo que se sabe, muitas carecem de rigor em seu modo de apresentação. 

Ainda no que concerne aos contos, em 2003 foi realizada uma tentativa de publicação 

de uma edição crítica de todos os contos de Machado de Assis, com organização de Djalma 

Cavalcante, pela Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foram publicados dois 

volumes, mas, de acordo com o que pude constatar em minha pesquisa, a edição ainda 

apresenta muitos problemas de erros tipográficos, e sequer chegou a se ocupar dos contos 

mais conhecidos. Comparando a edição da UFJF com uma edição de John Gledson, 

percebemos que, apesar de aquela ter um grande número de notas, é perceptível certa 

“neblina” de erros tipográficos, problemas de paragrafação, de pontuação etc. A edição de 
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John Gledson, muito mais bem cuidada do ponto de vista da “fidelidade” ao original e com 

uma revisão extremamente cuidadosa, por sua vez não possui o aparato de notas que se podem 

encontrar na edição da UFJF.  

Ainda em 2003, veio a lume Linha reta e linha curva: edição crítica e genética de um 

conto de Machado de Assis, de Ana Cláudia Suriani da Silva. Esta edição comparou o conto 

“Linha reta e linha curva” com o manuscrito da comédia As forcas caudinas e com o folhetim 

homônimo ao conto. Um trabalho muito abrangente, pois que a peça teatral é um dos únicos 

autógrafos do autor que não se perdeu ou deteriorou. Trata-se de uma edição esmerada, com 

pesquisa pormenorizada, notas abundantes e um rico material genético. Devido ao seu fino 

trabalho, o trabalho de Suriani da Silva serviu-me de modelo para esta edição. 

Visto que “O Alienista” foi publicado originariamente em revista e posteriormente em 

livro, foram preservadas as características do texto da primeira e única edição do livro 

publicada ainda em vida por Machado de Assis, submetido apenas à atualização ortográfica e 

à correção de erros tipográficos. Além de tentar reparar as falhas mencionadas anteriormente, 

esta edição crítica de “O Alienista” teve os seguintes objetivos: 1) consignar as diferenças 

textuais que se evidenciam no cotejo de sua publicação original, em partes sucessivas, em 

números do periódico A Estação, entre outubro de 1881 e março de 1882, com a forma final 

do conto, da maneira pela qual viria a figurar em Papéis Avulsos, publicado no final de 1882; 

2) registrar e esclarecer, por meio da compilação de notas, aspectos históricos e culturais 

depreendidos do conto; 3) fornecer referências ao leitor de estudos interpretativos em torno do 

conto e tornados paradigmáticos no âmbito acadêmico. 

A exemplo do que fez Suriani da Silva e do que ocorre em países como a Inglaterra e a 

França, os objetivos de minha pesquisa quanto ao conto “O Alienista” se pautaram pela 

necessidade de conjugar a fidelidade ao original em termos de apresentação por meio de 

fontes confiáveis, revisão rigorosa, farto aparato crítico que desse conta de elucidar aspectos 
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culturais, literários e ainda consignar referências a estudos paradigmáticos, além de oferecer 

uma análise pessoal, a partir de um grande número de intérpretes do conto desde suas 

primeiras leituras críticas, esperando-se com isso que a edição também sirva de base para 

trabalhos futuros, que contemplem a publicação de uma edição crítica de todos os contos de 

Machado de Assis. Desse modo, pretendi levar a efeito um trabalho relevante, condizente com 

a importância do autor e que preenchesse uma lacuna de conhecimento geral no âmbito 

acadêmico. 

 

A Estação 

  

Antes de nos ocuparmos da revista A Estação, em que Machado de Assis trabalhou 

durante vários anos e onde publicou o conto “O Alienista”, é preciso tratar de sua ligação com 

um outro grande jornal do século XIX e no qual o autor também esteve por quase quinze anos, 

o Jornal das Famílias (1863-1878), publicado por B. L. Garnier, um editor de renome no Rio 

de Janeiro e cuja editora era ponto de encontro para os intelectuais mais conhecidos daquele 

período. Em 1863, quando de sua fundação, o Jornal das Famílias, em sua primeira carta, foi 

apresentado como continuando os trabalhos da Revista Popular, um periódico informativo, 

político e literário. Porém, essa mesma carta faz a ressalva de que, apesar de ser uma 

continuação do primeiro periódico publicado por Garnier, este seria mais dedicado “aos 

interesses domésticos das famílias brasileiras” (apud PINHEIRO, 2007, p.53). A partir da 

segunda metade do século XIX, vários periódicos voltaram suas publicações ao público 

feminino, e nisso o projeto editorial do Jornal das Famílias não diferia dos demais. O que 

diferia era a extensa parte dedicada à literatura, da qual tratarei a seguir. 

Ao se observar a capa do periódico fica claro que ele é pensado para o público 

feminino. Nela, vê-se a figura de uma mulher cuidadosamente vestida, sentada numa cadeira 
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de espaldar alto, ocupando-se de sua costura e usando trajes que seguem a moda francesa de 

então. Em 1875, por exemplo, o jornal é apresentado como sendo dirigido para senhoras de 

bom gosto, pensado para que elas tivessem uma educação refinada. Apesar de o Jornal das 

Famílias ser dedicado às mulheres e acreditar que poderia contribuir com a sua educação, ele 

não entrava no debate da emancipação feminina, ao contrário de outros periódicos do século 

XIX que, como afirma Pinheiro, “discutem a importância de se destinar uma educação formal 

às mulheres” (PINHEIRO, 2007, p.86). Com seções tais como narrativas, poesias, culinária, 

higiene e moda, o periódico buscava educar as mulheres para a economia doméstica. Nas 

páginas do Jornal das Famílias, percebe-se que a educação almejada é aquela destinada a uma 

melhor formação da mulher – que era tratada em suas páginas como um ser puro e casto – 

como um ser que, quanto mais estudado fosse, mais compreenderia os seus deveres e se 

dedicaria à sagrada missão de ser mãe e esposa. Portanto, esse intuito de educar tem objetivos 

práticos, já que, assim, contribuiria para a manutenção da sociedade patriarcal da época. 

A parte literária servia mais como distração, a instrução estando mais ligada às lições 

de sucesso ou fracasso fornecidas pelas protagonistas das histórias. As narrativas literárias 

tomavam pelo menos metade das páginas da edição mensal do jornal, dando prioridade às 

narrativas nacionais, que eram publicadas em formato de folhetim. As narrativas, com seu tom 

moralizante, buscando identificar as leitoras com as personagens e a intriga, constituíam-se 

em prática de leitura comum e eram necessárias para a eficácia da literatura moralizante. Em 

“Romances e Novellas”, além dessa orientação moral, era possível encontrar, dentro das 

narrativas, um debate sobre o fazer literário, o seu valor, a necessidade e o desejo da 

construção de uma literatura nacional. Nota-se também o diálogo que o autor mantinha com o 

leitor e a sua preocupação quanto a atender aos interesses deste. 

O periódico também era ricamente ilustrado, inclusive com algumas ilustrações 

coloridas, e era impresso em Paris, demonstrando grande preocupação com sua materialidade. 
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Nas ilustrações, podem-se ver figuras de mulheres impecavelmente vestidas e penteadas, 

muitas vezes com um livro na mão, mas nunca olhando diretamente para ele, como se esses 

servissem mais como ilustração da cena do que como sugestão de formação.  

Com relação aos colaboradores do Jornal das Famílias, dentre outros, destacam-se 

Joaquim Manuel de Macedo e Machado de Assis. Ao fazer parte do quadro de colaboradores 

desse periódico, esses autores divulgavam seus trabalhos num jornal de grande circulação e, 

ao mesmo tempo, forneciam à publicação um status mais elevado. A colaboração de Machado 

se estendeu de julho de 1863 a dezembro de 1878, excetuando-se os anos de 1867 e 1868, e o 

autor assinava as suas matérias com os seguintes pseudônimos: J., J. J., Victor de Paula e 

Lara. Durante os anos em que ali esteve, Machado foi seu colaborador mais assíduo, 

contribuindo com inúmeras narrativas, cerca de 70. É interessante lembrar que, como 

Machado de Assis já possuísse credibilidade entre o público leitor, associando seu nome ao 

Jornal das Famílias, ele o beneficiaria agregando a ele parte de sua credibilidade como 

escritor, ainda que assinasse suas matérias com pseudônimos. Como enfatiza Sílvia Azevedo, 

“[...] só o fato de ter contado, por quase quinze anos, com a colaboração de Machado de Assis, 

já garante ao Jornal das Famílias um lugar de destaque na história da imprensa literária 

brasileira” (apud PINHEIRO, 2007, p.57). Esses anos de escrita intensa nesse periódico foram 

importantes para o aprimoramento de Machado de Assis na arte do conto. O autor, em seus 

quinze anos de contribuição para o Jornal das Famílias, também escreveu contos 

moralizantes de matriz folhetinesca, como os demais colaboradores do jornal. Porém, apesar 

de estar inserido num jornal que buscava não a formação de um leitor crítico, mas a formação 

de um leitor que desse continuidade à visão conservadora da época, Machado de Assis não 

adotou essa postura e se recusou a seguir plenamente a linha editorial do periódico. Ele tentou, 

em muitos de seus contos, romper com essa estrutura da leitura folhetinesca-romântica que 
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dominava as narrativas da época. É ingênuo afirmar que todos os contos que ali foram 

publicados seguissem apenas as linhas do romance-romântico. Como afirma Sílvia Azevedo: 

  

Não por acaso, vários contos publicados por Machado de Assis no Jornal das Famílias vão 

abordar a leitura feminina, em conformidade com a alusão às práticas de leitura, freqüente nos romances 

românticos brasileiros. A diferença, talvez, é que, em Machado, a alusão aparece em registro de ironia 

(o que já configura desvio em relação ao conto moral), tal como se dá em “O anjo das donzelas”, “conto 

fantástico”  publicado em 1864. Cecília, protagonista da história, é voraz leitora de romances. Por tomar 

tudo o que lê “ao pé da letra”, na observação irônica do narrador, a mocinha passou a viver o medo de 

vir a sofrer do mal de amor (AZEVEDO, 2008, p.5). 

  

Machado queria mais de seus leitores. É nesse momento de sua formação como 

escritor que ele começa a trabalhar na revista A Estação. 

Durante quase duas décadas, de 1879 a 1898, Machado de Assis contribuiu com a 

revista carioca A Estação (1879-1904), e foi aí que ele publicou seus contos mais conhecidos, 

dentre eles, “O Alienista”, que saiu nos dias 15 e 31 de outubro, 15 e 30 de novembro, 15 e 31 

de dezembro de 1881, 15 e 31 de janeiro, 15 e 28 de fevereiro e 15 de março de 1882. Já no 

final de 1882, “O Alienista” seria publicado no livro Papéis Avulsos (Rio de Janeiro, 

Lombaerts & C.), juntamente com outras onze narrativas.  

Fundada em 1872 com o nome de La Saison – Jornal de Modas Parisienses por Henri 

Gustave Lombaerts (1845-1897), mais conhecido como Henrique Lombaerts, somente a partir 

de 15 de janeiro de 1879 passou a se chamar A Estação – Jornal Ilustrado para a Família, 

conservando inclusive o mesmo modelo de cabeçalho. O periódico dividia-se em duas partes 

distintas: o “Jornal de Modas” e a “Parte Literária”. Quando da transformação do La Saison 

em A Estação, percebe-se desde a mudança do nome dos jornais até o novo objetivo do jornal: 

passaria de uma publicação apenas dedicada às mulheres a um periódico que buscaria atingir 
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um público mais amplo, qual seja, toda a família. E para isso contribuiria a criação da “Parte 

Literária”, com suas seções de entretenimento, literatura, cultura. A Estação era publicada nos 

dias 15 e 30/31 de cada mês e era marcadamente influenciada pelas publicações francesas da 

época, contendo inclusive propaganda de produtos que só poderiam ser adquiridos nas 

respectivas lojas parisienses. Todos os figurinos, os riscos, os trabalhos manuais eram uma 

reprodução da moda em Paris, mas o periódico se preocupava em fornecer uma adequação 

dessa moda ao nosso clima. A publicação era impressa na Alemanha, país que, segundo 

Lombaerts, então avançara muito em termos de qualidade gráfica. Essa preocupação com a 

qualidade não se restringia à impressão. Analisando o jornal, é possível observar o apuro na 

reprodução das litografias e xilogravuras, em sua maioria em preto e branco, mas também 

podendo ser encontradas algumas coloridas. Na parte dedicada à moda, “Chronica da Moda”, 

os textos não tratam apenas de roupas e acessórios, mas nota-se a preocupação quanto a 

informar as leitoras no que se refere ao modo de usá-los, evitando os exageros e não 

descurando de sua formação interior. Segundo Ivan Teixeira, “[...] o discurso da publicação 

sugeria sempre que a graça exterior dependia da projeção de um espírito forte e fundado em 

noções de ética e de boa formação cultural” (TEIXEIRA, 2010, p.55). Nesse sentido, as 

gravuras não mostram simplesmente modelos de vestidos e acessórios, mas nelas é criada toda 

uma atmosfera que remeta às coisas do espírito, tais como livros, instrumentos musicais, 

esculturas, quadros, fazendo com que as leitoras da revista não se identificassem apenas com 

os figurinos ali exibidos, mas com um mundo ideal de elegância e perfeição. Na edição de 15 

de outubro de 1881, um artigo da seção “Chronica da Moda” analisou a diferença entre luxo e 

elegância, no qual deixava claro que não era necessário se cobrir de joias para alcançar a 

elegância. Pelo contrário, esta se referia muito mais a uma postura pautada pela moderação e 

pelo equilíbrio na arte do bem trajar e que isso só seria possível cultuando-se as coisas do 

espírito. 
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A princípio destinado exclusivamente às mulheres, A Estação era um jornal que tinha 

em vista o mundo elegante da época e fazia parte de seu projeto editorial incorporar a mulher 

à vida cultural de então de maneira crítica, fazendo com que ela se tornasse uma leitora ativa e 

culta. Portanto, pode-se dizer que A Estação não estava apenas buscando uma leitora ideal, 

mas a estava formando, dando-lhe os instrumentos para que ela passasse a fazer parte do 

debate cultural e artístico de seu tempo. 

Somente depois de sete anos da fundação de A Estação, em 15 de janeiro de 1879, é 

que foi criada uma seção intitulada “Parte Literária”. Na nota editorial que falava do 

lançamento dessa nova parte do jornal, podemos ler:   

  

Por esse lado continuará o nosso jornal a ser parisiense. Por outro lado, porém, na parte 

agradável e recreativa, devíamos torná-lo nosso, e assim o fazemos.  

Confiamos a parte literária da Estação a pessoas de reconhecida habilidade, e neste número 

encetamos a publicação de uma produção de um dos nossos mais talentosos e festejados romancistas, 

que especialmente para o nosso jornal a escreveu e cuja coroa brilhante vai por esse motivo adquirir 

mais um luzido florão (A Estação, 15 de janeiro de 1879).  

  

Ou seja, os editores afirmam que a parte referente à moda, e de influência francesa, 

ainda poderia ser encontrada na revista, mas acrescentar-se-ia uma parte mais “brasileira”, a 

“parte agradável e recreativa”, que trataria de nossa cultura de um modo geral e que estaria 

nas mãos de “pessoas de reconhecida habilidade”. A “Parte Literária”, que começava pela 

prosa, a princípio tomava quatro partes da revista e se dividia em três colunas. Essa parte não 

deveria contar apenas com literatura, mas com artigos que abrangessem vários segmentos da 

cultura, tais como artes plásticas, ficção, teatro. Esses assuntos eram tratados nas respectivas 

subseções: “Nossas Gravuras”, “Bibliographia”, “A Cidade e os Theatros”, dentre outras. Na 

seção “Poesia”, podemos destacar o nome de autores como Alberto de Oliveira, Raimundo 
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Correia e J. de Moraes Silva. A seção “Teatros” também podia ser encontrada com o nome de 

“Teatros e Concertos” e “A Cidade e os Teatros”. Essa seção, além de tratar das peças em 

cartaz, dos concertos e dos mais variados eventos artísticos do Rio de Janeiro, também 

comentava a vida social e cultural em torno dessa arte. Na seção “Nossas Gravuras” podiam 

ser vistos quadros e gravuras de pintores universais que, segundo Ana Cláudia Suriani da 

Silva, eram reproduções que haviam saído antes no periódico alemão Die Modenwelt (SILVA 

apud CRESTANI, 2008, p.349). Essas ilustrações muitas vezes se intercalavam ao texto 

literário, quando este se estendia para além da primeira página. A seção “Chroniqueta, 

assinada por Olavo Bilac, passou a figurar na revista A Estação, e tratava da vida cultural no 

Rio de Janeiro, mas com uma boa dose humorística. Desse modo, sempre muito preocupado 

com a qualidade, Lombaerts chamou para seus colaboradores somente escritores de renome da 

época, tais como Artur Azevedo, Olavo Bilac, dentre outros já mencionados. E, sendo o maior 

nome da literatura nacional naquele momento, Machado de Assis foi um dos principais 

colaboradores, publicando contos, romances e poemas por quase duas décadas.  

À época, Machado de Assis já havia conquistado relevo na literatura nacional, tendo 

publicado suas peças de teatro, traduções, dois livros de contos (Contos Fluminenses, 1870, 

Histórias da Meia-Noite, 1873), três de poesia (Crisálidas, 1864, Falenas, 1870, e 

Americanas, 1875) e quatro romances (Ressurreição, 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 

1876, Iaiá Garcia, 1878). Assim como já ocorrera com o Jornal das Famílias, é possível 

afirmar que, sendo o escritor de prestígio que era, Machado de Assis, aderindo ao grupo de A 

Estação, também uma publicação de prestígio, só agregaria mais qualidade a esse jornal, 

valorizando-o e sendo valorizado por ele. Essa relação dinâmica pode ser observada em vários 

artigos publicados no jornal, todos elogios extremados e irrestritos ao autor de “O Alienista”. 

Em artigo de 30 de julho de 1880, podemos ler: “Machado do [sic] Assis é hoje, 

incontestavelmente, o primeiro literato nacional”, logo depois de ter afirmado “[...] pagamos 
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nós, publicando o retrato do autor do Tu só, tu, puro amor..., devido tributo da nossa grande 

admiração desinteressada a um zeloso cultor dela e egrégio acrescentador das letras 

brasileiras”; em artigo de 31 de maio de 1881: “Ao operoso autor das Memórias Póstumas de 

Brás Cubas confessamos publicamente o nosso desvanecimento pela alta distinção com que 

nos penhorou grandemente oferecendo-nos um exemplar desta, por mais de um título, 

preciosa edição”.      

Na subseção “Bibliographia”, era frequente a participação do escritor, ou resenhando 

algum livro ou tendo um livro resenhado por ela. Em 15 de novembro de 1882, foi publicada 

uma resenha de Papéis Avulsos, que acabara de sair em livro pela Lombaerts & Co., mesmos 

editores de A Estação. A resenha inicia falando de certa mudança operada em Machado como 

escritor: “Para todos os que escrevem e para todos os que leem, é patente que uma grande e 

fecunda renovação se operou no espírito do autor das Crisálidas, e que o Machadinho de 1860 

se transformou num escritor poderoso e sóbrio, perscrutador, original, moderno”. O artigo 

afirma ainda que essa renovação já podia ser observada em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, que começou a ser publicado em 1880 na Revista Brasileira e que saiu em livro em 

1881. A resenha continua tecendo elogios ao “brilhantismo” de Machado, ao seu “pessimismo 

bem humorado, fino, risonho e delicioso”, para terminar com   

 

O Sr. Machado de Assis é dos que entendem, e ainda bem, que as ideias não bastam a formar o 

escritor; é preciso também fixá-las, por intermédio da arte, com um estilo próprio, copioso, 

imperecedouro; porque esta estreita união do engenho e da arte é a característica de todas as obras-

primas (A Estação, 15 de novembro de 1882).  

  

Também Artur Azevedo, sob o pseudônimo de Eloy o Heróe, em sua “Chroniqueta” de 

15 de outubro de 1886, reafirma a ideia de que Machado era a figura de proa da literatura 

brasileira: “Prefiro falar-vos de Machado de Assis, o vosso velho e ilustre amigo, colaborador 
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assíduo da Estação, a figura mais saliente da literatura brasileira contemporânea”. Observe-se 

que nesse texto, apesar de estar se referindo ao escritor mais elevado de nossa literatura, Artur 

Azevedo não permite que se construa um distanciamento entre Machado e seus leitores, pelo 

contrário, ele rompe com essa ideia ao propor uma familiaridade entre as duas partes através 

da frase “o vosso velho e ilustre amigo”.  

Desse modo, parece correto afirmar que A Estação, sempre dando destaque às 

publicações de Machado em termos tão elogiosos, ajudou o autor de “O Alienista” a 

consolidar sua fama de maior escritor da literatura nacional. E, agindo assim, ela também se 

beneficiou da imagem positiva do escritor. Conforme Ivan Teixeira:  

  

A partir do exame do discurso sobre Machado de Assis em A Estação, parece admissível supor 

que sua inclusão sistemática nas páginas do periódico obedecesse à estratégia editorial de atribuir 

respeitabilidade artística ao jornal por meio da divulgação da ideia de que seu principal colaborador se 

impunha como modelo de bom gosto, de boas maneiras, de humor civilizado e de domínio técnico sobre 

os mistérios da ficção e da língua portuguesa (TEIXEIRA, 2010, p.116).  

  

Desse modo, a elegância visual de A Estação e seu projeto editorial caíram como uma 

luva quanto ao refinamento artístico alcançado por Machado de Assis, tanto que, durante 

todos os anos em que esteve no periódico, ele contribuiu com obras do mais variado gênero, 

além da novela Casa Velha, trinta e sete contos e o romance Quincas Borba. 

Na comparação entre o Jornal das Famílias e a revista A Estação, é possível perceber 

que o perfil do primeiro era mais conservador, com ensinamentos religiosos e crônicas 

culinárias, ao passo que o do segundo tendia mais a um liberalismo moderado, que pode ser 

observado em sua defesa da educação da mulher mas também em seu desestímulo à profissão 

médica para mulheres e uma recusa em tratar de assuntos ligados à política, à administração e 

ao comércio, que, segundo a revista, faziam parte da esfera de atuação masculina. Mas, 
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mesmo tendo trabalhado num jornal conservador por vários anos, Machado não se deixou 

engessar pelos preceitos do periódico. Contudo, pode-se observar que o autor de “O Alienista” 

se afinava mais com o discurso da revista A Estação. 

Também é possível perceber que a revista A Estação busca com muito mais ênfase 

construir um discurso em torno de Machado de Assis que exalte esse escritor e o eleve acima 

dos demais, porque, assim, fortalecendo sua imagem como o maior escritor do país, o 

periódico acaba também por fortalecer-se como um veículo preocupado com a excelência de 

sua publicação. Nessa publicação, Machado de Assis teve mais espaço para exercer a sua 

crença na formação de um leitor ideal, crítico, que, com sua acurácia, contribuísse para o 

desenvolvimento das letras nacionais. Ali, Machado pode destilar em sua narrativa toda sua 

ironia, visto que ele esperava ser lido por seu público de maneira mais cautelosa e 

desconfiada. Trata-se de situação bem diferente da que o autor viveu no Jornal das Famílias, 

já que não é possível perceber, por exemplo, a mesma relação dinâmica existente entre 

Machado e A Estação, que não buscava – com os elogios feitos ao autor – simplesmente 

associar sua imagem à de um escritor já conhecido e consagrado, mas, sim, servia para a 

construção da imagem de um escritor que pairava acima de seus pares.  

 Desse modo, Machado é produto do uso que fez desses meios de comunicação em 

benefício de sua arte. 

Portanto, podemos aventar a hipótese de que a influência desses dois periódicos no 

desenvolvimento do escritor no aprimoramento de seus instrumentos foi fundamental, seja na 

tentativa de se colocar discretamente contra os ideais conservadores do Jornal das Famílias 

na busca de uma leitora mais refinada e crítica seja na sua identificação aos ideais da revista A 

Estação quanto não à busca de um público leitor mais crítico.  

  

 Papéis Avulsos 
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 Ao estudar “O Alienista”, faz-se necessário analisar a sua inserção no livro Papéis 

Avulsos, conto este que muitas vezes é publicado separadamente dos demais ali presentes. 

Para tanto, achei melhor começar a analisar a cronologia desses contos e a forma como foram 

dispostos no livro. 

A data de publicação de Papéis Avulsos pela Lombaerts é de 1882, sem especificação 

de mês. Mas o conto “Verba Testamentária”, o último conto do livro, foi publicado na Gazeta 

de Notícias em 8 de outubro de 1882. E a “Advertência” do livro também data de outubro de 

1882. Em 15 de novembro de 1882, na seção “Bibliographia” da revista A Estação, foi 

publicada uma resenha sobre o livro. Portanto, o tempo decorrido entre a publicação do último 

conto na Gazeta de Notícias e a publicação de Papéis Avulsos foi de menos de um mês, o que 

pode indicar que Machado já estaria pensando na coletânea e a preparando enquanto publicava 

esses últimos contos, o que vem a corroborar suas palavras na advertência: “São pessoas de 

uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa”.  

 Os textos reunidos por Machado em Papéis Avulsos foram publicados em sua maioria 

no periódico Gazeta de Notícias, mas também em A Época, no Jornal das Famílias, em O 

Cruzeiro e A Estação. Neste último, foram publicados os dois maiores contos do livro, “O 

Alienista” e “D. Benedita”. Se observarmos a tabela abaixo, notaremos que a maior parte da 

produção de Papéis Avulsos foi publicada em 1882 (com exceção de “A Chinela Turca”, 

“Uma Visita de Alcibíades”, primeira versão, “Na Arca”, “Teoria do Medalhão” e o início de 

“O Alienista”). Também é possível notar que “Teoria do Medalhão” e “O Alienista” saíram 

no mesmo mês; que “D. Benedita” se estendeu por três meses, mas que “O Segredo do 

Bonzo” foi publicado concomitantemente a este no mês de abril; que “O Anel de Polícrates” e 

“O Empréstimo” foram publicados no mesmo mês de julho; e que houve apenas um mês de 
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intervalo entre a publicação de “O Espelho” (8 de setembro) e “Verba Testamentária” (8 de 

outubro). Foi só a partir de 1880 que Machado se dedicou a apenas dois periódicos. 

 

1875 – 14 de novembro – “A Chinela Turca”, em A Época (sob o pseudônimo de Manassés). 

1876 – outubro – “Uma Visita de Alcibíades”, em Jornal das Famílias (sob o pseudônimo de 

Victor de Paula). Esse conto tornaria a ser publicado em uma segunda versão em 1º de janeiro 

de 1882 em Gazeta de Notícias. 

1878 – 14 de maio – “Na Arca”, em O Cruzeiro (sob o pseudônimo de Eleazar). 

1881 – 15 e 31 de outubro, 15 e 30 de novembro e 15 e 31 de dezembro – “O Alienista” (que 

se estenderia até março de 1882), em A Estação; 18 de dezembro – “Teoria do Medalhão”, em 

Gazeta de Notícias. 

1882 – 1º de janeiro – “Uma Visite de Alcibíades” (segunda versão que saiu na Gazeta de 

Notícias); 15 e 31 de janeiro, 15 e 28 de fevereiro e 15 de março – “O Alienista”, em A 

Estação; 15 e 30 de abril, 15 e 31 de maio e 15 de junho – “D. Benedita”, em A Estação; 30 

de abril – “O Segredo do Bonzo”, em Gazeta de Notícias; 2 de julho – “O Anel de Polícrates”, 

em Gazeta de Notícias; 30 de julho – “O Empréstimo”, em Gazeta de Notícias; 20 de agosto – 

“A Sereníssima República”, em Gazeta de Notícias; 8 de setembro – “O Espelho”, em Gazeta 

de Notícias; 8 de outubro – “Verba Testamentária”, em Gazeta de Notícias. 

 Essa observação cronológica se faz necessária devido ao fato de os contos terem sido 

dispostos em Papéis Avulsos seguindo praticamente essa ordem. Os contos “A Chinela Turca” 

e “Na Arca” fogem a essa classificação, visto terem sido publicados em 1875 e 1878, 

respectivamente, e não terem sido mais publicados em outros periódicos depois disso. Esses 

contos foram situados por Machado entre “Teoria do Medalhão” e “D. Benedita”.  “Uma 

Visita de Alcibíades”, outro conto publicado na década de 1870, mais especificamente em 

1876, e que teve uma nova versão em 1882, também encontra-se deslocado em Papéis 
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Avulsos, levando-se em consideração a cronologia dos contos. Este conto localiza-se entre “O 

Espelho” e “Verba Testamentária”. Esses dados são importantes pois podem nos ajudar a 

levantar a hipótese de que Machado de Assis ou estava usando os contos “A Chinela Turca” e 

“Na Arca”, contos menores, para fazer ressaltar um conto maior e mais bem elaborado como 

“D. Benedita” ou que provavelmente ele não tivesse em mente a organização dos contos em 

sua ordem de publicação, caso contrário ele teria seguido esse critério.  

 Quanto à reunião dos contos presentes em Papéis Avulsos, algumas teorias foram 

levantadas por Alfredo Bosi em “A Máscara e a Fenda” e por John Gledson em “Papéis 

avulsos: um livro brasileiro?”, prefácio à edição de Papéis Avulsos organizada por Hélio 

Guimarães. 

 John Gledson afirma que, dentre as possíveis chaves de leitura dos contos reunidos em 

Papéis Avulsos, podem-se destacar três. A primeira seria encontrada no ensaio escrito por 

Machado em 1873, “Instinto de Nacionalidade”: “O que se deve exigir do escritor, antes de 

tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando 

trate de assuntos remotos no tempo e no espaço”. Gledson afirma que: 

 

“Na arca” nos leva à arca de Noé, boiando nos abismos do dilúvio; “O segredo do Bonzo” ao 

Japão do século XVI; em “Uma visita de Alcibíades”, um grego antigo visita o Rio de Janeiro 

contemporâneo. Onde o Brasil aparece, também há uma espécie de abstração – a Itaguaí de “O 

Alienista” ou a roça de “O espelho”. Até o cenário de “D. Benedita”, que ao menos é carioca, 

compartilha essa abstração, que aponta para a alegoria (por que será que essa senhora vive no Campo da 

Aclamação, a atual Praça da República?). É o primeiro sinal de que o assunto meio escondido da 

coletânea é o Brasil – porém, um Brasil visto indiretamente, às avessas, com ironia, através de excursões 

no tempo e no espaço (GLEDSON, 2011, p.10). 
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 Desse modo, mesmo quando trata do Brasil, os textos de Machado buscariam 

propositadamente um distanciamento da então Rio de Janeiro de sua época. É importante 

destacar as próprias palavras de Machado sobre o conto “O Segredo do Bonzo” na nota apensa 

ao livro Papéis Avulsos: “Era-me preciso, para dar a possível realidade à invenção, colocá-la a 

distância grande, no espaço e no tempo; e para tornar a narração sincera, nada me pareceu 

melhor do que atribuí-la ao viajante escritor que tantas maravilhas disse” (ASSIS, 2011, 

p.249). 

 Uma outra chave de leitura dos contos, segundo Gledson, poderia ser encontrada na 

resenha que Machado fez a O primo Basílio, de Eça de Queirós, e em seu ensaio “A nova 

geração”: “Aqui, Machado rejeita o realismo ficcional que chamamos de Naturalismo, tal qual 

foi praticado sobretudo por Émile Zola” (GLEDSON, 2011, p.10-11). Um exemplo marcante 

dessa rejeição seria o conto “D. Benedita”, com sua sátira à descrição realista. 

 Uma terceira chave apontada por Gledson seria a linha da especulação ou 

experimentação na ficção, que ele identifica como tendo começado já na década de 1870 e 

tendo se concentrado no final dessa década. Segundo Gledson, um bom exemplo dessa 

experimentação pode ser encontrado no conto “Na arca”. 

 Portanto, para Gledson, a leitura de Papéis Avulsos poderia partir destas três linhas de 

pensamento e prática de machado de Assis: “sua consciência de que podia ser um escritor 

brasileiro ao tratar de ‘assuntos remotos no tempo e no espaço’, sua rejeição do realismo 

doutrinário e a experimentação ficcional” (GLEDSON, 2011, p.14). 

 Já Alfredo Bosi, em “A Máscara e a fenda”, vai tratar da contradição entre o parecer e 

o ser, afirmando que há uma predominância do mundo exterior, das aparências, 

institucionalizado, em prejuízo do mundo interior, subjetivo.  

 Nesse ensaio, Bosi faz uma distinção entre o conto-teoria e o conto-retrato. No 

primeiro, o autor afirma que o que predomina é o humor:  
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O tom que penetra o conto-teoria [...] é o humor de quem observa a força de uma necessidade 

objetiva que prende a alma frouxa e veleitária de cada homem ao corpo uno, sólido e manifesto das 

formas instituídas. Machado acaba roendo a substância do eu e do fato moral considerados em si 

mesmos; mas deixa viva e em pé, como verdade fundante, a relação de dependência do mundo interior 

em face da convivência mais forte. É dessa relação que se ocupa enquanto narrador (BOSI, 2003, p.5).  

 

E cita como exemplo dessa afirmação as palavras do mais sábio dos bonzos de “O 

Segredo do Bonzo”:  

 

Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais profundos conhecimentos em um sujeito 

solitário, remoto de todo contato com outros homens, é como se eles não existissem. Os frutos de uma 

laranjeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes e plantas bravias, e, se ninguém os vir, não 

valem nada; ou, por outras palavras mais enérgicas, não há espetáculo sem espectador (ASSIS, 2011, 

p.162). 

 

 A essa categoria – em que a subjetividade se cala e apaga para afinar-se com a 

convenção social soberana, passando a vestir a máscara universal – a ela pertencem o próprio 

“O Segredo do Bonzo”, “O Alienista”, “Teoria do Medalhão”, “A Sereníssima República”, “O 

Espelho”. Como afirma Bosi: “A móvel combinação de desejo, interesse e valor social dá 

matéria a essas estranhas teorias do comportamento” (BOSI, 2003, p.5). 

 Para Bosi, os contos-retratos são ricos e flexíveis, pois que  

 

são tão matizados os graus e os momentos do mascaramento e tão várias, se não infinitas, as 

combinações tecidas pelo acaso, que o modo próprio de ser de cada pessoa parecerá, ainda e sempre, um 

enigma (BOSI, 2003, p.13). 
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 Os contos nos quais percebemos essa “convergência do ser singular [...] com o 

universal do instinto e do interesse” (BOSI, 2003, p.13), que fazem parte de Papéis Avulsos e 

que foram analisados por Bosi no ensaio, seriam “D. Benedita” e “Verba Testamentária”.  

Dessa forma, devido a todos esses traços em comum, “O Alienista” se liga aos demais 

contos de Papéis Avulsos, mesmo que ele possa ser publicado de maneira independente dos 

demais.  

 

 

Análise do Material  

 

Os comentários quanto às diferenças encontradas se referem ao material fornecido pela 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o qual foi utilizado por mim como base para o meu 

trabalho de pesquisa. À medida que fui me deparando com as dificuldades, recorri a outras 

fontes para sanar as dúvidas que iam sendo por mim levantadas. Porém, antes de analisar o 

material, acho importante arrolar os poucos contos que haviam sido publicados em A Estação 

antes da publicação de “O Alienista”: “Um para o outro” (30 de julho, 15 e 30 de agosto, 15 e 

30 de setembro e 15 de outubro de 1879); “A Chave” (1 e 30 de dezembro de 1879, 15 e 30 de 

janeiro e 15 de fevereiro de 1880); “O Caso da viúva” (15 e 31 de janeiro, 15 e 28 de fevereiro 

e 15 de março de 1881); “A Mulher pálida” (15 e 31 de agosto e 15 e 30 de setembro de 

1881).  

O conto “O Alienista” foi publicado na revista A Estação por seis meses ininterruptos. 

Os textos da revista estão sempre distribuídos em três colunas. A página em que ele aparece 

pela primeira vez (p.231), em 15 de outubro de 1881, é dominada por um grande retrato de 

Juliette Lamber. Nessa página, o conto se encontra na coluna do meio, logo depois de um 

artigo do Dr. Ch. Corbisier, na seção “Viagens”, cujo título é “O Brasil”, iniciado no número 
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anterior e que trata das condições de higiene no Rio de Janeiro da época, falando da epidemia 

de febre amarela, e que terá continuidade no número seguinte, visto que existe a indicação 

“continua” entre parênteses. O título do conto está centralizado e em letras maiúsculas logo 

abaixo do título da seção, que é “Litteratura”, em negrito e letra maiúscula. Sob o título “O 

Alienista” e também centralizados estão o número do capítulo em algarismo romano (I) e o 

título do capítulo em letra maiúscula (“De como Itaguaí Ganhou uma Casa de Orates.”). O 

conto segue na terceira coluna e continua na página seguinte. Na página 232, o conto toma 

toda a primeira coluna e cerca de metade da segunda. Machado publicou todo o primeiro 

capítulo nessa data e, ao final, vemos à direita a assinatura Machado de Assis, seguida de um 

ponto e, logo abaixo, entre parênteses, no parágrafo à esquerda, a palavra “Continua.” em 

itálico. A alteração mais significativa encontrada nessa data é a mudança da palavra 

“Inquisição” para “bispo”. A primeira, segundo Ivan Teixeira, talvez tivesse uma “conexão 

imediata com as matérias e charges ainda correntes ou que tinham corrido nos jornais e 

revistas ilustradas da época” (TEIXEIRA, 2010, p.245). De modo que, ao fazer as alterações 

com vistas a uma publicação que tinha outro público em vista, Machado quisesse suprimir 

essa ligação estreita e deixar apenas a referência à hierarquia na Igreja. 

 O capítulo II, “Torrente de Loucos”, foi publicado no dia 31 de outubro de 1881 e 

também veio depois da seção “Viagens”, com o mesmo título. Ele se encontra na metade 

inferior da segunda coluna, na p.241, com a mesma disposição da seção “Litteratura”, título 

“O Alienista”, número do capítulo e título do capítulo. O texto do capítulo II ocupa essa 

metade da segunda coluna, a terceira coluna da p.241 e termina no início da primeira coluna 

da página 242, quando tem início o capítulo III, com o título logo abaixo dos números em 

algarismos romanos. Esse capítulo se estende por toda a primeira coluna e termina na metade 

superior da segunda coluna, tendo sido concluído com a mesma assinatura e indicação de 

“Continua.” entre parênteses. Machado não fez nenhuma mudança estrutural nesses capítulos 
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com vistas à publicação em livro, e, por se tratar de dois capítulos curtos, é possível aventar a 

hipótese de que esse tenha sido o motivo que levou o autor a publicar os dois capítulos nessa 

mesma data, já que essa era a média de colunas utilizadas para a publicação do conto. Nesse 

caso, ou Machado escreveu os dois capítulos por saber do espaço destinado a sua publicação 

ou ele já possuía esses capítulos prontos. 

 O Capítulo IV, “Uma Teoria Nova”, publicado em 15 de novembro de 1881, inicia-se 

no alto da primeira coluna da página 255, mantendo o mesmo padrão na disposição de títulos 

e numeração de capítulos. O texto toma as colunas um e dois, terminando no alto da coluna 

três, ocupando aí apenas as quatro primeiras linhas. Porém, aqui encontramos uma diferença: 

a assinatura do texto está na mesma linha da indicação “Continua.”. Na primeira coluna, 

existe uma falha no texto na quarta e quinta linhas à esquerda, no parágrafo “— Trata-se de 

coisa mais alta.”. Ao final dessa coluna, também à esquerda, pode-se observar uma mancha 

nas quatro últimas linhas, o que compromete a leitura. Por isso, fui buscar outras fontes que 

me permitissem fazer uma verificação exata do que ali estava escrito, o que possibilitou sanar 

todas as dúvidas. Na segunda coluna, a marca de um clipe enferrujado prejudicou a leitura de 

uma palavra, de modo que também foi necessário recorrer a outras fontes para que se pudesse 

descobrir o que se podia ler ali. 

 O capítulo V, “O Terror”, o mais longo de “O Alienista”, também começou a ser 

publicado em 15 de novembro de 1881, na página 265, dez páginas depois de terminado o 

capítulo IV. Machado publicou metade do capítulo V nessa data; porém, ele não será 

concluído nesse dia, sendo que essa foi a primeira vez, desde o início da publicação de “O 

Alienista” na revista A Estação, que o conto foi interrompido antes do término de um 

capítulo. A continuação do conto também não foi publicada em 30 de novembro de 1881, isso 

só ocorreu em 15 de dezembro de 1881. Dessa forma, essa também foi a primeira vez em que 

se interrompeu a publicação quinzenal do texto. O momento suspensivo deu-se no parágrafo 
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em que Bacamarte recolhe o albardeiro à Casa Verde: “Triste! triste! não fez mais do que 

condenar-se; no dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde”. Desse modo, não temos a 

conclusão de um capítulo, mas Machado fecha a história do Mateus; porém, ele não deixa 

nenhuma ideia para ser concluída na sequência de modo a prender o leitor. Talvez por isso, a 

continuação, publicada em 15 de dezembro de 1881, começa com uma frase de “impacto”: “– 

A Casa Verde é um cárcere privado, disse um médico sem clínica”. Com esse artifício, 

Machado prende a atenção do leitor de imediato. O fato de Machado de Assis ter publicado 

todo o capítulo IV e metade do longo capítulo V no mesmo número da revista e depois ter 

feito uma pausa de um mês antes de dar prosseguimento à publicação do conto não nos 

permite afirmar que ele tenha utilizado esse tempo para escrever o final do capítulo V, mas 

também não nos permite dizer o contrário, ou seja, que Machado já tinha pronto esse capítulo.  

No dia 15 de dezembro de 1881, o texto ocupa toda a página 277. No alto da coluna, 

depois do título da seção, do conto, do número do capítulo e do título do capítulo, aparece a 

palavra “continuação” entre parênteses. Na primeira coluna da esquerda, no quarto parágrafo, 

pode-se observar uma pequena falha que prejudica a leitura, visto o texto estar meio apagado. 

Sempre recorrendo a outras fontes, foi possível vencer essa dificuldade tranquilamente. Na 

terceira coluna, na parte inferior à direita, o texto está bastante comprometido devido a um 

escurecimento na página, mas a continuação da pesquisa permitiu sanar todos os problemas 

decorrentes dessa cópia fornecida pela Biblioteca Nacional. O final do capítulo se encontra na 

página seguinte, 278, desse mesmo número da revista. Situa-se no alto das duas primeiras 

colunas à esquerda, visto ser a página dominada por uma ilustração, cuja legenda é “O público 

de um espetáculo de bonecos”, que se estende por toda a página 279. Ao final do capítulo, em 

vez do ponto que sempre acompanha a assinatura “Machado de Assis” pode ser vista uma 

vírgula, e logo abaixo a palavra “Continua”, entre parênteses e sem ponto. Foram muito 
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poucas as alterações efetuadas por Machado nesses dois capítulos ao publicá-lo em Papéis 

Avulsos, e as que foram efetuadas não alteraram a estrutura do conto. 

 O capítulo VI, “A Rebelião”, tem início na página 289 do dia 31 de dezembro de 1881. 

Ele toma todas as três colunas, de alto a baixo, dessa data. Somente no final da terceira coluna 

é que a leitura está um pouco prejudicada por uma sombra no microfilme, nada que a consulta 

a outras fontes do mesmo capítulo não esclarecesse. A conclusão desse capítulo ocupa apenas 

o alto da primeira coluna da página 290, a única alteração observada sendo a assinatura de 

Machado de Assis, que agora foi colocada abaixo da palavra “Continua.” entre parênteses. E 

aqui a narrativa se interrompe num momento crucial, quando, no auge da rebelião liderada 

pelo barbeiro Porfírio, um corpo de dragões entra na cidade. A mesma estrutura se mantém 

em Papéis Avulsos, o texto tendo sofrido pequenas supressões para efeito de concisão.  

 O capítulo VII, “O Inesperado”, publicado em 15 de janeiro de 1882, ocupa as colunas 

um e dois da página 4 e termina no alto da terceira coluna. Aqui, a assinatura de Machado de 

Assis foi colocada depois da indicação de “Continua” entre parênteses. A única alteração 

sofrida por esse material foi causada por uma gota que caiu sobre a letra “m” da palavra 

“estamos” na primeira coluna à esquerda e que a fez ficar um pouco borrada, nada que 

prejudicasse a leitura e conferência do texto. Esse material só foi encontrado na biblioteca de 

José Luiz Garaldi, que gentilmente me cedeu uma cópia xerocada desse capítulo e que depois 

foi digitalizada por mim. As únicas alterações desse capítulo dizem respeito à pontuação, não 

tendo sido efetuada nenhuma supressão por parte de Machado de Assis.  

 Os capítulos VIII, “As Angústias do Boticário”, e IX, “Dois Lindos Casos”, foram 

publicados na mesma data, 31 de janeiro de 1882, e na mesma página, 13, em sequência. Eles 

ocupam a primeira e a segunda colunas e quase metade da terceira coluna. É possível observar 

o número “9” escrito a mão ao lado do número do capítulo em algarismos romanos. O 

respingo de algum líquido fez com que algumas letras da palavra “importante” na coluna 1 e 
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da palavra “alvitre” na coluna 2 perdessem um pouco da nitidez. Também estão desfocadas as 

últimas três linhas da primeira e segunda colunas. Aqui também a assinatura de Machado fica 

abaixo da palavra “Continua.” entre parênteses. Nos dois capítulos, foram poucas as 

mudanças realizadas pelo autor: a troca da palavra “Protetor” para “barbeiro”, a mudança de 

alguns verbos e substantivos, alguns sinais de pontuação etc. No traslado de um veículo a 

outro, porém, o texto se manteve praticamente intocado, se levarmos em consideração a 

quantidade e o teor das alterações. 

O capítulo X está sem o título em A Estação. Ali encontramos o título da seção, o 

título do conto, o número do capítulo, a indicação de que se trata de uma continuação, mas 

faltou o título do capítulo. O nome aparecerá somente em Papéis Avulsos: “A Restauração”. 

Ele foi publicado em 15 de fevereiro de 1882, na página 25, juntamente com o capítulo XI, “O 

Assombro de Itaguaí”. Os dois ocupam toda essa página, e, na primeira coluna, terceiro 

parágrafo, a palavra “achamo-la” está borrada e a frase “A mesma coisa aconteceu ao 

boticário. O alienista, desde que lhe falaram” está meio apagada. No final da terceira coluna, 

nas últimas três linhas, também percebemos o texto um pouco desfocado. Todos essas falhas 

não impediram que se estabelecesse em meu trabalho um texto fidedigno, visto que me socorri 

de outras fontes para resolver essas questões. O texto será concluído apenas no alto da página 

28, tendo sido intercaladas as páginas 26 (da qual constam máximas e sentenças chinesas 

assinadas por um Ly-Chao-Pe e que é dominada por uma ilustração com a legenda “O 

brinquedo, pintura decorativa de Koegler”) e 27 (toda ela reproduzindo o retrato da princesa 

Eboli, com a seguinte legenda: “A princesa Eboli, quadro H. Kaulbach”). Ao final, a 

assinatura de Machado volta a ser colocada antes da indicação de “Continua” entre parênteses. 

O capítulo se encerra com a frase: “E vão assim as coisas humanas! No meio do regozijo 

produzido pelo ofício de Simão Bacamarte, ninguém advertia na frase final do § 4º, uma frase 

cheia de experiências futuras”. Esse recurso utilizado por Machado leva o leitor ficar na 
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expectativa quanto à continuação do conto, com todos os seus desdobramentos, acenando para 

o início de uma nova onda de capturas entre os que até agora haviam permanecido imunes aos 

diagnósticos feitos pelo alienista. As alterações nesses dois capítulos visaram à concisão.  

 O capítulo XII, “O Final do § 4º”, publicado em 28 de fevereiro de 1882, apresenta-se 

em um estado delicado de conservação, e o material foi manuseado com o maior cuidado 

possível para evitar novos danos. Tendo sido um dos mais difíceis de ser localizado, 

encontrei-o somente na Biblioteca Mário de Andrade, e ele não estava microfilmado. Mas 

consegui, junto a Joana Moreno de Andrade, uma cópia fotografada do capítulo. Este foi 

publicado no meio da segunda coluna, na página 38, e se estendeu por toda a terceira coluna. 

A parte que aparece dobrada na fotografia pôde ser analisada detidamente, o que mostrou não 

haver nenhuma rasura ou problema de impressão nesse trecho. Ao final da coluna, as únicas 

coisas que não puderam ser verificadas nessa cópia foram a vírgula depois da palavra 

“mulher” e a conclusão da palavra “esteve”, da qual falta a última sílaba. Porém, esse 

problema foi resolvido em conversa com o professor Ivan Teixeira, que afirmou que, 

verificando a sua cópia do material, era exatamente isso o que estava na revista A Estação 

dessa data. O capítulo prossegue na página 39. Ele ocupa a primeira, a segunda e metade da 

terceira colunas dessa página, tendo sido entremeado por um pequeno retrato, com a legenda 

“Mrs. Lucrecia Garfield – Viúva do Presidente dos Estados Unidos”, e pela ilustração de um 

leque aberto no qual se lê a palavra “Victoria” e cuja legenda é a seguinte: “Leque com que foi 

presenteada a princesa real da Suécia por ocasião do seu casamento.”. A cópia da Biblioteca 

Mário de Andrade é muito nítida, mas faltava-lhe um pedaço na parte de baixo da primeira 

coluna, à esquerda. Novamente recorri ao professor Ivan Teixeira e ele me enviou uma cópia 

do seu material, o que me permitiu fazer todas as verificações e estabelecer um texto padrão 

sem que restasse nenhuma dúvida. Na última coluna, ao lado da assinatura de Machado de 

Assis, em vez do habitual “Continua.”, observa-se um “Conclui” entre parênteses e em itálico. 
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Também aqui, no traslado do jornal para o livro, o texto não sofreu nenhuma alteração 

estrutural. As alterações efetuadas objetivavam à concisão, à troca de nomes de vereador, à 

mudança na pontuação. Ao final do capítulo, porém, Machado faz uma grande supressão no 

texto, também visando à concisão, mas, ao mesmo tempo, evitando a interferência excessiva 

do narrador na matéria narrada. A conclusão do capítulo se mantém nas duas versões, o 

interesse do leitor sendo despertado pela afirmação do narrador de que “o desfecho deste 

episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem, e tão inesperado, que merecia nada menos de 

dez capítulos de exposição; mas contento-me com um, que será o remate da narrativa, e um 

dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana”.  

 O capítulo XIII foi publicado no dia 15 de março de 1882, nas páginas 49 e 50 da 

revista. No alto da primeira coluna, logo abaixo do título da seção (“Litteratura”) e do título 

do conto, aparece a palavra “conclusão” entre parênteses, seguida pelo número do capítulo em 

algarismos romanos e pelo título desse capítulo (“Plus Ultra!”) em letras maiúsculas. O texto 

ocupa as três colunas da página 39 de alto a baixo, tendo sido intercaladas apenas algumas 

ilustrações referentes a Túnis: a grande mesquita, o porto e uma mulher nobre. Na página 50, 

o conto ocupa toda a primeira coluna e quase toda a segunda coluna, onde se conclui. A cópia 

dessas duas páginas é muito clara, não tendo apresentado nenhuma dificuldade no cotejo com 

a publicação do conto em Papéis Avulsos, o que foi muito importante, visto estarem 

registradas aqui as maiores alterações feitas por Machado no traslado da revista ao livro. 

Algumas alterações parecem ter querido evitar a repetição vocabular, outras dizem respeito à 

pontuação; porém, foram efetuadas muitas supressões que provavelmente tinham em vista um 

estilo mais conciso e direto. Uma alteração que chama a atenção, e que foi analisada nas notas 

à edição crítica, é a supressão da repetição da informação quanto ao prazo suplementar dado 

pela câmara. Ao fazer essa alteração em Papéis Avulsos, pareceu-me que o autor não viu 

necessidade de repetir a informação dada no final do capítulo anterior, pois que já não 
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existiria o problema do espaçamento temporal existente quando da publicação em A Estação. 

Desse modo, é possível que o meio de publicação tenha influenciado na alteração efetuada por 

Machado de Assis. Outra grande alteração que também pode ter sido influenciada pelo fato de 

o conto estar sendo publicado em livro é quando o autor resume em apenas duas frases o 

conteúdo de sete parágrafos, o que fez com que a narrativa se concentrasse muito mais na ação 

e menos na análise pormenorizada das angústias interiores de Bacamarte. Quanto à última 

alteração realizada por Machado em “O Alienista”, o autor preferiu abreviar o desfecho ao 

suprimir as referências literária e religiosa, além de evitar as exclamações finais do narrador, o 

que desviaria o foco da atenção do leitor do alienista. 

 Depois de publicar “O Alienista” na revista A Estação, Machado faz uma pausa e 

publica um novo conto, “D. Benedita”, somente a partir de 15 de abril de 1882. No dia 31 de 

março de 1882 quem escreve para a seção “Litteratura” é Clímaco d’Oliveira, publicando um 

texto intitulado “Laura”. 

 A análise do material da pesquisa possibilitou a observação de que Machado publicou 

em média de duas a três colunas de “O Alienista” na revista A Estação nos seis meses em que 

o conto foi publicado. Exceção aberta somente na publicação dos capítulos 4 e 5, este último 

tendo sido concluído apenas um mês após o início da sua publicação. Também foi possível 

observar que foram poucas as alterações realizadas pelo autor, e, destas, nenhuma mudou 

radicalmente a estrutura do texto publicado em A Estação. Isso talvez se deva ao fato de o 

próprio Machado – em carta enviada a Joaquim Nabuco em 14 de abril de 1883 juntamente 

com um exemplar de Papéis Avulsos – ter afirmado: “Não é propriamente uma reunião de 

escritos esparsos, porque tudo que ali está (exceto justamente a “Chinela turca”) foi escrito 

com o fim especial de formar parte de um livro” (ASSIS apud GLEDSON, 2011, p.15). 

Portanto, mesmo “O Alienista” tendo sido publicado primeiramente em folhetim, Machado já 

elaborara o conto tendo em vista a sua publicação em livro.  



 142 

 

Critérios para a edição crítica 

 

Esta edição crítica tem por objetivo:  

 

a) analisar a primeira publicação do conto “O Alienista” na revista A Estação em 

forma de folhetim;  

b) cotejar a versão de A Estação com a segunda publicação do conto no livro Papéis 

Avulsos, de 1882, assinalando as diferenças das duas versões. Usei a versão de “O Alienista” 

constante da edição de Papéis Avulsos como texto-base por ter sido a última revista por 

Machado, o texto não tendo mais sido publicado durante a vida do autor.  

Para uma indicação mais específica do meio de publicação, esclarecemos que o texto-

base é o da publicação do conto “O Alienista”  no livro Papéis Avulsos, de 1882, publicado 

pela Lombaerts & Co., e que se encontra no arquivo da biblioteca Brasiliana da USP. Na barra 

lateral à direita, acham-se registradas as diferenças encontradas na versão da revista A 

Estação, de 1881-1882, com a seguinte indicação: A:. 

Depois de comparar as duas versões, é possível observar que algumas das variantes 

encontradas na versão de A Estação são alterações involuntárias devidas a erros tipográficos, 

portanto, para um estudo mais rigoroso, segui a lição de Antonio Candido: “registra-se, 

porém, todas as discrepâncias, por mínimas que sejam, inclusive de pontuação” (CANDIDO, 

2005, p.59). De modo que também vão assinalados os erros tipográficos. 

Quanto à atualização ortográfica, para o estabelecimento do texto-base vali-me do 

sistema ortográfico atualmente em vigência. 

Todas as alterações sofridas por “O Alienista” quando do traslado do jornal para o 

livro serão assinaladas da seguinte forma:  
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  A   Revista A Estação 

# #     Substituição 

= =    Alteração na pontuação 

+ [...] +   Texto faltando na edição de A Estação  

  ^ ^     Erro tipográfico  

 [ileg.]  ilegível 

 //  parágrafo 

 /  divisão entre uma alteração e outra sofrida pelo texto 

  

A edição crítica do conto é apresentada a seguir, contando com um grande aparato de 

notas, que visam a comentar as diferenças encontradas nos textos, o momento histórico no 

qual o texto foi escrito e o momento histórico de que ele trata, além de analisar o sentido de 

algumas palavras à época.  
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O ALIENISTA
41

 

 

 

I 

 

DE COMO ITAGUAÍ GANHOU UMA CASA DE ORATES.
42

 

 

 

 As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos 

vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza 

da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. 

Estudara em Coimbra e Pádua.
43

 Aos trinta e quatro anos regressou ao 

Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, 

regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da 

monarquia. 

 − A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; 

Itaguaí é o meu universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

41
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, de 1878, alienista era o 

médico especialista das moléstias do cérebro. 

42
 Palavra de origem espanhola, orates quer dizer doido, louco. Casa de Orates: hospício, manicômio. 

43
 Em Coimbra e Pádua, duas das universidades mais importantes de Portugal e Itália à época, freqüentadas pela 

elite brasileira. 
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 Dito isto, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma 

ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras
44

, e 

demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos casou 

com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco 

anos, viúva de um juiz de fora,
45

 e não bonita nem simpática. Um dos 

tios dele, caçador de pacas perante o Eterno
46

, e não menos franco, 

admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. Simão Bacamarte 

explicou-lhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas e 

anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia 

regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim apta 

para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas 

prendas, − únicas dignas da preocupação de um sábio, D. Evarista era 

mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, 

porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na 

contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. 

 D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe 

deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a 
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44
 A alteração traz uma profunda modificação no sentido da frase, visto que passa do campo da teoria, 

“alternando os livros com as moléstias”, para uma ideia de prática da medicina, “alternando as curas com as 

leituras”, ideia essa de prática que vai-se concluir com a demonstração de seus “teoremas com cataplasmas”. A 

aliteração conseguida com as palavras “curas” e “leituras” também traz um ritmo mais acelerado à frase. 

45
 O juiz de fora era um magistrado nomeado pelo rei de Portugal para atuar em conselhos onde se fazia 

necessária a intervenção de um juiz imparcial e isento, sendo normalmente de outra localidade. Esses juízes 

muitas vezes assumiam um papel político e eram indicados para presidir as câmaras municipais, como uma forma 

de manter o controle do poder central na vida municipal. Esse cargo corresponderia, hoje, ao juiz de direito. 

46
 Com a expressão “caçador de pacas perante o Eterno” Machado faz ressoar ironicamente o trecho “poderoso 

caçador perante o Eterno”, do livro do Gênesis (10:9). Machado está comparando o tio de Simão Bacamarte à 

personagem Nimrod, cujo nome significa “rebelde”, rei muito poderoso e megalômano.  
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longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, 

depois cinco. Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, 

releu todos os escritores árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, 

enviou consultas às universidades italianas e alemãs, e acabou por 

aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, 

nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não 

atendeu às admoestações do esposo; e à sua resistência, – explicável, 

mas inqualificável, − devemos a total extinção da dinastia dos 

Bacamartes. 

 Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o 

nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da 

medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou 

especialmente a atenção, − o recanto psíquico, o exame da patologia 

cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em 

semelhante matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. Simão 

Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a 

brasileira, podia cobrir-se de “louros imarcescíveis”,
47

 − expressão 

usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica; 

exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. 

 − A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do 

médico. 
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47
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “imarcescível” diz 

respeito aos louros que não murcharão, o sentido aqui sendo o de uma glória que perdurará.  
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 − Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, – 

boticário
48

 da vila, e um dos seus amigos e comensais. 

 A vereança de Itaguaí, entre outros pecados
49

 de que é arguida 

pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que 

cada louco furioso era trancado em uma alcova, na própria casa, e, não 

curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício 

da vida; os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte 

entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu licença à 

câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os 

loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um 

estipêndio, que a câmara lhe daria quando a família do enfermo o não 

pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila, e 

encontrou grande resistência, tão certo é que dificilmente se 

desarraigam hábitos absurdos, ou ainda maus. A ideia de meter os 

loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma um 

sintoma de demência, e não faltou quem o insinuasse à própria mulher 

do médico. 

 − Olhe, D. Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar, 

veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar 
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48
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, boticário era a 

pessoa que preparava e vendia medicamentos. E, segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, era a 

pessoa que sabia farmácia e que vendia preparações medicinais. Note-se que, numa escala social, Crispim Soares 

está abaixo de Simão Bacamarte, o “verdadeiro médico”. 

49
 Sendo à época o Brasil um país católico com uma igreja que interferia profundamente nas questões político-

admnistrativas, Machado problematiza ainda mais a questão com essa alteração, visto que ele faz o sentido passar 

de uma simples falha administrativa, para uma transgressão de um preceito religioso, atribuindo, assim, também, 

uma culpa religiosa à ineficiência da câmara. 
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sempre, sempre, não é bom, vira o juízo. 

 D. Evarista ficou aterrada, foi ter com o marido, disse-lhe “que 

estava com desejos”, um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e 

comer tudo o que a ele lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele 

grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a 

intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Dali 

foi à câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a 

com tanta eloquência, que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, 

votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o 

tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do 

imposto não foi fácil achá-la; tudo estava tributado em Itaguaí. Depois 

de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dois penachos nos 

cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um 

coche mortuário pagaria dois tostões à câmara, repetindo-se tantas 

vezes esta quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do 

falecimento e a da última bênção na sepultura. O escrivão perdeu-se 

nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa; e um 

dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que 

se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. 

 − Os cálculos não são precisos, disse ele, porque o Dr. 

Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os 

doidos dentro da mesma casa? 

 Enganava-se o digno magistrado; o médico arranjou tudo. Uma 

vez empossado da licença começou logo a construir a casa. Era na rua 
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Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta 

janelas por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos para os 

hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé 

declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá
50

 lhes tira o 

juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e 

ele a fez gravar no frontispício da casa; mas, como tinha medo ao 

vigário, e por tabela ao bispo
51

, atribuiu o pensamento a Benedito 

VIII
52

, merecendo com essa fraude, aliás pia, que o padre Lopes lhe 

contasse, ao almoço, a vida daquele pontífice eminente. 

 A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das 

janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-

se com imensa pompa; de todas as vilas e povoações próximas, e até 

remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para 

assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já 
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50
 Para os muçulmanos, o Corão é a palavra de Deus, sagrada e imutável. 

51
 Na versão da revista A Estação, a hipérbole referente à “Inquisição” talvez pudesse visar, segundo Ivan 

Teixeira, “à conexão imediata com as matérias e charges ainda correntes ou que tinham corrido nos jornais e 

revistas ilustradas da época” (TEIXEIRA, 2010, p.245). O uso do termo “bispo” em Papéis Avulsos, ao 

contrário, estaria mais ligado à polêmica entre o Estado e a Igreja ocasionada pelo projeto ultramontano desta, 

com os termos “vigário” e “bispo” representando os graus hierárquicos na igreja. Essa referência remete também 

à disputa existente entre a Igreja e a Ciência por um maior controle da sociedade. Já do ponto de vista do 

narrador, é possível que Machado tenha realizado essa alteração por saber que a palavra “Inquisição” trazer em si 

certa carga de negatividade, o que trairia uma condenação explícita por parte desse narrador.  

52
 Papa Benedito VIII, cujo papado se estendeu de 1012 a 1024, era de origem nobre, filho do Conde Gregório 

de Tusculum, tirano de Roma. Benedito VIII é mais conhecido por seu espírito guerreiro e por ser um político 

calculista, aliando-se ao rei alemão Henrique II para que este o reconhecesse como papa em oposição ao antipapa 

Gregório, que pertencia à família inimiga à de Benedito. Derrotou os sarracenos que tentavam invadir o litoral 

italiano e apoiou os normandos em 1016 quando estes invadiram a Apúlia. Também foi o responsável pela 

determinação do celibato obrigatório entre os padres.  
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estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho 

paternal e a caridade cristã com que eles iam ser tratados. D. Evarista, 

contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente, 

cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha 

naqueles dias memoráveis; ninguém deixou de ir visitá-la duas e três 

vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século, e não só a 

cortejavam como a louvavam; porquanto, − e este fato é um 

documento altamente honroso para a sociedade do tempo, − porquanto 

viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e, se 

lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. 

 Ao cabo de sete dias expiraram as festas públicas; Itaguaí tinha 

finalmente uma casa de Orates. 

 

II 

 

TORRENTE DE LOUCOS. 

 

 Três dias depois, numa expansão íntima com o boticário 

Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. 

 − A caridade, Sr. Soares, entra decerto no meu procedimento, 

mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que 

interpreto o dito de S. Paulo aos coríntios
53

: “Se eu conhecer quanto se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53
 Apesar de tanto em A Estação quanto em Papéis avulsos a forma adota tenha sido “Coríntios”, optou-se pela 

letra minúscula para acompanhar a moderna ortografia.  
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pode saber, e não tiver caridade, não sou nada”.
54

 O principal nesta 

minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus 

diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do 

fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. 

Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. 

 − Um excelente serviço, corrigiu o boticário. 

 − Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer; ele 

dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. 

 − Muito maior, acrescentou o outro. 

 E tinham razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam 

loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram 

monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo 

de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os 

primeiros cubículos; mandou-se anexar uma galeria de mais trinta e 

sete. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de 

tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. 

Um, por exemplo, um rapaz bronco
55

 e vilão
56

, que todos os dias, 

depois do almoço, fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado 
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54
 Citação simplificada da primeira epístola de São Paulo aos coríntios (13:2). Aqui também optou-se pela 

colocação do ponto depois das aspas para seguir os critérios de revisão de texto adotados atualmente.  

55
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “bronco” significa 

“tosco, bruto, rude, grosseiro, boçal, inurbano”. E, segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, 

“inurbano, incivil, sem educação”. 

56
 “Vilão”, em 1877, tinha o sentido de “camponês, rústico, descortês, não nobre” segundo o Dicionário da 

Língua Portuguesa, de 1877.  Mas o mesmo verbete desse dicionário chama a atenção para o fato de que se a 

palavra, à época, fosse escrita com um “l”, o sentido mudaria para “vil”. Mas Machado não se utilizou dessa 

forma, de modo que o mais correto é interpretar a palavra no primeiro sentido. 
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de tropos, de antíteses, de apóstrofes, com seus recamos
57

 de grego e 

latim, e suas borlas
58

 de Cícero, Apuleio e Tertuliano.
59

 O vigário não 

queria acabar de crer. Quê! um rapaz que ele vira, três meses antes, 

jogando peteca na rua!
60

 

 − Não digo que não, respondia-lhe o alienista; mas a verdade é 

o que Vossa Reverendíssima está vendo. Isto é todos os dias. 

 − Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela 

confusão das línguas na torre de Babel, segundo nos conta a 

Escritura
61

; provavelmente, confundidas antigamente as línguas, é fácil 

trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe... 

 − Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, 

concordou o alienista, depois de refletir um instante, mas não é 
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57
 Recamo é o bordado alto, de realce. Se pensarmos que a revista A Estação era uma publicação destinada 

sobretudo às mulheres, Machado faz uso de uma palavra muito ligada ao universo feminino para realizar essa 

metáfora.  

58
 Aqui também uma referência ao mundo feminino, de vez que “borla” aqui se refere a uma obra de 

passamanaria, formada por um suporte e de onde pendem muitos fios, dando a ideia de um pensamento que se 

desdobra em várias direções. 

59
 Marco Túlio Cícero (106-43 a. C.), Apuleio (125-180 d. C.) e Tertuliano (155-220 d. C.) são escritores latinos 

e três dos maiores oradores da Antiguidade. 

60
 A primeira coisa que chama a atenção é a passagem de “homem” a “rapaz”, dando uma ideia de juventude 

incompatível com tamanha erudição. Depois, além de jovem, o rapaz é “bronco e vilão” o que, como estudado 

acima, também transmite a ideia de uma incivilidade campesina incompatível com um tal conhecimento das 

figuras retóricas e dos autores citados. Por fim, para completar a mudança e se manter coerente à figura do 

“rapaz”, Machado colocou-o “jogando peteca na rua”, ação que seria muito mais adequada ao rapaz do que 

colocá-lo “tocando uma tropa de mulas”. Toda essa mudança torna ainda mais absurda, inexplicável, a existência 

de um caso como esse.  

61
 Segundo o Antigo Testamento (Gênesis 11: 1-9), a torre de Babel teria sido uma construção realizada na 

Babilônia pelos descendentes de Noé com o objetivo de alcançar o céu e se aproximar de Deus. Este, entendendo 

que essa construção fosse fruto do orgulho dos homens e não do amor por Ele, decidiu puni-los, destruindo a 

torre, confundindo-lhes as línguas e dispersando-os por toda a terra, de modo a nunca mais se entenderem. 
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impossível que haja também alguma razão humana, e puramente 

científica, e disso trato... 

 − Vá que seja, e fico ansioso. Realmente!  

Os loucos por amor eram três ou quatro, mas só dois 

espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um Falcão, rapaz de 

vinte e cinco anos, supunha-se estrela-d’alva, abria os braços e 

alargava as pernas, para dar-lhes certa feição de raios, e ficava assim 

horas esquecidas a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-

se. O outro andava sempre, sempre, sempre, à roda das salas ou do 

pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um 

desgraçado, a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Mal 

descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha, e saiu-lhes no encalço; 

achou-os duas horas depois, ao pé de uma lagoa, matou-os a ambos 

com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o 

vingado estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do 

mundo à cata dos fugitivos. 

A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais 

notável era um pobre-diabo, filho de um algibebe
62

, que narrava às 

paredes (porque não olhava nunca para nenhuma pessoa) toda a sua 

genealogia, que era esta: 

− Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada, a espada 

engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura, a púrpura engendrou o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

62
 “Algibebe” diz respeito à pessoa que “faz e vende em lojas vestidos feitos de fazendas ordinárias, e feitios 

próprios para a plebe” segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877. 
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duque, o duque engendrou o marquês, o marquês engendrou o conde, 

que sou eu.
63

 

Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos, e repetia 

cinco, seis vezes seguidas: 

− Deus engendrou um ovo, o ovo, etc. 

Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por 

mordomo do rei; outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era 

distribuir boiadas a toda a gente, dava trezentas cabeças a um, 

seiscentas a outro, mil e duzentas a outro, e não acabava mais. Não 

falo dos casos de monomania religiosa; apenas citarei um sujeito que, 

chamando-se João de Deus, dizia agora ser o deus João, e prometia o 

reino dos céus a quem o adorasse, e as penas do inferno aos outros; e 

depois desse, o licenciado
64

 Garcia, que não dizia nada, porque 

imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas 

as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra; tal era o poder 

que recebera de Deus. Assim o escrevia ele no papel que o alienista lhe 

mandava dar, menos por caridade do que por interesse científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63
 Depois da menção à torre de Babel, Machado dá prosseguimento ao uso que fez do Gênesis. Aqui, ele parodia 

o trecho em que este livro fala da descendência de Sem, filho de Noé (Gênesis: 11:10-32): “Sem, com a idade de 

cem anos, gerou Arfaxad, dois anos depois do dilúvio./Depois do Nascimento de Arfaxad, Sem viveu ainda 

quinhentos anos, e gerou filhos e filhas./Arfaxad, com a idade de trinta e cinco anos, gerou Salé./Após o 

nascimento de Salé, Arfaxad viveu ainda quatrocentos anos, e gerou filhos e filhas”. Interessante notar que 

Machado usa os dois textos bíblicos na mesma sequência em que estes aparecem no Gênesis. 

64
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “licenciado” seria o 

“estudante aprovado em exame, na universidade, a que se confere o grau de licenciado”. Já o Diccionario da 

Língua Portugueza, 1877, diz que “nos navios mercantes chamam licenciado ao cirurgião, ou aprendiz de 

cirurgião, que traz licença para curar”. 
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Que, na verdade, a paciência do alienista era ainda mais 

extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde; nada 

menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um 

pessoal de administração; e, aceitando essa ideia ao boticário Crispim 

Soares, aceitou-lhe também dois sobrinhos, a quem incumbiu da 

execução de um regimento que lhes deu, aprovado pela câmara, da 

distribuição da comida e da roupa, e assim também da escrita, etc. Era 

o melhor que podia fazer, para somente cuidar do seu ofício. – A Casa 

Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo, em que há 

o governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria deste 

pio trocado, − e acrescentava, − com o único fim de dizer também uma 

chalaça
65

: − Deixe estar, deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao 

papa. 

Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a 

uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente 

em duas classes principais: os furiosos e os mansos; daí passou às 

subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, 

começou um estudo aturado e contínuo; analisava os hábitos de cada 

louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os 

gestos, as tendências; inquiria da vida dos enfermos, profissão, 

costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e 

da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “chalaça” 

significava “zombaria, dito picante, jocoso”. “Dizer uma chalaça” seria tratar as coisas com superficialidade, não 

levá-las a sério, envolvendo-as com a galhofa. 
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devassa, enfim, como a não faria o mais atilado corregedor
66

. E cada 

dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um 

fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo estudava o melhor regime, 

as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios 

paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que 

ele mesmo descobria, à força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse 

trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal 

comia; e, ainda comendo, era como se trabalhasse, porque ora 

interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão, e ia muitas 

vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra a D. 

Evarista. 

 

III 

 

DEUS SABE O QUE FAZ! 

 

A ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais 

desgraçada das mulheres; caiu em profunda melancolia, ficou amarela, 

magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe 

nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e 

senhor, mas padecia calada, e definhava a olhos vistos. Um dia, ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

66
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “corregedor” seria o 

“juiz posto pelo rei nas terras com atribuições de correição sobre os juízes ordinários”, ou seja, ele visitava as 

comarcas exercendo o ofício de correção, de emenda de vícios, de pena, de castigo. Os corregedores tinham 

jurisdição sobre a agricultura, a povoação, o levantamento de tropas e da polícia. 
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jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu 

tristemente
67

 que nada; depois atreveu-se um pouco, e foi ao ponto de 

dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou: 

− Quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos...
68

 

Não acabou a frase; ou antes, acabou-a levantando os olhos ao 

teto, − os olhos, que eram a sua feição mais insinuante, − negros, 

grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao 

gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a 

pediu em casamento. Não dizem as crônicas se D. Evarista brandiu 

aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência, 

ou, pelo menos, decepar-lhe as mãos; mas a conjetura é verossímil. Em 

todo caso, o alienista não lhe atribuiu outra intenção. E não se irritou o 

grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos 

não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno, nem a menor 

prega veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de 

Botafogo
69

. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os 

quais filtrou esta palavra macia como o óleo do Cântico
70

:
71

 

 

 

A: ^ tritemente ^ 

 

 

A: ^ meia dúzia de luna- ^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # Cântico: # 

                                                           

67
 Note-se que o mesmo erro tipográfico pode ser encontrado tanto na revista A Estação quanto em Papéis 

Avulsos. 

68
 Na revista A Estação, a palavra “lunáticos”, por estar no final da linha, seria separada, e a frase continuaria na 

linha seguinte, mas o linotipista não completou a frase, dando início a um novo parágrafo. 

69
 Aqui Machado faz referência à Enseada de Botafogo, mesmo bairro onde, em 1852, foi inaugurado o Hospício 

Pedro II, local em que hoje funciona o Palácio Universitário, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

70
 O Cântico dos Cânticos, longo poema estruturado em oito cantos, é um dos livros do Antigo Testamento, e sua 

autoria, assim como ocorre com outros textos sapienciais, foi atribuída a Salomão (século XI a. C.) para que 

pudesse ser lido na sinagoga. A comparação do nome dos amantes aos óleos perfumados é feita logo no início 

dos Cânticos. 

71
 Tanto na revista A Estação quanto na primeira edição em livro, o itálico se estende até os dois pontos. 
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− Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro.
72

 

D. Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos 

nuncas vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida 

sombra do que hoje é, todavia era alguma coisa mais do que Itaguaí. 

Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo.
73

 

Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela 

povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de 

respirar os ares da nossa boa cidade; e justamente agora é que ele a 

convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. D. Evarista não 

pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte 

pegou-lhe na mão e sorriu, − um sorriso tanto ou quanto filosófico, 

além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: − “Não 

há remédio certo para as dores da alma; esta senhora definha, porque 

lhe parece que a não amo; dou-lhe o Rio de Janeiro, e consola-se”.
74

 E 

porque era homem estudioso tomou nota da observação.
75

 

Mas um dardo atravessou o coração de D. Evarista. Conteve-se, 

entretanto; limitou-se a dizer ao marido, que, se ele não ia, ela não iria 

também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. 

− Irá com sua tia, redarguiu o alienista. 

A: ^ Rio de ^ 
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A: ^ nota da obser- ^ 

 

 

 

 

 

                                                           

72
 Aqui também o linotipista da revista A Estação não concluiu a frase, que deveria seguir na linha seguinte, e 

deu início a um novo parágrafo.  

73
 Os hebreus exilados e cativos na Babilônia sonhavam com a volta à terra prometida, como se lê no livro do 

Êxodo. 

74
 Aqui também optou-se pela colocação do ponto depois das aspas para seguir os critérios de revisão de texto 

adotados atualmente. 

75
 Mais uma vez, o linotipista da revista A Estação deu início a um novo parágrafo sem concluir a frase do 

parágrafo anterior.  
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Note-se que D. Evarista tinha pensado nisso mesmo; mas não 

quisera pedi-lo nem insinuá-lo, em primeiro lugar porque seria impor 

grandes despesas ao marido, em segundo lugar porque era melhor, 

mais metódico e racional que a proposta viesse dele.
76

 

− Oh! mas o dinheiro que será preciso gastar! suspirou D. 

Evarista sem convicção. 

− Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda 

ontem o escriturário prestou-me contas. Queres ver? 

E levou-a aos livros. D. Evarista ficou deslumbrada. Era uma 

via láctea de algarismos. E depois levou-a às arcas, onde estava o 

dinheiro. Deus! eram montes de ouro, eram mil cruzados sobre mil 

cruzados, dobrões sobre dobrões; era a opulência. Enquanto ela comia 

o ouro com os seus olhos negros, o alienista fitava-a, e dizia-lhe ao 

ouvido com a mais pérfida das alusões: 

− Quem diria que meia dúzia de lunáticos... 

D. Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita 

resignação: 

− Deus sabe o que faz! 

Três meses depois efetuava-se a jornada. D. Evarista, a tia, a 

mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista 

conhecera em Lisboa, e que de aventura achava-se em Itaguaí, cinco ou 

seis pajens, quatro mucamas, tal foi a comitiva que a população viu 
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76
 Como das vezes anteriores, inicia-se outro parágrafo sem que a frase do parágrafo anterior tivesse sido 

concluída na revista A Estação.  
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dali sair em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes 

para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de D. 

Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. 

Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência; 

e se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr 

pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do 

que a ideia de que algum demente podia achar-se ali misturado com a 

gente de juízo. 

− Adeus! soluçaram enfim as damas e o boticário. 

E partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa,
77

 trazia os 

olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado; 

Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando 

ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vivaz do gênio e do 

vulgo! Um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades, 

outro devassa o futuro com todas as suas auroras.
78

 

 

IV  

 

UMA TEORIA NOVA.
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # ao tornar à casa, # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

77
 Machado apenas retirou a crase em Papéis Avulsos. 

78
 Nessa cena, é possível cogitarmos sobre uma provável alusão a Dom Quixote, de Cervantes, com Crispim 

Soares representando a figura de Sancho e Simão Bacamarte a de Dom Quixote. 

79
 Aqui falta o ponto na edição de Papéis Avulsos, mas, porque ele aparece na maior parte dos capítulos e por 

uma questão de coerência, resolvi mantê-lo. 
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Ao passo que D. Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio 

de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa 

ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia.Todo o 

tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde, era pouco para 

andar na rua, ou de casa em casa, conversando as gentes, sobre trinta 

mil assuntos, e virgulando
80

 as falas de um olhar que metia medo aos 

mais heroicos. 

Um dia de manhã, – eram passadas três semanas, – estando 

Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-

lhe que o alienista o mandava chamar. 

– Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, 

acrescentou o portador. 

Crispim empalideceu. Que negócio importante podia ser, se 

não alguma triste notícia da comitiva, e especialmente da mulher? 

Porque este tópico deve ficar claramente definido, visto insistirem nele 

os cronistas: Crispim amava a mulher, e, desde trinta anos, nunca 

estiveram separados um só dia. Assim se explicam os monólogos que 

ele fazia agora, e que os fâmulos
81

 lhe ouviam muita vez: – “Anda, 

bem feito, quem te mandou consentir na viagem de Cesária? 

Bajulador, torpe bajulador! Só para adular ao Dr. Bacamarte. Pois 

agora aguenta-te; anda, aguenta-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, 
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80
 Com essa alteração, talvez Machado quisesse dar uma ideia de continuidade, já que ele conversava “sobre 

trinta mil assuntos”, em vez de dar a ideia de ênfase ou conclusão. 

81
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “o que serve a família como criado”. 
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miserável. Dizes amen a tudo, não é? aí tens o lucro, biltre
82

!” –
83

 E 

muitos outros nomes feios, que um homem não deve dizer aos outros, 

quanto mais a si mesmo. Daqui a imaginar o efeito do recado é um 

nada. Tão depressa ele o recebeu como abriu mão das drogas e voou à 

Casa Verde. 

Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, 

uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. 

– Estou muito contente, disse ele. 

– Notícias do nosso povo? perguntou o boticário com a voz 

trêmula. 

O alienista fez um gesto magnífico, e respondeu: 

– Trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência 

científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já 

a minha ideia; nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma 

investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma 

experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto dos meus 

estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a 

suspeitar que é um continente
84

. 

Disse isto, e calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. 

Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele a insânia 

A: = biltre!” E = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

82
 Indivíduo vil, desprezível; canalha. 

83
 Em Papéis Avulsos, faltam as aspas e, em A Estação, o travessão. Seguindo as regras de revisão de texto 

adotados atualmente, as aspas foram fechadas e o travessão também. 

84
 Esse trecho faz lembrar uma passagem de Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam: “Não convém limitar 

ou dividir o império de uma divindade que reina em todos os lugares, e com tanta força, que tudo o que há sobre 

a Terra lhe presta homenagem” (ROTTERDAM, 1990, p.7). 
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abrangia uma vasta superfície de cérebros; e desenvolveu isto com 

grande cópia de raciocínios, de textos, de exemplos. Os exemplos 

achou-os na história e em Itaguaí; mas, como um raro espírito que era, 

reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí, e refugiou-se na 

história. Assim, apontou com especialidade alguns personagens 

célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um 

abismo à esquerda, Maomé, Caracala, Domiciano, Calígula,
85

 etc.,  

uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades 

odiosas, e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de 

uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma 

coisa, e até acrescentou sentenciosamente: 

– A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a serio. 

– Gracioso, muito gracioso! exclamou Crispim Soares 

levantando as mãos ao céu. 

Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o 

boticário extravagante; mas a modéstia, principal adorno de seu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

85
 O filósofo grego Sócrates (470-399 a. C.) falava que era acompanhado por um espírito, que ele denominava 

“demônio”, que o inspirava a praticar o bem e buscar e expressar a verdade. Blaise Pascal (1623-1662), pensador 

francês, por ter sofrido um acidente que quase o atirou ao rio Sena ao atravessar uma ponte, dizia “tenho a 

impressão de cair. Um abismo que se abre à minha esquerda, onde algumas vezes sou obrigado a colocar uma 

cadeira, a fim de resistir ao seu apelo”, o que o não deixava esquecer que era humano e falível. O profeta Maomé 

(c. 570-632), segundo a tradição muçulmana, teria recebido a visita do arcanjo Gabriel, que o teria declarado 

profeta de Deus. Caracala (211 a 217) passou para a história como um dos mais sanguinários governadores da 

antiga Roma; era conhecido por sua instabilidade emocional e pelo tratamento brutal aos seus adversários. 

Segundo as fontes clássicas, o imperador Domiciano (81 a 96) era um tirano cruel e paranóico, que concentrou 

em suas mãos todos os poderes governamentais, estabelecendo um reinado baseado no terror. Muitas fontes, 

tratando do imperador romano Calígula (37 a 41), referem-se à sua crueldade, extravagância e perversidade 

sexual. Fílon de Alexandria e Sêneca, o Moço, descrevem-no como um demente irascível, caprichoso e enfermo 

sexual. 
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espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa além de um nobre 

entusiasmo; declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era 

“caso de matraca”. Esta expressão não tem equivalente no estilo 

moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e 

povoações da colônia
86

, não dispunha de imprensa, tinha dois modos 

de divulgar uma notícia: ou por meio de cartazes manuscritos e 

pregados na porta da câmara e da matriz; – ou por meio de matraca. 

Eis em que consistia este segundo uso. Contratava-se um homem, por 

um ou mais dias, para andar as ruas do povoado, com uma matraca na 

mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente, e ele 

anunciava o que lhe incumbiam, – um remédio para sezões
87

, umas 

terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura 

da vila, o mais belo discurso do ano, etc. O sistema tinha 

inconvenientes para a paz pública; mas era conservado pela grande 

energia de divulgação que possuía. Por exemplo, um dos vereadores, – 

aquele justamente que mais se opusera à criação da Casa Verde, – 

desfrutava a reputação de perfeito educador de cobras e macacos, e 

aliás nunca domesticara um só desses bichos; mas, tinha o cuidado de 

fazer trabalhar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

86
 Aqui, Machado localiza temporalmente a história no período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, 

período anterior à transferência da família real e da nobreza portuguesas para o Brasil, em 1808, quando, a partir 

de 16 de dezembro de 1815, o Brasil passou a receber a designação de Reino Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves. A imprensa no Brasil nasceu oficialmente com a chegada no Brasil da família real portuguesa, que 

fundou a Impressão Régia em 13 de maio de 1808. Até então, qualquer atividade de imprensa, quer a publicação 

em jornais, livros ou panfletos, era proibida. 

87
 Febre intermitente. 
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algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do 

vereador; afirmação perfeitamente falsa, mas só devida à absoluta 

confiança no sistema. Verdade, verdade; nem todas as instituições do 

antigo regime, mereciam o desprezo do nosso século. 

– Há melhor do que anunciar a minha ideia, é praticá-la, 

respondeu o alienista à insinuação do boticário. 

E o boticário, não divergindo sensivelmente deste modo de ver, 

disse-lhe que sim, que era melhor começar pela execução. 

– Sempre haverá tempo de a dar à matraca, concluiu ele. 

Simão Bacamarte refletiu ainda um instante, e disse: 

– Supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. 

Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão; por outros 

termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. 

A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, 

insânia, e só insânia. 

O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou 

lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e, 

se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio 

de execução. 

– Com a definição atual, que é a de todos os tempos, 

acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-

se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? 

Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra 

de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à 
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comiseração; mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias
88

 entranhas. 

A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, – com tal 

segurança, que a teologia não soube enfim se devia crer em si ou na 

outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. 

 

V  

 

O TERROR.
89

 

 

Quatro dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a 

notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. 

– Impossível! 

– Qual impossível! foi recolhido hoje de manhã. 

– Mas, na verdade, ele não merecia... Ainda em cima! depois de 

tanto que ele fez... 

Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 

quatrocentos mil cruzados em boa moeda de el-rei D. João V
90
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88
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “nobre, insigne, 

eminente, admirável; pessoa egrégia: que é grande no reino”. 

89
 Aqui Machado aproxima o que acontecerá em Itaguaí à Revolução Francesa. Durante essa revolução, O Reino 

do Terror, ou simplesmente O Terror, foi um período compreendido entre 5 de setembro de 1793 (queda dos 

girondinos) e 27 de julho de 1794 (prisão de Maximilien Robespierre) marcado inicialmente pela perseguição 

aos girondinos mas que depois se espraiou e abrangeu todos os inimigos da revolução, incluindo nobres, padres 

etc. A política desse período, muito conhecida pelas execuções na guilhotina, era conduzida pelo Comitê de 

Salvação Pública, com destaque para Robespierre, que morreu na guilhotina assim que foi deposto do cargo de 

presidente do comitê. O capítulo V e o X têm seus nomes tirados dessa Revolução.  

90
 D. João V (1689-1750), rei de Portugal de 1707 a 1750. Durante o reinado de D. João V, a produção de ouro 

no Brasil, principal colônia portuguesa, alcançou seu ápice, o que permitiu aos cidadãos portugueses viver num 
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dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no 

testamento,
91

 para viver “até o fim do mundo”. Tão depressa recolheu 

a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, mil 

cruzados a um, dois mil a outro, trezentos a este, oitocentos àquele, a 

tal ponto que, no fim de cinco anos, estava sem nada.
92

 Se a miséria 

viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme; mas veio devagar
93

; 

ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da 

mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente. Ao cabo 

daqueles cinco anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que 

ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro, com 

intimidade, davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas
94

. E o 

Costa sempre lhano
95

, risonho. Nem se lhe dava de ver que os menos 

corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto; ao 

contrário, parece que os agasalhava com maior prazer, e mais sublime 
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estado de prosperidade marcado pela opulência e pela tranqüilidade. Porém, com o declínio da produção de ouro 

e com uma economia deficitária, Portugal entrou num período de tributação excessiva dessa riqueza, o que 

culminou numa série de revoltas. 

91
 Nessa passagem, vemos um ponto na publicação do conto em Papéis Avulsos e, em A Estação, uma vírgula. 

Nesse caso, optou-se pela pontuação de A Estação porque, além de a frase seguinte iniciar-se por minúscula, a 

ideia só se completa com “para viver ‘até o fim do mundo’”.  

92
 Aqui também a pontuação de A Estação foi adotada por me parecer a mais acertada, já que a frase seguinte 

inicia-se por maiúscula e a ideia se encerra aí. Na edição do conto em Papéis Avulsos encontramos uma vírgula. 

93
 Na edição de Papéis Avulsos de 1882, Machado optou pela forma “de vagar”, apesar de, à época, existirem as 

formas “de vagar” e “devagar” segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1878. Talvez o escritor tenha optado por essa forma para contrapô-la diretamente a “de chofre”. 

Aqui, optamos pela forma usada atualmente.  

94
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “dito caviloso”; comentário capcioso ou zombeteiro. 

95
 “Lhano”, de acordo com o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, significa “sem soberba, singelo, sincero; 

sem artifício no trato, conversação, vestuário, tratamento”.  
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resignação. Um dia, como um desses incuráveis devedores lhe atirasse 

uma chalaça grossa, e ele se risse dela, observou um desafeiçoado, 

com certa perfídia: – “Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe 

paga”.
96

 Costa não se deteve um minuto, foi ao devedor e perdoou-lhe 

a dívida. – “Não admira, retorquiu o outro; o Costa abriu mão de uma 

estrela, que está no céu.” Costa era perspicaz, entendeu que ele negava 

todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que 

não vinham meter-lhe na algibeira. Era também pundonoroso
97

 e 

inventivo; duas horas depois achou um meio de provar que lhe não 

cabia um tal labéu
98

: pegou de algumas dobras, e mandou-as de 

empréstimo ao devedor. 

– Agora espero que... – pensou ele sem concluir a frase. 

Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos; 

ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele 

digno cidadão. As necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram 

bater-lhe à porta, com os seus chinelos velhos, com as suas capas 

remendadas. Um verme, entretanto, roía a alma do Costa: era o 

conceito do desafeto. Mas isso mesmo acabou; três meses depois veio 

este pedir-lhe uns cento e vinte cruzados com promessa de restituir-

lhos daí a dois dias; era o resíduo da grande herança, mas era também 

uma nobre desforra: Costa emprestou o dinheiro logo, logo, e sem 
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96
 Apesar de nas duas publicações o ponto ter sido posto antes das aspas, aqui ele foi colocado depois a fim de 

seguir os critérios de revisão de texto adotados atualmente. 

97
 “Cheio de brio, de honra”, segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877. 

98
 De acordo como Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “mancha, defeito”, mácula na reputação. 
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juros. Infelizmente não teve tempo de ser pago; cinco meses depois era 

recolhido à Casa Verde. 

Imagina-se a consternação de Itaguaí, quando soube do caso. 

Não se falou em outra coisa, dizia-se que o Costa ensandecera, ao 

almoço, outros que de madrugada; e contavam-se os acessos, que eram 

furiosos, sombrios, terríveis, – ou mansos, e até engraçados, conforme 

as versões. Muita gente correu à Casa Verde, e achou o pobre Costa, 

tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza, e 

perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram 

ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e 

compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência, e que ele não 

podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu 

por ele (porque depois do que vou contar ninguém mais se atreveu a 

procurar o terrível médico) foi uma pobre senhora, prima do Costa. O 

alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não 

estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo 

como dissipara os cabedais
99

 que... 

– Isso, não! isso não! interrompeu a boa senhora com energia. 

Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele. 

– Não? 

– Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O 

defunto meu tio não era mau homem; mas quando estava furioso era 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

99
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “capital, fundo de 

dinheiro que alguém possui, oposto à renda; bens, riqueza”. 
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capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo 

antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi; 

imagine como ficou. A cara era um pimentão; todo ele tremia, a boca 

escumava; lembra-me como se fosse hoje. Então um homem feio, 

cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio 

(Deus lhe fale n’alma!) respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. 

O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça, e rogou esta 

praga: – “Todo o seu dinheiro não há de durar mais de sete anos e um 

dia, tão certo como isto ser o sino salamão!”
100

. E mostrou o sino 

salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor; foi esta praga 

daquele maldito. 

Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos 

como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, 

como se o fizesse à própria esposa do vice-rei
101

, e convidou-a a ir 

falar ao primo. A mísera acreditou; ele levou-a à Casa Verde e 

encerrou-a na galeria dos alucinados.
102
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100
 Semelhante à Estrela de Davi, o sino Salomão é uma figura formado por dois triângulos entrelaçados, um 

voltado para cima, o outro, para baixo, compondo a figura de uma estrela. Também encontramos, em português, 

as seguintes variantes: “signo de Salomão”, “signo-saimão”, “signo-salmão” e “signo-salomão”. Atribui-se a 

origem do sino Salomão aos persas, e seu nome evoca o rei Salomão. Na Antiguidade, foi usado por muçulmanos 

como talismã contra influências funestas. 

101
 No Brasil, o cargo de vice-rei era concedido pelo rei de Portugal por meio de carta régia aos que se 

destacavam politicamente no Império Ultramarino Português, e levava-se em conta a nobreza de sangue, a 

fidalguia, e os serviços prestados à Coroa, principalmente em caráter militar.  

102
 A alteração feita por Machado parece indicar que o autor buscava uma palavra que indicasse não apenas um 

setor em que as pessoas pudessem ter algum tipo de afinidade, “os alucinados”, mas que também fizesse uma 

referência ao tipo de lugar em que a prima do Costa estava sendo internada, um edifício comprido e com janelas, 

como era a Casa Verde, e que poderia também trazer o significado de um espaço para exposição. Com essa 

alteração, o autor consegue ampliar o sentido da frase. 
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A notícia desta aleivosia do ilustre Bacamarte lançou o terror à 

alma da população. Ninguém queria acabar de crer, que, sem motivo, 

sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora 

perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de 

interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos 

barbeiros; edificou-se um romance, umas finezas namoradas que o 

alienista outrora dirigira à prima do Costa, a indignação do Costa e o 

desprezo da prima. E daí a vingança. Era claro. Mas a austeridade do 

alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir uma tal 

hipótese. Histórias! Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E 

um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas, 

não as dizia, por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia 

jurar. 

– Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que 

houve, que motivo... 

Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente 

inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração 

pública. Não havia duvidar; toda a povoação sabia enfim que o privado 

do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande 

homem e das grandes coisas; daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o 

carão jucundo
103

 e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, 

porque ele não respondia nada; um, dois, três monossílabos, quando 

muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso, constante e miúdo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

103
 O mesmo que alegre. 
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cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro
104

 nem 

perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. 

– Há coisa, pensavam os mais desconfiados. 

Um desses limitou-se a pensá-lo, deu de ombros e foi embora. 

Tinha negócios pessoais. Acabava de construir uma casa suntuosa. Só 

a casa bastava para deter e chamar toda a gente; mas havia mais, – a 

mobília, que ele mandara vir da Hungria e da Holanda, segundo 

contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam 

abertas, – e o jardim, que era uma obra-prima de arte e de gosto. Esse 

homem, que enriquecera no fabrico de albardas, tinha tido sempre o 

sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara. Não 

deixou o negócio das albardas, mas repousava dele na contemplação 

da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa 

Verde, mais nobre do que a da câmara. Entre a gente ilustre da 

povoação havia choro e ranger de dentes, quando se pensava, ou se 

falava, ou se louvava a casa do albardeiro
105

, – um simples albardeiro, 

Deus do céu! 

– Lá está ele embasbacado, diziam os transeuntes, de manhã. 

De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se, no 

meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

104
 Desonra. 

105
 O “albardeiro”, de acordo com Diccionario Enciclopédico, 1878, era o oficial que fazia albardas, uma sela 

feita de pano grosseiro e normalmente estofada de palha. Num sentido figurado, referia-se ao “oficial imperfeito 

de qualquer ofício, que faz grosseira e toscamente as suas obras”. O Diccionario da Língua Portugueza, 1877, 

consigna a expressão “meter palha na albarda de alguém”, significando tratar a pessoa de demente e querer 

enganá-la grosseiramente. 
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hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o 

cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele, que era um 

gosto. Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais 

econômico, e estaria riquíssimo, se fabricasse as albardas para si 

mesmo; epigrama ininteligível, mas que fazia rir às bandeiras 

despregadas. 

– Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. 

A razão deste outro dito era que, de tarde, quando as famílias 

saíam a passeio (jantavam cedo) usava o Mateus postar-se à janela, 

bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, 

atitude senhoril, e assim ficava duas e três horas até que anoitecia de 

todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e 

invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao 

boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos. E entretanto não 

foi outra a alegação do boticário, quando o alienista lhe disse que o 

albardeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele 

Bacamarte descobrira e estudava desde algum tempo. Aquilo de 

contemplar a casa... 

– Não, senhor, acudiu vivamente Crispim Soares. 

– Não? 

– Há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã 

examina a obra, não a admira; de tarde, são os outros que o admiram a 

ele e à obra. – E contou o uso do albardeiro, todas as tardes, desde 

cedo até o cair da noite. 
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Uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. 

Ou ele não conhecia todos os costumes do albardeiro, ou nada mais 

quis, interrogando o Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta 

ou suspeita vaga. A explicação satisfê-lo; mas como tinha as alegrias 

próprias de um sábio, concentradas, nada viu o boticário que fizesse 

suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde, e o alienista 

pediu-lhe o braço para irem a passeio. Deus! era a primeira vez que 

Simão Bacamarte dava ao seu privado tamanha honra; Crispim ficou 

trêmulo, atarantado, disse que sim, que estava pronto. Chegaram duas 

ou três pessoas de fora, Crispim mandou-as mentalmente a todos os 

diabos; não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que 

Bacamarte elegesse alguma delas, para acompanhá-lo, e o dispensasse 

a ele. Que impaciência! que aflição! Enfim, saíram. O alienista guiou 

para os lados da casa do albardeiro, viu-o à janela, passou cinco, seis 

vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a 

expressão do rosto. O pobre Mateus, apenas notou que era objeto da 

curiosidade ou admiração do primeiro vulto de Itaguaí, redobrou de 

expressão, deu outro relevo às atitudes... Triste! triste! não fez mais do 

que condenar-se; no dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde. 

– A Casa Verde é um cárcere privado, disse um médico sem 

clínica. 

Nunca uma opinião pegou e grassou tão rapidamente. Cárcere 

privado: eis o que se repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí, 

– a medo, é verdade, porque durante a semana que se seguiu à captura 
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do pobre Mateus, vinte e tantas pessoas, – duas ou três de 

consideração, – foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que 

só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava 

crédito. Sucediam-se as versões populares. Vingança, cobiça de 

dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico, plano 

secreto do Rio de Janeiro com o fim de destruir em Itaguaí qualquer 

gérmen de prosperidade que viesse a brotar, arvorecer, florir, com 

desdouro e míngua daquela cidade, mil outras explicações, que não 

explicavam nada, tal era o produto diário da imaginação pública. 

Nisto chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a 

mulher do Crispim Soares, e toda a mais comitiva, – ou quase toda, – 

que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la, 

com o boticário, o padre Lopes, os vereadores, e vários outros 

magistrados. O momento em que D. Evarista pôs os olhos na pessoa 

do marido é considerado pelos cronistas do tempo como um dos mais 

sublimes da história moral dos homens, e isto pelo contraste das duas 

naturezas, ambas extremas, ambas egrégias. D. Evarista soltou um 

grito, balbuciou uma palavra, e atirou-se ao consorte, de um gesto que 

não se pode melhor definir do que comparando-o a uma mistura de 

onça e rola. Não assim o ilustre Bacamarte; frio como um diagnóstico, 

sem desengonçar por um instante a rigidez científica, estendeu os 

braços à dona, que caiu neles, e desmaiou. Curto incidente; ao cabo de 

dois minutos, D. Evarista recebia os cumprimentos dos amigos, e o 

préstito punha-se em marcha. 
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D. Evarista era a esperança de Itaguaí; contava-se com ela para 

minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa 

gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às 

janelas. Com o braço apoiado no do padre Lopes, – porque o eminente 

Bacamarte confiara a mulher ao vigário, e acompanhava-os a passo 

meditativo, – D. Evarista voltava a cabeça a um lado e outro, curiosa, 

inquieta, petulante. O vigário indagava do Rio de Janeiro, que ele não 

vira desde o vice-reinado anterior; e D. Evarista respondia, 

entusiasmada, que era a coisa mais bela que podia haver no mundo. O 

Passeio Público
106

 estava acabado, um paraíso, onde ela fora muitas 

vezes, e a rua das Belas Noites, o chafariz das Marrecas...
107

 Ah! o 

chafariz das Marrecas! Eram mesmo marrecas, – feitas de metal e 

despejando água pela boca fora. Uma coisa galantíssima. O vigário 

dizia que sim, que o Rio de Janeiro devia estar agora muito mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

106
 Localizado no centro histórico do Rio de Janeiro, o Passeio Público, construído em 1783, foi o grande ponto 

de encontro da população carioca nos séculos XVIII E XIX. O parque, que originariamente foi projetado por 

Mestre Valentim, com pavilhões quadrangulares, contendo estátuas de Mercúrio e Apolo e busto de Febo, além 

de outras obras, passou por três grandes reformas. A primeira, ordenada por D. João VI e iniciada em 1816, 

mudaram drasticamente o projeto original e foram retiradas as estátuas e o busto, além de outras obras de 

Valentim. A segunda, comandada pelo Cel. Antonio João Rangel de Vasconcelos, trouxe de volta algumas das 

obras que haviam sido retiradas na primeira reforma. A terceira, iniciada em 1861 e realizada pelo paisagista 

francês Auguste François Marie Glaziou, sob o governo de d. Pedro II, desprezou o estilo francês de Mestre 

Valentim e introduziu no Passeio o estilo inglês, mais romântico. 

107
 A rua das Belas Noites foi aberta quando da construção do Passeio Público, mas passou a ser chamada de rua 

das Marrecas a partir de 1785, quando da construção do chafariz feito por Mestre Valentim, pois, nesse chafariz, 

a água jorrava do bico de cinco marrequinhas de bronze. Faziam também parte do chafariz as estátuas da ninfa 

Eco e do caçador Narciso. Em 1896, o chafariz foi demolido, e as estátuas foram levadas para o Jardim Botânico, 

e as marrequinhas foram para o Arquivo Municipal do Rio de Janeiro, e duas fazem parte do acervo do Museu 

Histórico da Cidade. 
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bonito. Se já o era noutro tempo! Não admira, maior do que Itaguaí, e 

de mais a mais sede do governo...
108

 Mas não se pode dizer que Itaguaí 

fosse feio; tinha belas casas, a casa do Mateus, a Casa Verde... 

– A propósito de Casa Verde, disse o padre Lopes escorregando 

habilmente para o assunto da ocasião, a senhora vem achá-la muito 

cheia de gente. 

– Sim? 

– É verdade. Lá está o Mateus... 

– O albardeiro? 

– O albardeiro; está o Costa, a prima do Costa, e Fulano, e 

Sicrano, e... 

– Tudo isso doido? 

– Ou quase doido, obtemperou o padre. 

– Mas então? 

O vigário derreou os cantos da boca, à maneira de quem não 

sabe nada, ou não quer dizer tudo; resposta vaga, que se não pode 

repetir a outra pessoa, por falta de texto. D. Evarista achou realmente 

extraordinário que toda aquela gente ensandecesse;
109

 um ou outro, vá; 

mas todos? Entretanto, custava-lhe duvidar; o marido era um sábio, 

não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente de loucura. 
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108
 Em 1808, com a vinda da monarquia de Lisboa para o Brasil, o Rio de Janeiro passou a ser a sede de todo o 

império português.  

109
 Em A Estação, “ensandecesse” está no final da linha, seguido de um hífen, o que me parece ter sido um erro 

do linotipista, pois, como vemos na linha de baixo, “custava” está na mesma posição, seguido por um ponto e 

vírgula. Parece-me que o linotipista trocou uma pontuação pela outra. 
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– Sem dúvida... sem dúvida... ia pontuando o vigário.  

Três horas depois, cerca de cinquenta convivas sentavam-se em 

volta da mesa de Simão Bacamarte; era o jantar das boas-vindas. D. 

Evarista foi o assunto obrigado dos brindes, discursos, versos de toda a 

casta, metáforas, amplificações, apólogos. Ela era a esposa do novo 

Hipócrates
110

, a musa da ciência, anjo, divina, aurora, caridade, vida, 

consolação; trazia nos olhos duas estrelas, segundo a versão modesta 

de Crispim Soares, e dois sóis, no conceito de um vereador. O alienista 

ouvia essas coisas um tanto enfastiado, mas sem visível impaciência. 

Quando muito dizia ao ouvido da mulher, que a retórica permitia tais 

arrojos sem significação. D. Evarista fazia esforços para aderir a esta 

opinião do marido; mas, ainda descontando três quartas partes das 

louvaminhas
111

, ficava muito com que enfunar-lhe
112

 a alma. Um dos 

oradores, por exemplo, Martim Brito, rapaz de vinte e cinco anos, 

pintalegrete
113

 acabado, curtido de namoros e aventuras, declamou um 

discurso em que o nascimento de D. Evarista era explicado pelo mais 

singular dos reptos
114

. “Deus, disse ele, depois de dar ao universo o 

homem e a mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina (e o 

orador arrastava triunfalmente esta frase de uma ponta a outra da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

110
 Aqui, Simão Bacamarte é comparado ao grego Hipócrates (460-370 a. C.), o mais famoso médico da 

Antiguidade e denominado o “pai da medicina”. 

111
 “Lisonja, adulação; amigo de louvaminhas: pessoa que lisonjeia e ilude ao amigo”, de acordo com o 

Diccionario da Língua Portugueza, 1877. 

112
 Encher de vaidade ou orgulho. 

113
 “Homem muito apurado no vestir”, segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua 

Portugueza, 1878. 

114
 Desafio. 
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mesa),
115

 Deus quis vencer a Deus, e criou D. Evarista.” 

D. Evarista baixou os olhos com exemplar modéstia. Duas 

senhoras, achando a cortesanice excessiva e audaciosa, interrogaram os 

olhos do dono da casa; e, na verdade, o gesto do alienista pareceu-lhes 

nublado de suspeitas, de ameaças, e, provavelmente, de sangue. O 

atrevimento foi grande, pensaram as duas damas. E uma e outra 

pediam a Deus que removesse qualquer episódio trágico, – ou que o 

adiasse, ao menos, para o dia seguinte. Sim, que o adiasse. Uma delas, 

a mais piedosa, chegou a admitir, consigo mesma, que D. Evarista não 

merecia nenhuma desconfiança, tão longe estava de ser atraente ou 

bonita. Uma simples água-morna. Verdade é que, se todos os gostos 

fossem iguais, o que seria do amarelo? E esta ideia fê-la tremer outra 

vez, embora menos; menos, porque o alienista sorria agora para o 

Martim Brito, e, levantados todos, foi ter com ele e falou-lhe do 

discurso. Não lhe negou que era um improviso brilhante, cheio de 

rasgos magníficos. Seria dele mesmo a ideia relativa ao nascimento de 

D. Evarista, ou tê-la-ia encontrado em algum autor que...? Não, 

senhor; era dele mesmo; achou-a naquela ocasião e parecera-lhe 

adequada a um arroubo oratório. De resto, suas ideias eram antes 

arrojadas do que ternas ou jocosas. Dava para o épico. Uma vez, por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

115
 Essa vírgula não consta nem na publicação de A Estação nem na de Papéis Avulsos, mas foi usada para 

adequar o texto às regras de pontuação. 
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exemplo, compôs uma ode à queda do marquês de Pombal
116

, em que 

dizia que esse ministro
117

 era o “dragão aspérrimo do Nada”, 

esmagado pelas “garras vingadoras do Todo”; e assim outras, mais ou 

menos fora do comum; gostava das ideias sublimes e raras, das 

imagens grandes e nobres...  

– Pobre moço! pensou o alienista. E continuou consigo: – 

Trata-se de um caso de lesão cerebral; fenômeno sem gravidade, mas 

digno de estudo... 

D. Evarista ficou estupefata quando soube, três dias depois, que 

o Martim Brito fora alojado na Casa Verde. Um moço que tinha ideias 

tão bonitas! As duas senhoras atribuíram o ato a ciúmes do alienista. 

Não podia ser outra coisa; realmente a declaração do moço fora 

audaciosa demais. 

Ciúmes? Mas como explicar que, logo em seguida, fossem 

recolhidos José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das 

Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício, e ainda outros? O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

116
 Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o Marquês de Pombal, foi secretário de Estado do Reino 

durante o reinado de D. José I (1750-1777) e realizou profundas reformas em Portugal, quer econômicas, 

religiosas, na educação e no aparelho de Estado. Um atentado ao rei José, em 1758, forneceu a Pombal o 

pretexto de que precisava para tirar os poderes da nobreza e expulsar os jesuítas, que conheciam os 

conspiradores. Todos os envolvidos, incluindo família e servos, foram torturados e mortos. A época ficou 

conhecida como Terror Pombalino. Em 1763, Pombal ordenou que a sede do governo-geral da colônia fosse 

transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e determinou, depois da expulsão violenta dos jesuítas, que a 

educação na colônia passasse a ser transmitida por leigos nas chamadas aulas régias. Pombal se manteve à frente 

do governo português por três décadas, durante as quais ele exerceu reformas modernizadoras. Com a morte de 

D. José em 1777, o marquês perdeu poder político e foi afastado do governo. 

117
 “Que serve ao soberano imediatamente e é conselheiro nato no Estado”, de acordo com o Diccionario da 

Língua Portugueza, 1877. 
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terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava 

doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender 

uma lamparina a Nossa Senhora; e nem todos os maridos eram 

valorosos,
118

 alguns não andavam fora sem um ou dois capangas. 

Positivamente o terror. Quem podia, emigrava. Um desses fugitivos
119

 

chegou a ser preso a duzentos passos da vila. Era um rapaz de trinta 

anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava 

alguém sem levar o chapéu ao chão; na rua, acontecia-lhe correr uma 

distância de dez a vinte braças
120

 para ir apertar a mão a um homem 

grave, a uma senhora, às vezes a um menino, como acontecera ao filho 

do juiz de fora. Tinha a vocação das cortesias. De resto, devia as boas 

relações da sociedade, não só aos dotes pessoais, que eram raros, como 

à nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de uma, duas, 

quatro, seis recusas, caras feias, etc. O que acontecia era que, uma vez 

entrado numa casa, não a deixava mais, nem os da casa o deixavam a 

ele, tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de 

se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia, que o 

alienista o trazia de olho
121

; na madrugada seguinte fugiu da vila, mas 

foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

118
 Tanto o texto publicado em A Estação quanto o publicado em Papéis Avulsos trazem, em lugar da vírgula, um 

ponto, mas seguido de letra minúscula; por isso, e por achar que o pensamento se conclui com a ideia dos 

capangas, optou-se aqui pela vírgula. 

119
 Por respeito às regras de pontuação, optou-se por não colocar uma vírgula aqui, apesar de ela existir tanto em 

A Estação quanto em Papéis Avulsos. 

120
 Antiga unidade de comprimento equivalente a 2,2m. 

121
 A Essa passagem lembra um trecho de Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam: “Quem não fugiria com 

horror, como de um monstro, como de um espectro, de um homem desses?” (XXX, p.28). 
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– Devemos acabar com isto! 

– Não pode continuar!  

– Abaixo a tirania! 

– Déspota! violento! Golias!
122

 

Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa,
123

 mas não 

tardava a hora dos gritos. O terror crescia; avizinhava-se a rebelião. A 

ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse 

capturado e deportado, andou por algumas cabeças, antes que o 

barbeiro
124

 Porfírio a expendesse na loja, com grandes gestos de 

indignação. Note-se, – e essa é uma das laudas mais puras desta 

sombria história, – note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde 

começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os 

lucros pela aplicação assídua de sanguessugas que dali lhe pediam: 

mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E 

acrescentava: – é preciso derrubar o tirano! Note-se mais que ele 

soltou esse grito justamente no dia em que
125

 Simão Bacamarte fizera 

recolher à Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda, o 
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Simão Bacamarte + 

 

 

                                                           

122
 Golias era o gigante campeão dos filisteus que foi derrotado por Davi durante o reinado de Saul, segundo 

narra a Bíblia em 1 Samuel 17. 

123
 Não existe vírgula nem no texto de A Estação nem no de Papéis Avulsos, mas, por adequação às atuais regras 

gramaticais, optamos por colocá-la.  

124
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, o barbeiro fazia as 

barbas mas também era sangrador, cirurgião pouco instruído que sangrava, deitava ventosas, punha cáusticos e 

fazia operações cirúrgicas pouco importantes. De acordo com o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, o 

barbeiro também concertava as espadas, limpando-as e afiando-as. Em termos de estratificação social, o barbeiro 

estaria abaixo do médico e do boticário. 

125
 O “que” falta tanto no texto de A Estação quanto no de Papéis Avulsos.  
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Coelho. 

– Não me dirão em que é que o Coelho é doido? bradou o 

Porfírio.  

E ninguém lhe respondia; todos repetiam que era um homem 

perfeitamente ajuizado. A mesma demanda que ele trazia com o 

barbeiro, acerca de uns chãos da vila, era filha da obscuridade de um 

alvará, e não da cobiça ou ódio. Um excelente caráter o Coelho. Os 

únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se 

taciturnos, ou alegando andar com pressa, mal o viam de longe 

dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava 

a boa palestra, a palestra comprida, gostada a sorvos largos, e assim é 

que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, 

mas não desdenhando os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante, 

e era inimigo do Coelho, nunca o via desligar-se de uma pessoa que 

não declamasse e emendasse este trecho: 

 

La bocca sollevò dal fiero pasto
126

 

Quel seccatore...
127

 

 

mas uns sabiam do ódio do padre, e outros pensavam que isto era uma 

oração em latim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

126
 Em ambas as edições, a citação machadiana está como se segue: “La bocca solevó dal fero pasto / Quel 

seccatore...”.  

127
 Paráfrase dos versos iniciais do capítulo XXX, Inferno, da Divina Comédia de Dante Alighieri (1265-1321). 

Machado substitui “peccator” por “seccatore”. Desse modo, o verso original que seria traduzido por “A boca 

suspendeu do fero alimento / Aquele pecador”, com a mudança operada por Machado passa a ser traduzido como 

“A boca suspendeu do fero alimento / Aquele maçador”. 
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VI  

 

A REBELIÃO.
128

 

 

Cerca de trinta pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e 

levaram uma representação à câmara
129

. A câmara recusou aceitá-la, 

declarando que a Casa Verde era uma instituição pública, e que a 

ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos 

ainda por movimentos de rua. 

– Voltai ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que 

vos damos.  

A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que 

iam dali levantar a bandeira da rebelião, e destruir a Casa Verde; que 

Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e 

experiências de um déspota; que muitas pessoas estimáveis, algumas 

distintas, outras humildes mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos 

da Casa Verde; que o despotismo científico do alienista complicava-se 

do espírito de ganância, visto que os loucos, ou supostos tais, não eram 

tratados de graça: as famílias, e em falta delas a câmara, pagavam ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

128
 Em Papéis Avulsos, não foi colocado o ponto depois do título, mas foi usado por uma questão de coerência, já 

que encontramos o ponto na maior parte dos títulos dos capítulos. 

129
 No Brasil colônia, as câmaras só existiam nos lugares que tinham o estatuto de vila, e era o Reino de Portugal 

quem estabelecia essa condição através de um ato régio. À época, a admnistração municipal se concentrava nas 

câmaras municipais, que concentravam os poderes executivo, legislativo e judiciário. As câmaras deveriam 

possuir os seguintes funcionários: um presidente, um procurador, três vereadores, um escrivão, dois almotacéis, 

um juiz de fora vitalício e dois juízes comuns. Ficava sob sua alçada a coleta de impostos, a regulamentação do 

comércio, a preservação do patrimônio público, a criação e o gerenciamento das prisões. 
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alienista... 

– É falso, interrompeu o presidente. 

– Falso? 

– Há cerca de duas semanas recebemos um ofício do ilustre 

médico, em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto 

valor psicológico, desiste do estipêndio votado pela câmara, bem como 

nada receberá das famílias dos enfermos.  

A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a 

alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas 

nenhum interesse alheio à ciência o instigava; e para demonstrar o erro 

era preciso alguma coisa mais do que arruaças e clamores. Isto disse o 

presidente, com aplauso de toda a câmara. O barbeiro, depois de 

alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um 

mandato público, e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra 

a Casa Verde, – “essa Bastilha da razão humana”,
130

 – expressão que 

ouvira a um poeta local, e que ele repetiu com muita ênfase. Disse, e a 

um sinal todos saíram com ele.  

Imagine-se a situação dos vereadores; urgia obstar ao 

ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um 

dos vereadores, que apoiara o presidente, ouvindo agora a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

130
 Aqui, a Casa Verde é comparada à Bastilha, fortaleza construída em Paris que passou a simbolizar o 

despotismo da monarquia francesa. Era dividida em três pavimentos: o superior, o térreo e o calabouço, esta a 

parte mais temida da bastilha. Os condenados que eram encarcerados no térreo em geral morriam de pneumonia, 

e os que iam parar no calabouço morriam por frio, fome ou em decorrência das mais diversas doenças, já que era 

um lugar muito úmido e o prisioneiro não tinha espaço para se movimentar. A Queda da Bastilha ocorreu em 14 

de julho de 1789, quando o povo tomou-a de assalto, dando início à Revolução Francesa. 



 194 

denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde – “Bastilha da razão 

humana”, – achou-a tão elegante, que mudou de parecer. Disse que 

entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa 

Verde; e porque o presidente, indignado, manifestasse em termos 

enérgicos o seu pasmo, o vereador fez esta reflexão: 

– Nada tenho que ver com a ciência; mas se tantos homens em 

quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que 

o alienado não é o alienista?
131

 

Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da 

palavra, e falou ainda por algum tempo com prudência, mas com 

firmeza. Os colegas estavam atônitos; o presidente pediu-lhe que, ao 

menos, desse o exemplo da ordem e do respeito à lei, não aventasse as 

suas ideias na rua, para não dar corpo e alma à rebelião, que era por ora 

um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o
132

 

efeito da outra: Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, 

reservando-se o direito de pedir pelos meios legais a redução da Casa 

Verde. E repetia consigo, namorado: – Bastilha da razão humana! 

Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram trinta, mas trezentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

131
 Esse trecho faz lembrar muito a seguinte passagem de Elogio da Loucura, de Erasmo de Rotterdam: 

“Imaginemos que um sábio nos caia do céu e nos fale assim: ‘Esse indivíduo que todos reverenciam como um 

soberano e como um deus, nem sequer é um homem, pois é, como o animal, governado pelas sensações; é o mais 

vil dos escravos, já que obedece espontaneamente a tantos senhores vergonhosos. Este filho de luto, que chora o 

pai, deveria alegrar-se, já que o defunto começou a viver verdadeiramente, pois a vida terrestre não passa de uma 

espécie de morte. Este outro, que se orgulha de seus brasões, na verdade é apenas um vilão e um bastardo, 

porque é alheio à virtude, de onde vai toda verdadeira nobreza.’ Se esse sábio falasse assim de cada um, que lhe 

aconteceria? Todos o tomariam por um louco furioso” (1990, p.27). 

132
 Na edição de Papéis Avulsos, em lugar do “o” aparece um “a”, o que não vemos em A Estação. 
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pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser 

mencionada, porque ela deu o nome à revolta; chamavam-lhe o 

Canjica, – e o movimento ficou célebre com o nome de revolta dos 

Canjicas
133

. A ação podia ser restrita, – visto que muita gente, ou por 

medo, ou por hábitos de educação, não descia à rua; mas o sentimento 

era unânime, ou quase unânime, e os trezentos que caminhavam para a 

Casa Verde, – dada a diferença de Paris a Itaguaí, – podiam ser 

comparados aos que tomaram a Bastilha.  

D. Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse; veio 

dar-lha uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de 

seda, – um dos trinta e sete que trouxera do Rio de Janeiro, – e não 

quis crer.
134

 

– Há de ser alguma patuscada, dizia ela mudando a posição de 

um alfinete. Benedita, vê se a barra está boa.  

– Está, sinhá, respondia a mucama de cócoras no chão, está 

boa. Sinhá vira um bocadinho. Assim. Está muito boa.  

– Não é patuscada, não, senhora; eles estão gritando: – Morra o 

Dr. Bacamarte! o tirano! dizia o moleque assustado. 

– Cala a boca, tolo! Benedita, olha aí do lado esquerdo; não 

parece que a costura está um pouco enviesada? A risca azul não segue 

até abaixo; está muito feio assim; é preciso descoser para ficar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # e não quis crer na 

rebelião. # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

133
 Machado de Assis faz uma referência às revoltas populares no Brasil que deveram seus nomes ou ao nome de 

seus líderes ou aos seus apelidos, como é o caso da Balaiada (1838-1841), que foi liderada por Manuel Francisco 

dos Anjos Ferreira, um fazedor e vendedor de balaios. 

134
 Machado evita, aqui, uma repetição vocabular, já que a ideia da rebelião fica subentendida. 
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igualzinho e... 

– Morra o Dr. Bacamarte! morra o tirano! uivaram fora 

trezentas vozes. Era a rebelião que desembocava na rua Nova. 

D. Evarista ficou sem pinga de sangue
135

. No primeiro instante 

não deu um passo, não fez um gesto; o terror petrificou-a. A mucama 

correu instintivamente pra a porta do fundo. Quanto ao moleque, a 

quem D. Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo, um 

certo movimento súbito, imperceptível, entranhado, de satisfação 

moral, ao ver que a realidade vinha jurar por ele. 

– Morra o alienista! bradavam as vozes mais perto. 

D. Evarista, se não resistia facilmente às comoções de prazer, 

sabia entestar com os momentos de perigo. Não desmaiou; correu à 

sala interior onde o marido estudava. Quando ela ali entrou, 

precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averróis
136

; os 

olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do livro ao teto e 

baixavam do teto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes 

para os profundos trabalhos mentais. D. Evarista chamou pelo marido 

duas vezes, sem que ele lhe desse atenção; à terceira, ouviu e 

perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. 

– Você não ouve estes gritos? perguntou a digna esposa em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

135
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “gota, que pinga, ou cai”. Em sentido figurado, “porção 

mínima”. Essa era uma expressão comum à época. 

136
 Averróis (1126-1198), grande pensador do islamismo, conjugou os conhecimentos da tradição islâmica com 

os da Antiguidade grega. Nos séculos XVIII e XIX, os averroístas defendiam uma total autonomia da razão com 

relação à fé. 
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lágrimas. 

O alienista atendeu então; os gritos aproximavam-se, terríveis, 

ameaçadores; ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de 

espaldar em que estava sentado, fechou o livro, e, a passo firme e 

tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do volume 

desconcertasse um pouco a linha dos dois tomos contíguos, Simão 

Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo, e, aliás, 

interessante. Depois disse à mulher que se recolhesse, que não fizesse 

nada. 

– Não, não, implorava a digna senhora, quero morrer ao lado de 

você... 

Simão Bacamarte teimou que não, que não era caso de morte; e 

ainda que o fosse, intimava-lhe em nome da vida que ficasse. A infeliz 

dama curvou a cabeça, obediente e chorosa. 

– Abaixo a Casa Verde! bradavam os Canjicas. 

O alienista caminhou para a varanda da frente, e chegou ali no 

momento em que a rebelião também chegava e parava, defronte, com 

as suas trezentas cabeças rutilantes de civismo e sombrias de 

desespero. – Morra! morra! bradaram de todos os lados, apenas o vulto 

do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal 

pedindo para falar; os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de 

indignação. Então, o barbeiro agitando o chapéu, a fim de impor 

silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos, e declarou ao alienista 

que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do 
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povo como fizera até então.  

– Direi pouco, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo 

saber primeiro o que pedis. 

– Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro; ordenamos 

que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos despojada dos 

infelizes que lá estão. 

– Não entendo. 

– Entendeis bem, tirano; queremos dar liberdade às vítimas do 

vosso ódio, capricho, ganância... 

O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era 

coisa visível aos olhos da multidão; era uma contração leve de dois ou 

três músculos, nada mais. Sorriu e respondeu: 

– Meus senhores, a ciência é coisa séria, e merece ser tratada 

com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, 

salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da 

Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos; mas se exigis que me negue a 

mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em 

comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos; mas não o 

faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a 

leigos, nem a rebeldes.
137

 

Disse isto o alienista, e a multidão ficou atônita; era claro que 

não esperava tanta energia e menos ainda tamanha seriedade. Mas o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # não farei diante de 
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137
 Com a alteração, Machado faz com que Bacamarte afronte muito mais diretamente a multidão, o que condiz 

mais com a atitude que ele vai tomar a seguir.  
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assombro cresceu de ponto quando o alienista, cortejando a multidão 

com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para 

dentro. O barbeiro tornou logo a si, e, agitando o chapéu, convidou os 

amigos
138

 à demolição da Casa Verde; poucas vozes e frouxas lhe 

responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu 

despontar em si a ambição do governo; pareceu-lhe então que,
139

 

demolindo a Casa Verde, e derrocando a influência do alienista, 

chegaria a apoderar-se da câmara, dominar as demais autoridades e 

constituir-se senhor de Itaguaí. Desde alguns anos que ele forcejava 

por ver o seu nome incluído nos pelouros
140

 para o sorteio dos 

vereadores, mas era recusado por não ter uma posição compatível com 

tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Demais,
141

 fora tão 

longe na arruaça, que a derrota seria a prisão, ou talvez a forca, ou o 

degredo.
142

 Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos 

sequazes
143

. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu um impulso de 

indignação, e quis bradar-lhes: – Canalhas!
144

 covardes! – mas 

conteve-se, e rompeu deste modo: 

 

 

 

A: # convidou os 

rebeldes à demolição # 
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pareceu-lhe que, # 

 

 

 

 

 

 

 

A: # ou nunca. Tudo 

isso passou-lhe rápido 
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arruaça, que a derrota 

seria para ele a prisão, 

ou talvez a forca, ou 

degredo. # / # Canalha! 

# 

 

                                                           

138
 Machado de Assis, ao trocar “amigos” por “rebeldes”, acentua a posição de liderança do barbeiro. 

139
 Ao eliminar a conjunção aditiva “e” e antepor o advérbio ao verbo “parecer”, o autor consegue uma frase mais 

enxuta e rápida. 

140
 Os “pelouros” eram bolas ocas de cera em que se introduziam os votos para a eleição do juiz ordinário e 

vereadores do governo local.  

141
 Essa vírgula não consta no texto de Papéis Avulsos, mas foi usada para adequação às normas de pontuação. 

142
 Ao deixar a frase mais concisa, Machado reforça a ideia de velocidade do “agora ou nunca” sem ter que dizer 

isso explicitamente por meio da frase “tudo isso passou-lhe rápido pela mente”. 

143
 Pode ser entendido ou como “seguidor” ou como “membro de um bando ou partido”. 

144
 A supressão da marca de plural existe tanto em A Estação quanto em Papéis Avulsos; porém, o barbeiro está 

pensando nos “covardes” que estão diante dele, de modo que optou-se pelo uso do plural. 
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– Meus amigos, lutemos até o fim! A salvação de Itaguaí está 

nas vossas mãos dignas e heroicas. Destruamos o cárcere de vossos 

filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos, e de 

vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra 

daquele indigno. 

A multidão agitou-se, murmurou, bradou, ameaçou, congregou-

se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tornava a si da 

ligeira síncope, e ameaçava arrasar a Casa Verde.
145

 

– Vamos! bradou Porfírio agitando o chapéu. 

– Vamos! repetiram todos. 

Deteve-os um incidente:
146

 era um corpo de dragões
147

 que, a 

marche-marche
148

, entrava na rua Nova. 

 

VII  

 

 O INESPERADO. 

 

Chegados os dragões em frente aos Canjicas, houve um 

instante de estupefação; os Canjicas não queriam crer que a força 
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145
 As alterações desse capítulo parecem querer acelerar a narrativa, despindo-a de tudo que possa impedir isso. 

Neste caso, a eliminação da locução adverbial “mais do que nunca” também parece ter essa intenção. A mudança 

do verbo “destruir” pelo verbo “arrasar” parece trazer em si uma carga maior de aniquilamento. 

146
 Ao começar o parágrafo antepondo o verbo “deter” ao substantivo “incidente”, Machado reforça 

estilisticamente essa ideia.  

147
 Os dragões eram soldados de cavalaria da guarda real. Durante o período colonial, eles desempenhavam 

missões militares tanto de defesa externa como de segurança interna. 

148
 Passo militar mais rápido. 
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pública fosse mandada contra eles; mas o barbeiro compreendeu tudo e 

esperou. Os dragões pararam, o capitão intimou à multidão que se 

dispersasse; mas, conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, 

a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu 

nestes termos alevantados: 

– Não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, 

podeis tomá-los; mas só os cadáveres; não levareis a nossa honra, o 

nosso crédito, os nossos direitos, e com eles a salvação de Itaguaí. 

Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro; e nada 

mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também 

um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos 

dragões; confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar 

sobre os Canjicas. O momento foi indescritível. A multidão urrou 

furiosa; alguns, trepando às janelas das casas, ou correndo pela rua 

fora, conseguiram escapar; mas a maioria ficou, bufando de cólera, 

indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos Canjicas 

estava iminente, quando um terço dos dragões, – qualquer que fosse o 

motivo, as crônicas não o declaram, – passou subitamente para o lado 

da rebelião
149

. Este inesperado reforço deu alma aos Canjicas, ao 

mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os 

soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios 

camaradas, e, um a um, foram passando para eles, de modo que ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

149
 Segundo Boris Fausto, no Brasil a base do Exército era “formada por gente mal paga, insatisfeita e propensa a 

aliar-se ao povo nas rebeliões urbanas” (FAUSTO, 2009, p.163).  
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cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O 

capitão estava de um lado, com alguma gente, contra uma massa 

compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se 

vencido e entregou a espada ao barbeiro. 

A revolução triunfante não perdeu um só minuto; recolheu os 

feridos às casas próximas, e guiou para a câmara. Povo e tropa 

fraternizavam, davam vivas a el-rei, ao vice-rei
150

, a Itaguaí, ao “ilustre 

Porfírio”. Este ia na frente, empunhando tão destramente a espada, 

como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A 

vitória cingia-lhe a fronte de um nimbo misterioso. A dignidade de 

governo começava a enrijar-lhe os quadris.  

Os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram 

que a tropa capturara a multidão, e sem mais exame, entraram e 

votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de 

soldo aos dragões, “cujo denodo
151

 salvou Itaguaí do abismo a que o 

tinha lançado uma cáfila de rebeldes”.
152

 Esta frase foi proposta por 

Sebastião Freitas, o vereador dissidente, cuja defesa dos Canjicas tanto 

escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez. Os 

vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-

lhes notícia da triste realidade. O presidente não desanimou: – 
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150
 O último vice-rei do Brasil foi Dom Marcos de Noronha e Brito (1771-1828), que governou de agosto de 

1806 a janeiro de 1808. 

151
 “Intrepidez, destemor, audácia”, de acordo com o Diccionario da Língua Portugueza, 1877. 

152
 Aqui também optou-se pela colocação do ponto depois das aspas para seguir os critérios de revisão de texto 

adotados atualmente. 
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Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo-nos que estamos 

ao serviço de Sua Majestade e do povo. – Sebastião Freitas insinuou 

que melhor se poderia servir à coroa e à vila saindo pelos fundos e 

indo conferenciar com o juiz de fora, mas toda a câmara rejeitou esse 

alvitre.  

Daí a nada o barbeiro, acompanhado de alguns de seus 

tenentes, entrava na sala da vereança, e intimava à câmara a sua queda. 

A câmara não resistiu, entregou-se, e foi dali para a cadeia. Então os 

amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila, 

em nome de Sua Majestade. Porfírio aceitou o encargo, embora não 

desconhecesse (acrescentou) os espinhos que trazia; disse mais que 

não podia dispensar o concurso dos amigos presentes; ao que eles 

prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela, e comunicou ao povo 

essas resoluções, que o povo ratificou, aclamando o barbeiro. Este 

tomou a denominação de – “Protetor da vila em nome de Sua 

Majestade e do povo”.
153

 – Expediram-se logo várias ordens 

importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição 

minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens 

de Sua Majestade; finalmente, uma proclamação ao povo, curta, mas 

enérgica:  

 

“Itaguaienses! 

Uma câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses 
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153
 Também por critérios de revisão, o ponto foi posposto às aspas.  
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de Sua Majestade e do povo. A opinião pública tinha-a 

condenado; um punhado de cidadãos, fortemente apoiados 

pelos bravos dragões de Sua Majestade, acaba de a dissolver 

ignominiosamente, e por unânime consenso da vila, foi-me 

confiado o mando supremo, até que Sua Majestade se sirva 

ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses! 

não vos peço senão que me rodeeis de confiança, que me 

auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada 

pela câmara que ora findou às vossas mãos. Contai com o meu 

sacrifício, e ficai certos de que a coroa será por nós.  

 

O Protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo
154

 

PORFÍRIO CAETANO DAS NEVES.” 

 

Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação 

acerca da Casa Verde; e, segundo uns, não podia haver mais vivo 

indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior 

quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera 

na Casa Verde umas sete ou oito pessoas, entre elas duas senhoras, 

sendo um dos homens aparentado com o Protetor. Não era um repto, 

um ato intencional; mas todos o interpretaram dessa maneira, e a vila 

respirou com a esperança de que o alienista dentro de vinte e quatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: = do povo. = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

154
 Como há uma diferença entre a revista A Estação e Papéis Avulsos, optou-se aqui pela forma adotada neste 

último, que serviu de texto-base para essa edição.  
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horas estaria a ferros, e destruído o terrível cárcere. 

O dia acabou alegremente. Enquanto o arauto da matraca ia 

recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se 

nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos 

contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O 

barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia, e entabulou 

negociações com o vigário para a celebração de um Te Deum,
155

 tão 

conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o 

espiritual; mas o padre Lopes recusou abertamente o seu concurso. 

– Em todo caso, Vossa Reverendíssima não se alistará entre os 

inimigos do governo? disse-lhe o barbeiro dando à fisionomia um 

aspecto tenebroso. 

Ao que o padre Lopes respondeu, sem responder: 

– Como alistar-me, se o novo governo não tem inimigos? 

O barbeiro sorriu; era a pura verdade. Salvo o capitão, os 

vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos 

principais, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum 

dos almotacés
156

 deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as 

famílias abençoavam o nome daquele que ia enfim libertar Itaguaí da 

Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. 
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155
 Antigo hino litúrgico católico, atribuído a Santo Ambrósio e a Santo Agostinho, que se inicia por “Te Deum 

Laudamus” (“A ti, ó Deus, louvamos”). 

156
 De origem árabe, almotacé significa o funcionário que tinha por ofício fiscalizar a exata aplicação dos pesos e 

medidas e pela taxação dos preços dos produtos alimentícios bem como de sua regulação e distribuição nos 

tempos de maior escassez. O almotacé ocupava o cargo mensalmente e estava subordinado aos governadores, 

juízes e procuradores. 
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VIII 

 

AS ANGÚSTIAS DO BOTICÁRIO.  

 

Vinte e quatro horas depois dos sucessos narrados no capítulo 

anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo – foi a denominação 

dada à casa da câmara –,
157

 com dois ajudantes de ordens, e dirigiu-se 

à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele que era mais 

decoroso ao governo mandá-lo chamar; o receio, porém, de que o 

alienista não obedecesse,
158

 obrigou-o a parecer tolerante e moderado.  

Não descrevo o terror do boticário ao ouvir dizer que o barbeiro 

ia à casa do alienista.
159

 – Vai prendê-lo, pensou ele. E redobraram-lhe 

as angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de 

revolução excede a toda a descrição possível. Nunca um homem se 

achou em mais apertado lance:
160

 – a privança do alienista chamava-o 

ao lado deste, a vitória do barbeiro atraía-o ao barbeiro. Já a simples 
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157
 Com a mudança de “Protetor” para “barbeiro”, Machado faz com que Porfírio seja identificado por sua 

profissão, mantendo-o com o mesmo status social de antes da revolução, ainda que agora esteja investido do 

poder por ele tanto almejado.   

158
 Ao trocar o futuro do pretérito pelo pretérito perfeito do subjuntivo, Machado parece deslocar a atenção de 

um fato hipotético para uma dúvida, uma incerteza mais condizente com o estado de ânimo do barbeiro. 

159
 A mudança de “Protetor” para “barbeiro” aqui parece reforçar a ideia de um estrato social bem definido à 

época. O barbeiro estando numa posição inferior à do médico alienista na estratificação socioprofissional. 

160
 Ao trocar o substantivo “dilema” pelo substantivo “lance”, Machado talvez pudesse querer agregar à ideia de 

dilema a noção de “jogada”, como se Crispim Soares estivesse diante de um jogo de dados. O boticário estava 

vivendo um dilema, mas ele teria de fazer um movimento e tomar uma posição diante dos fatos, arriscando a 

sorte. 
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notícia da sublevação tinha-lhe sacudido fortemente a alma, porque ele 

sabia a unanimidade do ódio ao alienista; mas a vitória final foi 

também o golpe final. A esposa, senhora máscula, amiga particular de 

D. Evarista, dizia que o lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte; ao 

passo que o coração lhe bradava que não, que a causa do alienista 

estava perdida, e que ninguém, por ato próprio, se amarra a um 

cadáver. Fê-lo Catão, é verdade, sed victa Catoni
161

, pensava ele, 

relembrando
162

 algumas palestras habituais do padre Lopes; mas Catão 

não se atou a uma causa vencida, ele era a própria causa vencida, a 

causa da república;
163

 o seu ato, portanto, foi de egoísta, de um 

miserável egoísta; minha situação é outra. Insistindo, porém, a mulher, 

não achou Crispim Soares outra saída em tal crise senão adoecer; 

declarou-se doente, e meteu-se na cama. 

– Lá vai o Porfírio à casa do Dr. Bacamarte, disse-lhe a mulher 

no dia seguinte à cabeceira da cama; vai acompanhado de gente. 

– Vai prendê-lo, pensou o boticário. 

Uma ideia traz outra; o boticário imaginou que, uma vez preso 

o alienista, viriam também buscá-lo a ele, na qualidade de cúmplice. 
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161
 Trecho da frase “Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni” (“A causa vencedora agradou aos deuses, mas a 

vencida, a Catão”) que pode ser encontrada na Farsália do poeta latino Lucano (39-65). A expressão alude à 

fidelidade de Catão (95-46 a. C.) a Pompeu, mesmo depois de este ter sido vencido por César. Catão era defensor 

da causa republicana e se matou quando da vitória de César, pois acreditava que este seria o fim da república em 

Roma. 

162
 “Retribuindo” parece trazer o sentido de que o boticário pagava as palestras do padre Lopes com recordá-las, 

ao passo que “relembrando” faz apenas uma menção ao fato de os dois terem tratado desse assunto. 

163
 Machado quis, aqui, ser mais preciso na referência. 
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Esta ideia foi o melhor dos vesicatórios
164

. Crispim Soares ergueu-se, 

disse que estava bom, que ia sair; e apesar de todos os esforços e 

protestos da consorte, vestiu-se e saiu. Os velhos cronistas
165

 são 

unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se 

nobremente ao lado
166

 do alienista consolou grandemente a esposa do 

boticário; e notam,
167

 com muita perspicácia, o imenso poder moral de 

uma ilusão; porquanto, o boticário caminhou resolutamente ao palácio 

do governo, não à casa do alienista. Ali chegando, mostrou-se 

admirado de não ver o barbeiro,
168

 a quem ia apresentar os seus 

protestos de adesão, não o tendo feito desde a véspera por enfermo. E 

tossia com algum custo. Os altos funcionários que lhe ouviam esta 

declaração, sabedores da intimidade do boticário com o alienista, 

compreenderam toda a importância
169

 da adesão nova, e trataram a 
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164
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877 “remédio que se aplica à pele para fazer bolha e a 

romper e se coar por ali o mau humor do corpo, e para outros fins”. Esses unguentos ou emplastros vesicatórios – 

nos quais entravam substâncias tais como pós de cantaridas, de mostarda, massa de pimenta malagueta – eram 

aplicados sobre a pele, em afecções gangrenosas ou mordida de animais peçonhentos, com o objetivo de causar 

irritação local, inflamação e vesículas através das quais, acreditava-se, o mau humor do corpo sairia. 

165
 Com essa substituição, o narrador caracteriza os cronistas nos quais ele baseou a sua narrativa, evidenciando 

um distanciamento temporal. Aqui também, Machado evita a repetição da ideia de totalidade existente em 

“todos” e “unânimes”.  

166
 Erro tipográfico ao final da linha da revista A Estação. 

167
 Alteração realizada por Machado de Assis na passagem de A Estação para Papéis Avulsos para indicar que o 

sujeito do verbo “notar” ainda são os “velhos cronistas”. 

168
 Em termos de estratificação social, o boticário estaria num nível superior ao do barbeiro, o que se inverteria 

caso Machado de Assis mantivesse a designação de “protetor”. Porém, com essa alteração, Machado deixa bem 

claro o caráter servil e adulador de Crispim Soares, que, no capítulo IV define a si mesmo nos seguintes termos: 

“Bajulador, torpe bajulador! [...] alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável”. 

169
 Apenas uma supressão do “a” na revista A Estação. 
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Crispim Soares com apurado carinho; afirmaram-lhe
170

 que o 

barbeiro
171

 não tardava; Sua Senhoria tinha ido à Casa Verde, a 

negócio importante, mas não tardava. Deram-lhe cadeira, refrescos, 

elogios; disseram-lhe que a causa do ilustre Porfírio era a de todos os 

patriotas; ao que o boticário ia repetindo
172

 que sim, que nunca pensara 

outra coisa, que isso mesmo mandaria declarar Sua Majestade.
173

 

 

IX  

 

DOIS LINDOS CASOS.  

 

Não se demorou o alienista em receber o barbeiro; declarou-lhe 

que não tinha meios de resistir,
174

 e portanto estava prestes a obedecer. 

Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse a assistir pessoalmente 

A: ^ afimaram-lhe ^ # 

que o protetor não 

tardava; # 

 

 

 

A: # ia dizendo que sim 

# // # que isso mesmo 

pensaria o vice-rei e 

Sua Majestade. # 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # não tinha modos 

de resistir, # 

 

                                                           

170
 Observe-se que o mesmo erro tipográfico ocorreu tanto em A Estação quanto em Papéis Avulsos. 

171
 Mais uma vez, Machado substitui “protetor” por “barbeiro”. Aqui, os “altos funcionários” é que referem-se ao 

“protetor” através de sua profissão. Mas, na sequência, ironicamente, o chamam de “Sua Senhoria” e “ilustre 

Porfírio”. 

172
 Ao substituir um verbo por outro, Machado parece enfatizar ainda mais a “alma de lacaio” de Crispim Soares 

ao colocá-lo “repetindo” a sua anuência. 

173
 A alteração feita por Machado causa profunda alteração no texto. Em primeiro lugar, quando o boticário 

afirma “que isso mesmo pensaria o vice-rei e Sua Majestade”, a hipótese se desdobra com relação à colônia e ao 

Império, fazendo a informação passar pelo Rio de Janeiro, atravessar o oceano e chegar a Portugal. A ironia 

estando no fato de que os governantes da colônia e do Império pensariam como os habitantes de Itaguaí, como o 

boticário. Com a mudança, “que isso mesmo mandaria declarar Sua Majestade”, a frase fica mais direta, com 

“Sua Majestade” não apenas pensando como os locais, mas também declarando isso publicamente. O caráter 

“bajulador” de Crispim Soares levando-o a afirmar comicamente que “Sua Majestade” se ocuparia de uma 

revolta ocorrida numa vila do interior do Brasil. 

174
 Utilizando-se do substantivo “meios” talvez Machado também quisesse introduzir a ideia de recursos. 
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à destruição da Casa Verde. 

– Engana-se Vossa Senhoria, disse o barbeiro depois de alguma 

pausa, engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas. Com 

razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali 

metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a 

questão é puramente científica, e não cogita em resolver com 

posturas
175

 as questões científicas. Demais, a Casa Verde é uma 

instituição pública; tal a aceitamos das mãos da câmara dissolvida. Há, 

entretanto, – por força
176

 que há de haver um alvitre intermédio que 

restitua o sossego ao espírito público. 

O alienista mal podia dissimular o assombro; confessou que 

esperava outra coisa, o arrasamento do hospício, a prisão dele, o 

desterro, tudo, menos... 

– O pasmo de Vossa Senhoria, atalhou gravemente o barbeiro, 

vem de não atender à grave responsabilidade do governo. O povo, 

tomado de uma cega piedade, que lhe dá em tal caso legítima 

indignação, pode exigir do governo certa ordem de atos; mas este, com 

a responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos 

integralmente, e tal é a nossa situação. A generosa revolução que 

ontem derrubou uma câmara vilipendiada e corrupta, pediu em altos 

brados o arrasamento da Casa Verde; mas pode entrar no ânimo do 

governo eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: = Há, entretanto; 

por força = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

175
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “decreto, lei da câmara municipal, naquilo que é de sua 

jurisdição; lei do soberano, condição de contrato por ele posta”.  

176
 Machado substituiu os dois pontos por uma vírgula e acrescentou um travessão. 
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está ao menos apto para discriminá-la, reconhecê-la? Também não; é 

matéria de ciência. Logo, em assunto tão melindroso, o governo não 

pode, não deve, não quer dispensar o concurso de Vossa Senhoria. O 

que lhe pede é que de certa maneira demos alguma satisfação ao povo. 

Unamo-nos, e o povo saberá obedecer. Um dos alvitres aceitáveis, se 

Vossa Senhoria não indicar outro, seria fazer retirar da Casa Verde 

aqueles enfermos que estiverem quase curados, e bem assim os 

maníacos de pouca monta, etc. Desse modo, sem grande perigo, 

mostraremos alguma tolerância e benignidade. 

– Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? 

perguntou Simão Bacamarte, depois de uns três minutos.
177

 

O barbeiro ficou espantado da pergunta, mas respondeu logo 

que onze mortos e vinte e cinco feridos.  

– Onze mortos e vinte e cinco feridos! repetiu duas ou três 

vezes o alienista. 

E em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom, mas 

que ele ia catar algum outro, e dentro de poucos dias lhe daria resposta. 

E fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque, 

defesa, adesão dos dragões, resistência da câmara, etc., ao que o 

barbeiro ia respondendo com grande abundância, insistindo 

principalmente no descrédito em que a câmara caíra. O barbeiro 

confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # Bacamarte, depois 

de alguma pausa. # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

177
 Apesar de o autor especificar mais o tempo, o pronome indefinido plural “uns” ainda conserva uma ideia de 

certa indeterminação temporal. 
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principais da vila, mas o alienista podia fazer muito nesse ponto. O 

governo, concluiu o barbeiro, folgaria se pudesse contar, não já com a 

simpatia, senão com a benevolência do mais alto espírito de Itaguaí, e 

seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera 

fisionomia daquele grande homem, que ouvia calado, sem 

desvanecimento, nem modéstia, mas impassível como um deus de 

pedra. 

– Onze mortos e vinte e cinco feridos, repetiu o alienista, 

depois de acompanhar o barbeiro até à porta. Eis aí dois lindos casos 

de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste 

barbeiro são positivos. Quanto à toleima
178

 dos que o aclamaram não é 

preciso outra prova além dos onze mortos e vinte e cinco feridos. – 

Dois lindos casos! 

– Viva o ilustre Porfírio! bradaram umas trinta pessoas que 

aguardavam o barbeiro à porta. 

O alienista espiou pela janela, e ainda ouviu este resto de uma 

pequena fala do barbeiro às trinta pessoas que o aclamavam: 

– ... porque eu velo, podeis estar certos disso, eu velo pela 

execução das vontades do povo. Confiai em mim; e tudo se fará pela 

melhor maneira. Só vos recomendo ordem. A ordem, meus amigos, é a 

base do governo... 

– Viva o ilustre Porfírio! bradaram as trinta vozes, agitando os 

chapéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

178
 O mesmo que tolice. 
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– Dois lindos casos! murmurou o alienista. 

 

X  

 

A RESTAURAÇÃO.
179

 

 

Dentro de cinco dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 

cinquenta aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O 

governo, atarantado, não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia 

abertamente nas ruas, que o Porfírio estava “vendido ao ouro de Simão 

Bacamarte”, frase que congregou em torno de João Pina a gente mais 

resoluta da vila. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha à testa da 

insurreição, compreendeu que a sua perda era irremediável, se não 

desse um grande golpe; expediu dois decretos, um abolindo a Casa 

Verde, outro desterrando o alienista. João Pina mostrou claramente, 

com grandes frases, que o ato de Porfírio era um simples aparato, um 

engodo, em que o povo não devia crer. Duas horas depois caía Porfírio 

ignominiosamente, e João Pina
180

 assumia a difícil tarefa do governo. 

Como achasse nas gavetas as minutas da proclamação, da exposição ao 

vice-rei e de outros atos inaugurais do governo anterior, deu-se pressa 

em os fazer copiar e expedir; acrescentam os cronistas, e aliás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # João de Pina # 

 

 

 

 

                                                           

179
 Na publicação do conto em A Estação, aparece o número do capítulo, mas está faltando o título, que é 

encontrado em Papéis Avulsos. Isso talvez se deva a uma falha tipográfica, visto que todos os capítulos vinham 

acompanhados de título. 

180
 Como a maior recorrência do nome é João Pina, nesse caso o “de” provavelmente seja uma falha tipográfica. 
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subentende-se, que ele lhes mudou os nomes, e onde o outro barbeiro 

falara de uma câmara corrupta, falou este de “um intruso eivado
181

 das 

más doutrinas francesas, e contrário aos sacrossantos interesses de Sua 

Majestade, etc.”.  

Nisto entrou na vila uma força mandada pelo vice-rei, e 

restabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do 

barbeiro Porfírio, e bem assim a de uns cinquenta e tantos indivíduos, 

que declarou mentecaptos; e não só lhe deram esses, como afiançaram 

entregar-lhe mais dezenove sequazes do barbeiro, que convalesciam 

das feridas apanhadas na primeira rebelião.
182

 

Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da 

influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis, deu-se-lhe; e uma 

das mais vivas provas do poder do ilustre médico achamo-la na 

prontidão com que os vereadores, restituídos a seus lugares, 

consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao 

hospício. O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das 

 

 

 

 

 

 

A: # O alienista reclamou 

o primeiro dos dois 

barbeiros por doente do 

cérebro, o que se lhe 

concedeu; e, assistindo ao 

inquérito, exigiu a entrega 

de cinquenta e tantos 

indivíduos, que ele 

declarou mentecaptos; 

não contando uns 

dezenove que 

convalesciam das feridas 

apanhadas na primeira 

rebelião. # 

 

 

 

 

                                                           

181
 Segundo o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, trata-se da pessoa que tem “falha moral, defeito, defeito 

físico”. 

182
 As alterações realizadas por Machado têm por objetivo a clareza textual, visto que ele quis evitar confusão 

substituindo “o alienista reclamou o primeiro dos dois barbeiros” da primeira versão por uma frase mais direta: 

“O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio”. A supressão da ideia da concessão feita pela 

câmara e da ideia de que o alienista assistira ao inquérito também têm a mesma função. Ao reduzir as frases, o 

autor pôde concentrar as ações de Bacamarte no verbo “exigir”, evitando verbos correlatos. A eliminação do 

pronome “ele” também visa a tirar do texto tudo que impeça essa clareza. Apesar de “e não só lhe deram esses, 

como afiançaram entregar-lhe dezenove sequazes do barbeiro” ser uma frase mais longa do que “não contando 

uns dezenove que convalesciam”, é possível observar que a primeira frase traz informações que aumentam o 

nível de clareza do texto. Dessa forma, Machado parece buscar, sempre nesses momentos de conflito, uma prosa 

mais concisa, que adiantasse a ação de maneira mais rápida, quase como que reproduzindo o movimento da 

própria rebelião.  
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opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico, e 

pediu-o. A mesma coisa aconteceu ao boticário. O alienista, desde que 

lhe falaram da momentânea adesão de Crispim Soares à rebelião dos 

Canjicas, comparou-a à aprovação que sempre recebera dele, ainda na 

véspera, e mandou capturá-lo. Crispim Soares não negou o fato, mas 

explicou-o dizendo que cedera a um movimento de terror, ao ver a 

rebelião triunfante, e deu como prova a ausência de nenhum outro ato 

seu, acrescentando que voltara logo à cama, doente. Simão Bacamarte 

não o contrariou; disse, porém, aos circunstantes que o terror também é 

pai da loucura, e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais 

caracterizados.  

Mas a prova mais evidente
183

 da influência de Simão 

Bacamarte foi a docilidade com que a câmara lhe entregou o próprio 

presidente. Este digno magistrado tinha declarado em plena sessão, 

que não se contentava, para lavá-lo da afronta dos Canjicas, com 

menos de trinta almudes
184

 de sangue; palavra que chegou aos ouvidos 

do alienista por boca do secretário da câmara, entusiasmado de 

tamanha energia. Simão Bacamarte começou por meter o secretário na 

Casa Verde, e foi dali à câmara, à qual declarou que o presidente 

estava padecendo da “demência dos touros”, um gênero que ele 

pretendia estudar, com grande vantagem para os povos. A câmara a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: = pai da loucura e 

que o Caso de Crispim 
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183
 Além de ter acrescentado uma vírgula no trecho assinalado, Machado abriu um novo parágrafo, talvez pelo 

fato de, caso não fizesse isso, o parágrafo ficaria muito grande, ou talvez porque a adversativa “mas” introduzisse 

uma nova linha de raciocínio. 

184
 De origem árabe, a palavra significa uma unidade de medida de capacidade equivalente a cerca de trinta litros. 
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princípio hesitou, mas acabou cedendo.  

Daí em diante foi uma coleta desenfreada. Um homem não 

podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda 

daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo 

metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os 

fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da 

vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia
185

, um ou 

outro almotacé enfunado, ninguém escapava aos emissários
186

 do 

alienista. Ele respeitava as namoradas e não poupava as namoradeiras, 

dizendo que as primeiras cediam a um impulso natural,
187

 e as 

segundas a um vício. Se um homem era avaro ou pródigo ia do mesmo 

modo para a Casa Verde; daí a alegação de que não havia regra para a 

completa sanidade mental. Alguns cronistas creem que Simão 

Bacamarte
188

 nem sempre procedia com lisura, e citam em abono da 

afirmação (que não sei se pode ser aceita) o fato de ter alcançado da 

câmara uma postura autorizando o uso de um anel de prata no dedo 
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185
 De acordo com o Diccionario da Língua Portugueza, 1877, trata-se da pessoa que leva a vida de taful, “que é 

jogador por ofício ou hábito; que vive alegremente, e se dá a todo o gênero de divertimento”. 

186
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “homem 

incumbido de ir espreitar, sondar as ações e intenções de alguém; mensageiro insidioso, encarregado de publicar 

novas falsas”.  

187
 A mudança realizada por Machado faz ressaltar o contraste entre “namoradas” e “namoradeiras”, que poderia 

trazer uma oposição de cunho moral, ao contrário da oposição que podemos estabelecer entre “namorados” e 

“namoradeiras”, que poderia se referir a apenas uma oposição de gêneros. “Namorados” também poderia se 

referir aos “enamorados”, e aí se criaria uma nova oposição de cunho moral, sendo um pendor mais “natural” o 

estar apaixonado. 

188
 Apesar de haver uma vírgula aqui tanto em A Estação como em Papéis Avulsos, optou-se pela exclusão dela a 

fim de seguir as regras atuais de pontuação. 
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polegar da mão esquerda, a toda a pessoa que, sem outra prova 

documental ou tradicional, declarasse ter nas veias duas ou três onças 

de sangue godo. Dizem esses cronistas que o fim secreto da insinuação 

à câmara foi enriquecer um ourives, amigo e compadre dele; mas, 

conquanto seja certo que o ourives viu prosperar o negócio depois da 

nova ordenação municipal, não o é menos que essa postura deu à Casa 

Verde uma multidão de inquilinos; pelo que, não se pode definir, sem 

temeridade, o verdadeiro fim do ilustre médico. Quanto à razão 

determinativa da captura e aposentação na Casa Verde de todos 

quantos usaram do anel, é um dos pontos mais obscuros da história de 

Itaguaí; a opinião mais verossímil é que eles foram recolhidos por 

andarem a gesticular, à toa, nas ruas, em casa, na igreja. Ninguém 

ignora que os doidos gesticulam muito. Em todo caso é uma simples 

conjetura; de positivo nada há. 

– Onde é que este homem vai parar? diziam os principais da 

terra. Ah! se nós tivéssemos apoiado os Canjicas... 

Um dia de manhã, – dia em que a câmara devia dar um grande 

baile, – a vila inteira ficou abalada com a notícia de que a própria 

esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou; 

devia ser invenção de algum gaiato. E não era: era a verdade pura. D. 

Evarista fora recolhida às duas horas da noite. O padre Lopes correu ao 

alienista e interrogou-o discretamente acerca do fato. 

– Já há algum tempo que eu desconfiava, disse gravemente o 

marido. A modéstia com que ela vivera em ambos os matrimônios não 
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podia conciliar-se com o furor das sedas, veludos, rendas e pedras 

preciosas que manifestou, logo que voltou do Rio de Janeiro. Desde 

então comecei a observá-la. Suas conversas eram todas sobre esses 

objetos; se eu lhe falava das antigas cortes, inquiria logo da forma dos 

vestidos das damas;
189

 se uma senhora a visitava, na minha ausência, 

antes de me dizer o objeto da visita, descrevia-me o trajo, aprovando 

umas coisas e censurando outras. Um dia, creio que Vossa 

Reverendíssima há de lembrar-se, propôs-se a fazer anualmente um 

vestido para a imagem de Nossa Senhora da matriz. Tudo isto eram 

sintomas graves; esta noite, porém, declarou-se a total demência. Tinha 

escolhido, preparado, enfeitado o vestuário que levaria ao baile da 

câmara municipal; só hesitava entre um colar de granada e outro de 

safira. Anteontem perguntou-me qual deles levaria; respondi-lhe que 

um ou outro lhe ficava bem. Ontem repetiu a pergunta, ao almoço; 

pouco depois de jantar fui achá-la calada e pensativa. – Que tem? 

perguntei-lhe. – Queria levar o colar de granada, mas acho o de safira 

tão bonito! – Pois leve o de safira. – Ah! mas onde fica o de granada? 

– Enfim, passou a tarde sem novidade. Ceamos, e deitamo-nos. Alta 

noite, seria hora e meia, acordo e não a vejo; levanto-me, vou ao 
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189
 Machado retirou a vírgula na versão de Papéis Avulsos, evitando uma enumeração. Note-se que mais abaixo 

no texto o narrador se refere ao “trajo” das senhoras que a visitavam e ao “vestido para a imagem de Nossa 

Senhora da matriz”, o que me leva a pensar que a vírgula era uma falha tipográfica.  
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quarto de vestir, acho-a diante dos dois colares,
190

 ensaiando-os ao 

espelho, ora um, ora outro. Era evidente a demência; recolhi-a logo. 

O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou 

nada. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso de D. 

Evarista era de “mania sumptuária”
191

, não incurável, e em todo caso 

digno de estudo. 

– Conto pô-la boa dentro de seis semanas, concluiu ele. 

A abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. 

Conjeturas, invenções, desconfianças, tudo caiu por terra, desde que 

ele não duvidou recolher à Casa Verde a própria mulher, a quem 

amava com todas as forças da alma. Ninguém mais tinha o direito de 

resistir-lhe, – menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. 

Era um grande homem austero,
192

 Hipócrates forrado de Catão. 

 

XI  

 

O ASSOMBRO DE ITAGUAÍ. 

 

E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que 

ficou a vila, ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos 

acho; levanto-me, vou 

ao quarto de vestir, 

onde vi luz; acho-a 

diante # 
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190
 A alteração de “acordo e não a acho” para “acordo e não a vejo”, além de evitar uma repetição vocabular logo 

na sequência, contribui para melhorar a descrição da cena, visto que Bacamarte ainda vai-se levantar e procurar 

por D. Evarista. Machado também elimina “onde vi luz”, já que essa informação nada acrescenta à cena. 

191
 “Concernente a gasto, despesa”, de acordo com o Diccionario da Língua Portugueza, 1877. 

192
 A eliminação da vírgula parece ampliar a figura desse “homem”. 
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ser postos na rua. 

– Todos? 

– Todos. 

– É impossível; alguns, sim, mas todos... 

– Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de 

manhã à câmara. 

De fato, o alienista oficiara à câmara expondo: – 1º, que 

verificara das estatísticas da vila e da Casa Verde, que quatro quintos 

da população estavam aposentados naquele estabelecimento; 2º, que 

esta deslocação de população levara-o a examinar os fundamentos da 

sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que excluía do domínio da 

razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades
193

 não fosse 

perfeito e absoluto; 3º, que desse exame e do fato estatístico resultara 

para ele a convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela, mas 

a oposta, e portanto que se devia admitir como normal e exemplar o 

desequilíbrio das faculdades, e como hipóteses patológicas todos os 

casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto; 4º, que à vista disso, 

declarava à câmara que ia dar liberdade aos reclusos da Casa Verde e 

agasalhar nela as pessoas que se achassem nas condições agora 

expostas; 5º, que,
194

 tratando de descobrir a verdade científica, não se 

pouparia a esforços de toda a natureza, esperando da câmara igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

193
 Apesar de em A Estação e em Papéis Avulsos constar aqui uma vírgula, optou-se por retirá-la para adequar-se 

o texto às atuais regras de pontuação. 

194
 Apesar de essa vírgula não constar em nenhuma das versões estudadas, ela foi inserida aqui para adequação à 

pontuação. 
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dedicação; 6º, que restituía à câmara e aos particulares a soma do 

estipêndio recebido para alojamento dos supostos loucos, descontada a 

parte efetivamente gasta com a alimentação, roupa, etc.; o que a 

câmara mandaria verificar nos livros e arcas da Casa Verde. 

O assombro de Itaguaí foi grande; não foi menor a alegria dos 

parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias
195

, 

músicas, tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Não 

descrevo as festas por não interessarem ao nosso propósito; mas foram 

esplêndidas, tocantes e prolongadas. 

E vão assim as coisas humanas! No meio do regozijo produzido 

pelo ofício de Simão Bacamarte, ninguém advertia na frase final do § 

4º, uma frase cheia de experiências futuras. 

 

XII  

 

O FINAL DO § 4º.  

 

Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias, tudo 

parecia reposto nos antigos eixos. Reinava a ordem, a câmara exercia 

outra vez o governo, sem nenhuma pressão externa; o próprio 

presidente e o vereador Freitas tornaram aos seus lugares. O barbeiro 

Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo “provado tudo”, como 

o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

195
 Segundo Diccionario da Língua Portugueza, 1877, “luzes que se põem à noite às janelas por festividade”. 
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provou a Casa Verde, o barbeiro achou preferível a glória obscura da 

navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do poder; foi, é certo, 

processado; mas a população da vila
196

 implorou a clemência de Sua 

Majestade; daí o perdão. João Pina foi absolvido, atendendo-se a que 

ele derrocara um rebelde. Os cronistas pensam que deste fato é que 

nasceu o nosso adágio: – ladrão que furta a ladrão, tem cem anos de 

perdão; – adágio imoral, é verdade, mas grandemente útil. 

Não só findaram as queixas contra o alienista, mas até nenhum 

ressentimento ficou dos atos que ele praticara; acrescendo que os 

reclusos da Casa Verde, desde que ele os declarara plenamente 

ajuizados, sentiram-se tomados de profundo reconhecimento e férvido 

entusiasmo.
197

 Muitos entenderam que o alienista merecia uma 

especial manifestação, e deram-lhe um baile, ao qual se seguiram 

outros bailes e jantares. Dizem as crônicas que D. Evarista
198

 a 

princípio tivera ideia de separar-se do consorte, mas a dor de perder a 

companhia de tão grande homem venceu qualquer ressentimento de 

amor-próprio, e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. 
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Evarista foi objeto de 
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das damas de Itaguaí, 
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Rio de Janeiro um 
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196
 Com essa supressão, Machado retira a participação de Bacamarte na defesa do barbeiro Porfírio, deixando 

que a população implorasse por clemência. Em nenhum momento do conto vemos o alienista colocar-se ao lado 

da população, ele está sempre em posição contrastiva a esta, talvez por isso Machado tenha feito essa alteração, 

por uma questão de coerência no desenvolvimento da personagem. Essa mesma coerência nos faz recordar da sua 

afirmação no capítulo VI, quando Bacamarte afirma aos canjicas parados em frente à sua casa: “[...] porque seria 

dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos, nem a rebeldes”. Ao participar de um tribunal, o alienista 

se veria obrigado a explicar o seu sistema a fim de explicar as “desordens cerebrais do réu”.  

197
 Com essa alteração, o autor aumenta a intensidade do sentimento dos libertos.  

198
 Machado suprimiu uma informação que não iria adiantar a ação. Com essa alteração, o autor também evita 

que a atenção das comemorações passe do alienista para D. Evarista. 
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Não menos íntima ficou a amizade do alienista e do boticário. 

Este concluiu do ofício de Simão Bacamarte que a prudência é a 

primeira das virtudes em tempos de revolução, e apreciou muito a 

magnanimidade do alienista que, ao dar-lhe a liberdade, estendeu-lhe a 

mão de amigo velho. 

– É um grande homem, disse ele à mulher, referindo
199

 aquela 

circunstância. 

Não é preciso falar do albardeiro, do Costa, do Coelho, do 

Martim Brito e outros, especialmente nomeados neste escrito; basta 

dizer que puderam exercer livremente os seus hábitos anteriores. O 

próprio Martim Brito, recluso por um discurso em que louvara 

enfaticamente D. Evarista, fez agora outro em honra do insigne médico 

– “cujo altíssimo gênio, elevando as asas muito acima do sol, deixou 

abaixo de si todos os demais espíritos da terra”. 

– Agradeço as suas palavras, retorquiu-lhe o alienista, e ainda 

me não arrependo de o haver restituído à liberdade. 

Entretanto, a câmara, que respondera ao ofício de Simão 

Bacamarte, com a ressalva de que oportunamente estatuiria em relação 

ao final do § 4º, tratou enfim de legislar sobre ele. Foi adotada, sem 

debate, uma postura autorizando o alienista a agasalhar na Casa Verde 

as pessoas que se achassem no gozo do perfeito equilíbrio das 

faculdades mentais. E porque a experiência da câmara tivesse sido 

dolorosa, estabeleceu ela a cláusula, de que a autorização era 

pedras, granada e 

safira, como 

recordação do fato que 

levara a ilustre senhora 

à Casa Verde. Dizem 

as crônicas que D. 

Evarista a princípio # 
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199
 Erro tipográfico na versão de A Estação. 



 224 

provisória, limitada a um ano, para o fim de ser experimentada a nova 

teoria psicológica, podendo a câmara, antes mesmo daquele prazo, 

mandar fechar a Casa Verde, se a isso fosse aconselhada por motivos 

de ordem pública. O vereador Freitas propôs também a declaração de 

que em nenhum caso fossem os vereadores recolhidos ao asilo dos 

alienados: cláusula que foi aceita, votada e incluída na postura, apesar 

das reclamações do vereador Galvão.
200

 O argumento principal deste 

magistrado é que a câmara, legislando sobre uma experiência 

científica, não podia excluir as pessoas dos seus membros das 

consequências da lei; a exceção era odiosa e ridícula. Mal proferira 

estas duras palavras, romperam os vereadores em altos brados contra a 

audácia e insensatez do colega; este, porém, ouviu-os
201

 e limitou-se a 

dizer que votava contra a exceção. 

– A vereança, concluiu ele, não nos dá nenhum poder especial 

nem nos elimina do espírito humano. 

Simão Bacamarte aceitou a postura com todas as restrições. 

Quanto à exclusão dos vereadores, declarou que teria profundo 

sentimento se fosse compelido a recolhê-los à Casa Verde; a cláusula, 

porém, era a melhor prova de que eles não padeciam do perfeito 

equilíbrio das faculdades mentais. Não acontecia o mesmo ao vereador 

Galvão, cujo acerto na objeção feita, e cuja moderação na resposta 
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200
 É possível que Machado, com essa troca de nomes, tenha querido evitar uma confusão com a personagem de 

Martim Brito, que fora recolhido à Casa Verde pelo discurso inflamado que fizera para D. Evarista. As próximas 

alterações do mesmo teor não serão comentadas. 

201
 Ao acrescentar as vírgulas, Machado também pontua a reação da personagem, desacelerando-a. 
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dada às invectivas dos colegas mostravam da parte dele um cérebro 

bem organizado; pelo que, rogava à câmara que lho entregasse. A 

câmara, sentindo-se ainda agravada pelo proceder do vereador Galvão, 

estimou o pedido do alienista, e votou unanimemente a entrega. 

Compreende-se que, pela teoria nova, não bastava um fato ou 

um dito, para recolher alguém à Casa Verde; era preciso um longo 

exame, um vasto inquérito do passado e do presente. O padre Lopes, 

por exemplo, só foi capturado trinta dias depois da postura, a mulher 

do boticário quarenta dias. A reclusão desta senhora encheu o consorte 

de indignação. Crispim Soares saiu de casa espumando de cólera, e 

declarando às pessoas a quem encontrava que ia arrancar as orelhas ao 

tirano. Um sujeito, adversário do alienista, ouvindo na rua essa notícia, 

esqueceu os motivos de dissidência, e correu à casa de Simão 

Bacamarte a participar-lhe o perigo que corria. Simão Bacamarte 

mostrou-se grato ao procedimento do adversário, e poucos minutos lhe 

bastaram para conhecer a retidão dos seus sentimentos, a boa-fé, o 

respeito humano, a generosidade; apertou-lhe muito as mãos, e 

recolheu-o à Casa Verde. 

– Um caso destes é raro, disse ele à mulher pasmada.
202

 Agora 

esperemos o nosso Crispim. 

Crispim Soares entrou. A dor vencera a raiva, o boticário não 

arrancou as orelhas ao alienista. Este consolou o seu privado, 

assegurando-lhe que não era caso perdido; talvez a mulher tivesse 
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202
 Alteração que provavelmente visava à concisão com a supressão de informação que apenas redundava a ideia. 
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alguma lesão cerebral; ia examiná-la com muita atenção; mas antes 

disso não podia deixá-la na rua. E parecendo-lhe vantajoso reuni-los, 

porque a astúcia e velhacaria do marido poderiam de certo modo curar 

a beleza moral que ele descobrira na esposa, disse Simão Bacamarte: 

– O senhor trabalhará durante o dia na botica, mas almoçará e 

jantará
203

 com sua mulher, e cá passará as noites, e os domingos e dias 

santos. 

A proposta colocou o pobre boticário na situação do asno de 

Buridan
204

. Queria viver com a mulher, mas temia voltar à Casa Verde; 

e nessa luta esteve algum tempo,
205

 até que D. Evarista o tirou da 

dificuldade, prometendo que se incumbiria de ver a amiga e transmitir 

os recados de um para outro. Crispim Soares beijou-lhe as mãos 

agradecido. Este último rasgo de egoísmo pusilânime pareceu sublime 

ao alienista. 

Ao cabo de cinco meses estavam alojadas umas dezoito 

pessoas; mas Simão Bacamarte não afrouxava; ia de rua em rua, de 

casa em casa, espreitando, interrogando, estudando; e quando colhia 
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203
 Optou-se aqui pela omissão da vírgula, apesar de ela constar em A Estação e em Papéis Avulsos. 

204
 Referência a um paradoxo que em filosofia diz respeito ao conceito de livre arbítrio. Trata-se de uma situação 

hipotética na qual um asno é colocado à mesma distância de um fardo de feno e de um recipiente com água. Já 

que o paradoxo assume que o asno se dirigiria ao que estivesse mais perto, ele morreria de fome por não poder 

tomar nenhuma decisão quanto à escolha de uma ou outra hipótese. Dilema levado ao absurdo, esse paradoxo é 

atribuído ao filósofo aristotélico francês Jean Buridan. 

205
 Como a cópia de que eu dispunha estava deteriorada pelo tempo, recorri ao professor Ivan Teixeira, que 

também trabalhou com o conto “O Alienista”, a fim de resolver essas falhas. Ivan Teixeira afirmou que em sua 

cópia do material a palavra “mulher” estava completa e era seguida pela vírgula. Também disse que o verbo era 

mesmo “esteve”. Desse modo, apesar de não ter tido acesso à cópia do professor Ivan, registrei aqui as suas 

informações. 
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um enfermo, levava-o com a mesma alegria com que outrora os 

arrebanhava às dúzias. Essa mesma desproporção confirmava a teoria 

nova; achara-se enfim a verdadeira patologia cerebral.
206

 Um dia, 

conseguiu meter na Casa Verde o juiz de fora; mas procedia com tanto 

escrúpulo, que o não fez senão depois de estudar minuciosamente 

todos os seus atos, e interrogar os principais da vila. Mais de uma vez 

esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente desequilibradas; foi o 

que se deu com um advogado,
207

 em quem reconheceu um tal conjunto 

de qualidades morais e mentais, que era perigoso deixá-lo na rua. 

Mandou prendê-lo; mas o agente, desconfiado, pediu-lhe
208

 para fazer 

uma experiência; foi ter com um compadre, demandado por um 

testamento falso, e deu-lhe de conselho que tomasse por advogado o 

Salustiano;
209

 era o nome da pessoa em questão.  

– Então, parece-lhe...? 

– Sem dúvida: vá, confesse tudo, a verdade inteira, seja qual 

for, e confie-lhe a causa. 

admiração dos cronistas, 

ainda os que lhe são 

antipáticos. Um destes 

confessa que dificilmente 

se poderiam reunir em um 

só homem tantas 

qualidades, como as do 

ilustre alienista. Ele ia de 

rua em rua, # / # 

confirmava a nova teoria; 

acha-se enfim #  
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206
 Ao suprimir esse trecho, Machado evita, em primeiro lugar, a redundância de pensamento, pois “o ardor com 

que buscava inquilinos por toda a parte” é uma ideia que está muito próxima da de “ia de rua em rua, de casa em 

casa, espreitando, interrogando, estudando; e quando colhia um enfermo, levava-o com a mesma alegria...”. Em 

segundo lugar, ele mantém um distanciamento entre o leitor e os cronistas, não permitindo que as opiniões destes 

sejam expressas pelo narrador. Por fim, a mudança do verbo “acha-se” para “achara-se” recua a narrativa no 

tempo, para o momento da descoberta de Bacamarte.  

207
 Na versão da revista A Estação, encontra-se um erro tipográfico na divisão da palavra “perfeitamente” que se 

encontrava no final da linha. A mudança realizada por Machado parece ser apenas de cunho estilístico. 

208
 Aqui, a falta da vírgula na revista A Estação pode ter-se devido a uma falha tipográfica. Sem a vírgula, 

“desconfiado” indica a qualidade do agente, independente da situação narrada. Com a vírgula, a desconfiança se 

deve à situação. 

209
 Exclusão da vírgula na versão de Papéis Avulsos. 
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O homem foi ter
210

 com o advogado, confessou ter falsificado o 

testamento, e acabou pedindo que lhe tomasse a causa. Não se negou o 

advogado, estudou os papéis, arrazoou longamente, e provou a todas as 

luzes
211

 que o testamento era mais que verdadeiro. A inocência do réu 

foi solenemente proclamada pelo juiz, e a herança passou-lhe às mãos. 

O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a liberdade. Mas nada 

escapa a um espírito original e penetrante. Simão Bacamarte, que 

desde algum tempo notava o zelo, a sagacidade, a paciência, a 

moderação daquele agente, reconheceu a habilidade e o tino com que 

ele levara a cabo uma experiência tão melindrosa e complicada, e 

determinou recolhê-lo imediatamente à Casa Verde; deu-lhe, todavia, 

um dos melhores cubículos.
212

 

Os alienados foram alojados por classes.
213

 Fez-se uma galeria 

de modestos, isto é, os loucos em quem predominava esta perfeição 
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210
 Provável erro tipográfico na revista. 

211
 Mais uma vez, é provável que esse seja mais um erro tipográfico, visto que “todos” deixaria a frase sem 

sentido.  

212
 Com o ponto e vírgula, Machado faz uma pausa maior na frase, valorizando o que será dito a seguir. Ao 

colocar a conjunção entre vírgulas, ele diminui o ritmo da frase, o que também valoriza o que está sendo dito. 

“Um de melhores” parece ser uma falha tipográfica.  

213
 Este parágrafo e o seguinte foram muito modificados por Machado de Assis, em primeiro lugar, em nome da 

concisão e objetividade, cortando informações que não adiantariam a ação, como é o caso do trecho que trata do 

alojamento dos dragões na Casa Verde. Em segundo lugar, ao cortar a frase “a que os cronistas dão grande vulto, 

e que aliás não tem valor”, Machado evita que o narrador desqualifique os cronistas nos quais baseia sua 

narrativa e impede que ele interfira na matéria narrada. Em terceiro lugar, mais uma vez o autor mantém o 

distanciamento entre o leitor e os cronistas ao suprimir o trecho em que os cronistas expressariam uma opinião 

sobre os fatos: “os cronistas pensam que isto foi um ato vingativo da parte de Simão Bacamarte contra os 

soldados”. Em quarto lugar, novamente o escritor evita uma interferência excessiva do narrador ao suprimir o 

trecho “mas a verdade é que ele fez apenas um ato de zelo vulgar, dando destino a uma porção do edifício, que 

em vão forcejava por encher”. Em quinto lugar, ao cortar a frase “Note-se que não começara ainda o tratamento; 
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moral; outra de tolerantes, outra de verídicos, outra de símplices, outra 

de leais, outra de magnânimos, outra de sagazes, outra de sinceros, etc. 

Naturalmente, as famílias e os amigos dos reclusos bradavam contra a 

teoria; e alguns tentaram compelir a câmara a cassar a licença. A 

câmara, porém, não esquecera a linguagem do vereador Galvão, e se 

cassasse a licença, vê-lo-ia na rua, e restituído ao lugar; pelo que, 

recusou. Simão Bacamarte oficiou aos vereadores, não agradecendo, 

mas felicitando-os por esse ato de vingança pessoal. 

Desenganados da legalidade, alguns principais da vila 

recorreram secretamente ao barbeiro Porfírio e afiançaram-lhe todo o 

apoio de gente, dinheiro e influência na corte, se ele se pusesse à testa 

de outro movimento contra a câmara e o alienista. O barbeiro 

respondeu-lhes que não; que a ambição o levara da primeira vez a 

transgredir as leis, mas que ele se emendara, reconhecendo o erro 

próprio e a pouca consistência da opinião dos seus mesmos sequazes; 

que a câmara entendera autorizar a nova experiência do alienista, por 

um ano: cumpria, ou esperar o fim do prazo, ou requerer ao vice-rei, 

caso a mesma câmara rejeitasse o pedido. Jamais aconselharia o 

emprego de um recurso que ele viu falhar em suas mãos, e isso a troco 

circunstância, a que os 

cronistas dão grande 

vulto, e que aliás não 

tem valor. O alienista, 

sabendo que os dragões 

estavam mal 

aquartelados, ofereceu 

à câmara parte da Casa 

Verde para recebê-los. 

Os cronistas pensam 

que isto foi um ato 

vingativo da parte de 

Simão Bacamarte 

contra os soldados; 

mas a verdade é que ele 

fez apenas um ato de 

zelo vulgar, dando 

destino a uma porção 

do edifício, que em vão 

forcejava por encher. // 

A parte ocupada pelos 

alienados bastava e de 

sobra. Ele dividiu-os 

em categorias. Fez uma 

galeria de modestos, 

isto é, os loucos em 

quem predominava esta 

perfeição moral; fez 

outra de tolerantes 

outras de verídicos, 

outra de símplices, 

outra de leais, outra de 

magnânimos, outra de 

sagazes, outra de 

                                                                                                                                                                                     

reunia-os para a observação contínua; só depois de algum tempo tencionava meter mãos ao curativo” parece que 

Machado não sentiu a necessidade de antecipar a questão da terapêutica, que ele vai tratar na sequência, logo no 

início do capítulo XIII. É provável que sejam dois erros tipográficos a falta de uma vírgula e uma marca de plural 

no trecho “fez outra [galeria] de tolerantes outras de verídicos”. Machado deixa explícita, através da voz do 

narrador, a interpretação que o alienista faz da decisão da câmara quanto ao vereador Galvão ao acrescentar “de 

vingança pessoal” depois da palavra ato. Ao alterar “propuseram-lhe” para “afiançaram-lhe”, Machado enfatiza o 

papel de “alguns principais da vila” no sentido de insuflar uma nova rebelião. A substituição de “uso” por 

“emprego” parece troca sinonímica ou estilística.  
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de mortes e ferimentos que seriam o seu eterno remorso. 

– O que é que me está dizendo? perguntou o alienista quando 

um agente secreto lhe contou a conversação do barbeiro com os 

principais da vila. 

Dois dias depois o barbeiro era recolhido à Casa Verde. – Preso 

por ter cão, preso por não ter cão! exclamou o infeliz. 

Chegou o fim do prazo, a câmara autorizou um prazo 

suplementar de seis meses para ensaio dos meios terapêuticos. O 

desfecho deste episódio da crônica itaguaiense
214

 é de tal ordem, e tão 

inesperado, que merecia nada menos de dez capítulos de exposição; 

mas contento-me com um, que será o remate da narrativa, e um dos 

mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. 

 

XIII  

 

PLUS ULTRA!
215

 

 

Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em 

descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com 

sinceros, etc. Note-se 

que não começara 

ainda o tratamento; 

reunia-os para a 

observação contínua; 

só depois de algum 

tempo tencionava 

meter mãos ao 

curativo. Naturalmente, 

as famílias e os amigos 

dos reclusos bradavam 

contra a teoria; e 

alguns tentaram 

compelir a câmara a 

cassar a licença. A 

câmara, porém, não 

esquecera a linguagem 

do vereador Martins, e 

se cassasse a licença, 

vê-lo-ia na rua, e 

restituído ao lugar; 

pelo que, recusou. 

Simão Bacamarte 

oficiou aos vereadores, 

não agradecendo, mas 

felicitando-os por esse 

ato. # // # 

Desenganados da 

legalidade, alguns 

principais da vila  

recorreram 

secretamente ao 

barbeiro Porfírio e 

                                                           

214
 Optou-se aqui, para adequação às atuais regras de pontuação, pela não inclusão da vírgula, apesar de ela 

existir em Papéis Avulsos e em A Estação.  

215
 A forma mais usada é a locução latina “Nec plus ultra” (“não mais além”), expressando a ideia de um limite 

que não pode ser ultrapassado. Machado, ao mesmo tempo que fez uso da locução latina, retirou dela a partícula 

negativa, talvez querendo indicar que Simão Bacamarte, representante da ciência em Itaguaí, buscaria ultrapassar 

todos os limites. 
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que principiou a tratá-los.
216

 Neste ponto todos os cronistas estão de 

pleno acordo: o ilustre alienista fez curas pasmosas
217

, que excitaram a 

mais viva admiração em Itaguaí.
218

 

Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema 

terapêutico.
219

 Estando os loucos divididos por classes, segundo a 

perfeição moral que em cada um deles excedia às outras, Simão 

Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. 

Suponhamos um modesto. Ele aplicava a medicação que pudesse 

incutir-lhe o sentimento oposto;
220

 e não ia logo às doses máximas, – 

graduava-as, conforme o estado,
221

 a idade, o temperamento, a posição 

social do enfermo. Às vezes bastava uma casaca, uma fita, uma 

cabeleira, uma bengala, para restituir a razão ao alienado; em outros 

propuseram-lhe todo o 

apoio de gente, 

dinheiro e influência na 

Corte, # / # Jamais 

aconselharia o uso de 

um recurso # 

A: = Simão Bacamarte 

ativo e sagaz; em 

descobrir enfermos, = / 

# com que começou a 

curá-los. Neste ponto # 

// # = fez curas 

pasmosas que 

excitaram = # a mais 

viva admiração em 

Itaguaí e em todas as 

vilas e povoações mais 

próximas. # // # Com 

efeito, era difícil 

imaginar mais 

profundo sistema 

                                                           

216
 A alteração operada por Machado de Assis visa apenas à correção da pontuação no primeiro caso. Quanto à 

mudança de “começou a curá-los” para “principiou a tratá-los”, é preciso lembrar-se que, mais à frente no conto, 

o próprio alienista vai se questionar quanto às “curas” realizadas por ele. Desse modo, é possível cogitar que 

Machado estivesse adequando esse trecho ao que viria a seguir na narrativa. Com essa mudança, o autor também 

evita a repetição vocabular no mesmo parágrafo. 

217
 Segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo Diccionario da Língua Portugueza, 1878, “que causa pasmo, 

assombro; prodigioso, estupendo”.  

218
 Machado acrescenta uma vírgula talvez para dar mais ênfase ao “pasmosas”. Com relação à supressão de “e 

em todas as vilas e povoações mais próximas”, é possível imaginar que ela se deva à concisão estilística. 

219
 Trata-se de uma alteração importante realizada por Machado de Assis. Como o conto é uma sátira ao 

racionalismo científico da época, é possível que a substituição de “mais profundo sistema terapêutico” por “mais 

racional sistema terapêutico”, além de estar em maior conformidade com o caráter de Bacamarte descrito até 

aqui, seja uma referência a esse racionalismo. 

220
 Na sequencia, Machado afirma que Bacamarte “não ia logo às doses máximas”, portanto, ao fazer a alteração, 

o autor evita uma contradição, já que a “vaidade” poderia ser a dose máxima ao sentimento da modéstia. Mas, em 

Papéis Avulsos, o escritor deixa ao leitor a suposição de qual seria esse “sentimento oposto”. 

221
 Alteração na pontuação, talvez visando também à graduação estilística quanto ao que está sendo dito. 



 232 

casos a moléstia era mais rebelde;
222

 recorria então aos anéis de 

brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, poeta,
223

 

que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura, 

quando teve ideia de mandar correr matraca, para o fim de o apregoar 

como um rival
224

 de Garção e de Píndaro.
225

 

– Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma 

comadre; foi um santo remédio.
226

 

Outro doente, também modesto, opôs a mesma rebeldia à 

medicação; mas não sendo escritor (mal sabia assinar o nome), não se 

lhe podia aplicar o remédio da matraca.
227

 Simão Bacamarte lembrou-

terapêutico. # // # 

incutir-lhe a vaidade: e 

não ia # / = graduava-

as conforme o estado, 

= / # enfermo. Em 

certos casos bastava 

uma simples casaca, # / 

# em outros porém, a 

moléstia # / # um 

doente, poeta e 

prosador, que # / # o 

fim de apregoar o poeta 

itaguaiense rival de # // 

#  remédio: – o meu Raul 

ficou imediatamente bom. 

# // # o nome) não 

podia aplicar-se-lhe 

igual remédio ao da 

                                                           

222
 Talvez Machado estivesse, com essa alteração, tentando evitar a aliteração entre “casos” e “casaca”, existente 

na versão de A Estação devido à proximidade das duas palavras. Na sequência, porém, ao utilizar “em outros 

casos a moléstia”, é possível perceber que Machado ainda tinha em mente a primeira versão do texto: “Em certos 

casos”. Também nessa primeira versão, o texto era “em outros porém, a moléstia”, uma referência aos “certos 

casos” mencionados anteriormente. É possível que haja uma falha tipográfica em “em outro porém, a moléstia” 

devido ou à falta da vírgula antes da conjunção adversativa ou à presença da vírgula depois da conjunção 

adversativa. 

223
 Como Machado faz referência na sequência a dois grandes poetas, talvez ele tenha caracterizado o doente 

apenas como poeta para concentrar sua ironia. 

224
 Ao substituir “o poeta” pelo pronome “o”, Machado evita a repetição vocabular no mesmo parágrafo. A 

supressão do gentílico parece visar a uma concisão no estilo. 

225
 Machado compara essa personagem a dois grandes poetas da literatura. O primeiro, Pedro António Correia 

Garção (1724-1773), excelente metrificador, cultivou a sátira horaciana e foi um dos principais teóricos e 

cultores da estética neoclássica portuguesa, sendo autor da “Cantata de Dido”; e Píndaro (518-438 a. C.), 

considerado o maior poeta lírico da antiga Grécia, e ainda hoje visto como um escritor criativo quanto à 

linguagem e incomparável no que se refere aos aspectos formais da poesia. É o autor das Odes triunfais.  

226
 A supressão de “o meu Raul ficou imediatamente bom” parece indicar que Machado queria evitar nomear uma 

nova personagem no final do conto, além de a informação não contribuir para o andamento da história.  

227
 Apesar de a vírgula ser colocada depois de “escritor” e não existir depois do parêntese, optou-se pela forma 

aqui adota para melhor compreensão do texto. Quanto à mudança de “aplicar-se-lhe igual remédio” para “não se 

lhe podia aplicar o remédio”, esta provavelmente visa a uma maior precisão da linguagem, evitando também a 

redundância que a palavra “igual” conferia à “matraca”. 
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se de pedir para ele o lugar de secretário da Academia dos Encobertos 

estabelecida em Itaguaí. Os lugares de presidente e secretários eram de 

nomeação régia, por especial graça do finado rei D. João V
228

, e 

implicavam o tratamento de Excelência e o uso de uma placa de ouro 

no chapéu. O governo de Lisboa recusou o diploma; mas 

representando o alienista que o não pedia como prêmio honorífico ou 

distinção legítima, e somente como um meio terapêutico
229

 para um 

caso difícil, o governo cedeu excepcionalmente à súplica; e ainda 

assim não o fez sem extraordinário esforço
230

 do ministro de marinha e 

ultramar, que vinha a ser primo do alienado.
231

 Foi outro santo 

remédio. 

– Realmente, é admirável! dizia-se nas ruas, ao ver a expressão 

sadia e enfunada dos dois ex-dementes.
232

 

Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou 

mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida; e 

o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em que a 

matraca. # 

 

 

 

 

 

 

 

A: ^ somente com um 

meio ^ 

 

A: # extraordinários 

esforço #  

A: # ser primo de 

alienado. # 

 

A: # nas ruas ao ver a 

atitude superior e a 

expressão sadia dos 

dois ex-dementes. # 

 

 

 

                                                           

228
 D. João V de Portugal (1689-1750) foi rei de Portugal desde 1 de janeiro de 1707 até a sua morte. O monarca 

se manteve neutro com relação aos conflitos que tomavam a Europa à época e defendeu fortemente os interesses 

portugueses no comércio ultramarino. Com o Tratado de Utreque, França e Espanha passaram a reconhecer a 

soberania de Portugal sobre o Brasil. Defensor do absolutismo, D. João V só conseguiu manter-se neutro na 

Europa devido à exploração das minas de ouro brasileiras. 

229
 Trata-se, provavelmente, de um erro tipográfico. 

230
 A marca do plural provavelmente seja uma falha tipográfica, visto que em Papéis Avulsos Machado deixou a 

frase no singular. 

231
 A alteração feita por Machado muda muito o sentido da frase. Em A Estação, o ministro poderia ser primo de 

algum alienado, há uma indeterminação; porém, em Papéis Avulsos, ele é primo do alienado ao qual o autor está 

se referindo nesse momento. 

232
 Machado elimina o substantivo “atitude” e liga dois adjetivos a um mesmo substantivo, “expressão”, 

provavelmente com o objetivo de uma frase mais concisa e precisa. 
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qualidade predominante resistia a tudo; então, o alienista atacava outra 

parte, aplicando à terapêutica o método da estratégia militar, que toma 

uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir.
233

 

No fim de cinco meses e meio estava vazia a Casa Verde; todos 

curados! O vereador Galvão, tão cruelmente afligido de moderação e 

equidade, teve a felicidade de perder um tio; digo felicidade, porque o 

tio deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa 

interpretação, corrompendo os juízes, e embaçando os outros 

herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance;
234

 

confessou ingenuamente que não teve parte na cura: foi a simples vis 

medicatrix
235

 da natureza. Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes. 

 

 

 

A: # conseguir. E dessa 

vez não falhava o 

cálculo.  

A: # Era de seis meses 

o prazo suplementar. 

No fim de cinco e meio 

estava vazia a Casa 

Verde; todos curados! 

O vereador Martins, 

tão cruelmente afligido 

de equidade e 

moderação, teve a 

felicidade de perder um 

tio; digo, felicidade, 

porque o tio deixara 

um testamento 

                                                           

233
 A supressão da frase “dessa vez não falhava o cálculo” evita a repetição da ideia já expressa acima: “o efeito 

era certo”. 

234
 Esse trecho sofreu várias alterações por parte do autor, a começar pelo nome do vereador Galvão, como já se 

explicou em nota anterior. Em primeiro lugar, Machado suprime uma informação que já havia sido fornecida ao 

final do capítulo XII: “era de seis meses o prazo suplementar”. Essa mudança talvez tenha-se devido ao fato de o 

conto agora ser publicado em livro, não havendo a necessidade de situar o leitor quanto ao que acontecera 

anteriormente no último folhetim. Portanto, é possível que o meio de publicação tenha influenciado na alteração 

efetuada por Machado. Em segundo lugar, ao modificar a ordem dos substantivos para “moderação e equidade”, 

ele talvez visasse a reproduzir estilisticamente aqui a mesma ordem de sentimentos expressa no capítulo XII pelo 

aludido vereador. Essa nova ordem também ressalta a falta de moderação do narrador ao afirmar que o vereador 

fora “tão cruelmente afligido de moderação”, acentuando ainda mais a ironia pretendida por Machado. A 

supressão da vírgula provavelmente se deva à adequação do texto às regras de pontuação vigentes. É provável 

que a mudança do tempo verbal de “deixar” se deva a uma maior precisão na linguagem. Em terceiro lugar, ao 

optar por “corrompendo os juízes, e embaçando os outros herdeiros” em lugar de “corrompendo os juízes, não 

sem brigar com os demais herdeiros”, o autor consegue uma maior aproximação entre os verbos “corromper” e 

“embaçar”, este no sentido de lograr, enganar. Por fim, a substituição de “superioridade” por “sinceridade” talvez 

visasse a evitar uma contradição na narrativa, visto que o narrador está querendo enfatizar a modéstia de 

Bacamarte. Além do mais, o segundo substantivo está mais de acordo com a ideia da “confissão ingênua” do 

alienista. 

235
 A expressão latina “vis medicatrix naturae”, atribuída a Hipócrates, refere-se ao poder curativo do corpo, que, 

quando atacado por uma doença, reequilibra-se para dar combate a ela. 
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Sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o 

grego,
236

 incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos 

Setenta
237

; o padre aceitou a incumbência, e em boa hora o fez; ao 

cabo de dois meses possuía um livro e a liberdade. Quanto à senhora 

do boticário, não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde 

aliás lhe não faltaram carinhos. 

– Por que é que o Crispim não vem visitar-me? dizia ela todos 

os dias. 

Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra; afinal disseram-lhe a 

verdade inteira. A digna matrona
238

 não pôde conter a indignação e a 

vergonha. Nas explosões da cólera escaparam-lhe expressões soltas e 

vagas,
239

 como estas: 

– Tratante!... velhaco!... ingrato!... Um patife que tem feito 

casas à custa de unguentos falsificados e podres... Ah! tratante!...  

Simão Bacamarte advertiu que, ainda quando não fosse 

verdadeira a acusação contida nestas palavras,
240

 bastavam elas para 

mostrar que a excelente senhora estava enfim restituída ao perfeito 

desequilíbrio das faculdades; e prontamente lhe deu alta. 

ambíguo, e ele obteve 

uma boa interpretação 

dele, corrompendo os 

juízes, não sem brigar 

com os demais 

herdeiros. A 

superioridade do 

alienista # / = o 

hebraico, e o grego, =   

 

 

 

 

 

 

 

A: = soltas, e vagas = 

 

 

 

 

 

 

A: # contida nestas 

últimas palavras, # 

 

 

 

                                                           

236
 Era comum à época o uso da vírgula antes do conectivo “e”, mas talvez Machado tenha querido uma frase 

mais direta, daí a sua supressão. 

237
 Trata-se da mais antiga tradução da bíblia hebraica para o grego, realizada entre os séculos III e I a. C., 

também conhecida como Septuaginta, pois teriam trabalhado nela setenta e dois eruditos judeus. 

238
 Excluiu-se a vírgula em respeito às regras de pontuação, apesar de ela existir em A Estação e em Papéis 

Avulsos. 

239
 Aqui também o autor pode ter dado preferência a uma frase mais direta e por isso tenha eliminado a vírgula. 

240
 Talvez por ter percebido a relação de proximidade que “nestas” já estabelece com o que fora dito, Machado 

tenha suprimido o “últimas”. 
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Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o 

último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não 

conheceis o nosso homem. Plus ultra! era a sua divisa.
241

 Não lhe 

bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o 

contentava
242

 ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus 

ultra! Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma coisa lhe 

dizia
243

 que a teoria nova tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria. 

– Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à última 

verdade. 

Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava
244

 

a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos
245

 de Sua Majestade. 

Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de 

seda, com borlas de ouro (presente de uma Universidade) envolvia o 

corpo majestoso e austero do ilustre alienista. A cabeleira cobria-lhe 

uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações quotidianas da 

 

 

 

 

 

A: # não contentava # 

 

 

 

A: # lhe diria que # 

 

 

 

 

A: # onde ostentava a 

mais #  

A: # dos domínios 

ultramarinhos de # 

 

 

 

 

 

                                                           

241
 Falta o ponto tanto na publicação de A Estação como na de Papéis Avulsos, mas pode-se perceber um espaço 

maior entre as letras e a frase seguinte se iniciando por maiúscula, além da conclusão do pensamento, o que 

permite a hipótese de que aí é possível acrescentar esse ponto. 

242
 Provável falha tipográfica. 

243
 Se mantivesse o verbo “diria”, Machado estaria lançando uma hipótese no futuro, o que poderia não se 

sustentar, já que o narrador havia afirmado no capítulo XII que o capítulo seguinte seria a conclusão do episódio 

da crônica itaguaiense. Com a mudança para “dizia”, a descoberta é trazida para o momento das cogitações de 

Bacamarte. 

244
 O verbo fulgurar remete muito mais ao brilho da riqueza e ao “cordão de seda, com borlas de ouro”, brilho 

exterior que está em contraste com a descrição da personagem que o narrador dará a seguir, quando faz salientar 

ironicamente a simplicidade de Bacamarte. O verbo ostentar diria respeito ao alienista e iria de encontro a esse 

efeito irônico buscado por Machado. 

245
 Trata-se, provavelmente, de um erro tipográfico.  
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ciência. Os pés, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas
246

, 

mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de 

sapatos cujas fivelas não passavam de simples e modesto latão. Vede a 

diferença:
247

 – só se lhe notava luxo naquilo que era de origem 

científica; o que propriamente vinha dele trazia a cor da moderação e 

da singeleza, virtudes tão ajustadas à pessoa de um sábio. 

Era assim que ele ia, o grande alienista, de um cabo a outro da 

vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas que 

não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito, parou. 

Em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão 

direita, aberta, e o queixo na mão esquerda, fechada, perguntou ele a 

si: 

– Mas deveras estariam eles doidos, e foram curados por mim, 

– ou o que pareceu cura, não foi mais do que a descoberta do perfeito 

desequilíbrio do cérebro?
248

 

A: # mariolas, mas 

proporcionando ao 

vulto, eram 

resguardados por um 

par de sapatos austeros, 

em que as fivelas eram 

de simples e modesto 

latão Notai a diferença: 

– só # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # desequilíbrio 

daqueles cérebros? # 

                                                           

246
 Aqui, mariolas estaria sendo usado no sentido de “grosseiro”, segundo o Diccionario Enciclopédico ou Novo 

Diccionario da Língua Portugueza, 1878.  

247
 Talvez Machado tenha preferido o particípio passado, “proporcionado”, ao gerúndio, “proporcionando”, por 

uma questão estilística. Quanto à alteração referente aos sapatos, talvez quisesse evitar a redundância, visto que a 

descrição de que aqueles eram “de simples e modesto latão” já traz subentendida a ideia de austeridade. O autor 

também deixa a frase mais concisa ao suprimir o adjetivo “austeros” e a vírgula e fazer uso do pronome “cujas”. 

Por fim, Machado substitui o verbo “notar” por “ver” a fim de evitar repetição vocabular no mesmo parágrafo, 

pois que ele se utilizará do mesmo verbo na sequência. Na revista A Estação está faltando um ponto depois da 

palavra “latão”, que se encontra no final da linha no fim da página 49. Mas em Papéis Avulsos esse sinal de 

pontuação foi acrescentado pelo escritor. 

248
 A frase “desequilíbro do cérebro” está mais ligada ao objetivo de Bacamarte que, já no primeiro capítulo, vê 

sua atenção atraída para o “exame da patologia cerebral” e que, no segundo capítulo, afirma: “O principal nesta 

minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, 

descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio universal”. Talvez Machado tenha percebido que 
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E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou: os 

cérebros bem organizados que ele acabava de curar, eram tão 

desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo,
249

 eu não 

posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma 

faculdade nova; uma e outra coisa existiam no estado latente, mas 

existiam.  

Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas 

sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi 

por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes 

trabalhos, luta ingente com o povo, podia afirmar esta verdade: – não 

havia loucos em Itaguaí; Itaguaí não possuía um só mentecapto. Mas 

tão depressa esta ideia lhe refrescara a alma, outra apareceu que 

neutralizou o primeiro efeito; foi a ideia da dúvida. Pois quê! Itaguaí 

não possuiria um único cérebro concertado? Esta conclusão tão 

absoluta, não seria por isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, 

destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica?  

A aflição do egrégio
250

 Simão Bacamarte é definida pelos 

A: # abaixo, no terreno 

da investigação, eis o 

resultado a que chegou 

o ilustre Simão 

Bacamarte. Os cérebros 

bem organizados que 

ele recolhera à Casa 

Verde, e que acabava 

de curar, eram tão 

desequilibrados como 

os outros; se o não 

pareciam à primeira 

vista, era por falta do 

momento psicológico. 

Sim, dizia consigo o 

alienista, eu não # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # aflição do ilustre 

Simão Bacamarte # 

 

                                                                                                                                                                                     

“desequilíbrio daqueles cérebros” circunscrevesse e limitasse o resultado dos estudos do alienista, quando este 

buscava a universalidade. 

249
 Ao suprimir “no terreno da investigação, eis o resultado a que chegou o ilustre Simão Bacamarte”, Machado 

eliminou informações desnecessárias, o que tornou a narrativa mais concisa e direta. Pode-se dizer o mesmo 

quanto às seguintes supressões: “que ele recolhera à Casa Verde” e “se o não pareciam à primeira vista, era por 

falta do momento psicológico”.  No que se refere à substituição de “dizia consigo o alienista” por “dizia ele 

consigo”, talvez Machado tenha querido evitar a repetição do substantivo, que será utilizado logo no início do 

parágrafo seguinte. 

250
 Machado fez essa substituição para evitar a repetição vocabular, visto que o parágrafo anterior já começara 

com esse adjetivo dirigido ao alienista. 
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cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades 

morais que têm desabado sobre o homem. Mas as tempestades só 

aterram os fracos; os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. 

Vinte minutos depois alumiou-se a fisionomia do alienista de uma 

suave claridade. 

– Sim, há de ser isso, pensou ele. 

Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do 

perfeito equilíbrio mental e moral; pareceu-lhe que possuía a 

sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o 

vigor moral, a lealdade, todas as qualidades enfim que podem formar 

um acabado mentecapto.
251

 Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a 

concluir que era ilusão; mas sendo homem prudente, resolveu 

convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A 

opinião foi afirmativa. 

– Nenhum defeito? 

– Nenhum, disse em coro a assembleia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: # a lealdade, enfim, as 

qualidades que, juntas, 

podem formar um 

acabado mentecapto. Tão 

depressa, porém, 

descobriu isto como 

descobriu o contrário. // – 

Mas, não, impossível, 

murmurou; é ilusão 

minha; não tenho nenhum 

desses dotes, – ou só 

alguns e em grau ínfimo. 

// E outra vez lhe caía o 

                                                           

251
 Machado resumiu em apenas duas frases o conteúdo de sete parágrafos, deixando a narrativa mais concisa e 

direta. Em lugar da longa descrição da angústia do alienista diante da nova teoria, descreve-se sucintamente a sua 

hesitação, a convocação do conselho de amigos e a conclusão a que eles chegam quanto ao seu perfeito equilíbrio 

mental e moral. Na versão de A Estação, não estavam presentes apenas os amigos do médico, mas toda a 

sociedade itaguaiense se achava representada, pois, além do médico e sua mulher, estavam presentes o padre, os 

vereadores, o boticário, o juiz de fora e alguns súditos de Sua Majestade. Nessa versão, o alienista pede a esse 

conselho que responda com “franqueza”, ao que este assente, o substantivo sendo repetido mais duas vezes na 

sequência. Na versão de Papéis Avulsos, essa qualidade é transferida ao próprio Bacamarte, alteração essa que 

parece querer destacar mais uma vez a perfeição moral do alienista. Duas outras supressões chamam a atenção, 

pois se referem à descrição do estado de espírito de Bacamarte diante da nova teoria: “E outra vez lhe caía o 

rosto desesperado e abatido” e “mas voltava a dúvida, e ficava vexado e triste”. Até aqui, o médico sempre fôra 

descrito afrontando os problemas de maneira altiva. Portanto, essa supressão parece visar a uma coerência no 

caráter da personagem.  
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– Nenhum vício? 

– Nada. 

– Tudo perfeito? 

– Tudo. 

– Não, impossível,
252

 bradou o alienista. Digo que não sinto em 

mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta 

magnificência. A simpatia é que vos faz falar. Estudo-me e nada acho 

que justifique os excessos da vossa bondade.
253

 

A assembleia insistiu; o alienista resistiu; finalmente o padre 

Lopes explicou tudo
254

 com este conceito digno de um observador: 

– Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que 

aliás todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que 

realça as outras: – a modéstia.  

Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente 

alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, 

recolheu-se
255

 à Casa Verde. Em vão a mulher e os amigos lhe 

disseram
256

 que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado: 

nem rogos nem sugestões nem lágrimas o detiveram um só instante. A 

rosto desesperado e 

abatido. Depois tornava a 

indagação subjetiva e 

retrospectiva, ao estudo 

de si mesmo e do seu 

passado; e parecia-lhe que 

si, a teoria nova tinha nele 

uma demonstração 

evidente: mas voltava a 

dúvida, e ficava vexado e 

triste. // Enfim teve esta 

ideia: convocar algumas 

pessoas, interrogá-las sem 

dizer o motivo e ouvir-

lhes o parecer 

desinteressado. Nessa 

mesma noite, reuniram-se 

em casa dele a mulher, o 

padre Lopes, o boticário, 

os vereadores, o juiz de 

fora, e mais seis ou sete 

súditos de Sua Majestade. 

Simão Bacamarte expôs o 

que desejava e pediu-lhes 

franqueza. // – A maior 

franqueza, disseram os 

ouvintes. // E cada um 

falou estiradamente, 

demonstrando as 

qualidades raras, e mais 

que tudo harmônicas, do 

ilustre alienista. Ninguém 

podia competir com ele 

em penetração. A 

perseverança era outro 

dote que o tornava 

                                                           

252
 Machado faz apenas uma substituição na pontuação. 

253
 Em primeiro lugar, Machado faz apenas uma substituição na pontuação. Em segundo, ao suprimir “dessa 

maneira”, ele provavelmente está buscando concisão. Em terceiro lugar, a substituição da preposição “de” pela 

preposição “da” não altera o significado da frase. 

254
 Como Machado não nomeara nenhum dos que havia falado até aí, a informação de que o padre Lopes “ainda 

não falara” pode ter parecido desnecessária a Machado. 

255
 A vírgula foi colocada somente na versão de Papéis Avulsos. 

256
 Ao trocar o verbo “pedir” pelo “dizer”, Machado parece querer evitar a redundância de uma ideia que já vem 

subentendida em “rogos”. 
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questão é científica, dizia ele; trata-se de uma doutrina nova, cujo 

primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a 

prática.
257

 

– Simão! Simão! meu amor! dizia-lhe a esposa com o rosto 

lavado em lágrimas. 

Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção 

científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher, e brandamente a 

repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura 

de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a dezessete 

meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. 

Alguns chegam ao ponto de conjeturar
258

 que nunca houve outro 

louco, além dele, em Itaguaí; mas esta opinião, fundada em um boato 

que correu desde que o alienista expirou, não tem outra prova, senão o 

boato; e boato duvidoso, pois é atribuído ao padre Lopes, que com 

tanto fogo realçara as qualidades do grande homem. Seja como for, 

efetuou-se o enterro com muita pompa e rara solenidade.
259

 

admirável, e bastava a 

prová-lo a Casa Verde. 

Nunca houve paciência e 

firmeza comparáveis às 

que ele mostrou por 

ocasião da revolta dos 

Canjicas. Quanto à 

veracidade, Epaminondas 

podia considerar-se seu 

discípulo. Leal aos 

amigos, à família, à coroa, 

era por assim dizer um 

modelo de homem e 

cidadão. Que constância 

no estudo! que brandura 

no trato particular! A 

frivolidade era sua a 

maior inimiga; o 

charlatanismo execrava-o. 

// Ao passo que a 

assembleia ia 

inventariando as feições 

morais do alienista, com 

tão exemplar franqueza, 

este lhe ouvia calado os 

votos, ora com os olhos 

no opinante, ora com eles 

no chão. Ouvindo o 

último, esteve ainda 

meditativo uns dois 

minutos; enfim, 

                                                           

257
 Pouco antes nesse mesmo parágrafo, Bacamarte afirma “A questão é científica”. Portanto, talvez Machado de 

Assis tenha retirado essa referência religiosa por uma questão de coerência da personagem. 

258
 Machado deixa a narrativa mais direta ao suprimir a relação das leituras realizadas por Bacamarte. Como o 

alienista se internara na Casa Verde para se entregar “ao estudo e à cura de si mesmo”, a proximidade maior da 

frase “sem ter podido alcançar nada” depois da breve referência à sua morte só faz aumentar a ironia 

machadiana. Com a supressão, o autor também evita a repetição da ideia de morte, a causa da morte talvez 

parecendo desnecessária ao escritor, já que ele a eliminou. Além do mais, o autor já usara “cronistas” logo acima, 

por isso talvez Machado tenha sentido a necessidade de suprimir esse substantivo depois do pronome indefinido 

plural.  

259
 Ao suprimir a ideia de que Bacamarte havia sido enterrado na capela da Casa Verde, uma vez mais Machado 

elimina uma referência religiosa, como já fizera anteriormente neste capítulo e como fará na referência latina a 

seguir. O fato de o alienista ter sido enterrado sem epitáfio aumentava a ironia machadiana, visto que o médico 

buscava a glória da ciência psiquiátrica e, metonicamente, a sua própria, pois ele era seu único representante, já 
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perguntou: // – Nenhum 

defeito? # // # – Não; 

impossível, # / # vos faz 

falar dessa maneira. 

Estudo-me # / # de vossa 

bondade. # // # o padre 

Lopes que ainda não 

falara, explicou tudo # // # 

triste. Ato contínuo 

recolheu-se à # / # lhe 

pediram que ficasse, # / # 

a teoria e a prática, à 

maneira de Jesus, que 

usou tudo o que pregou. # 

// # alcançar nada. Não 

foi por falta de livros; 

folheava-os dia e noite, 

uns in-4º, outros in-

folio, em muitas 

línguas. Morreu, enfim, 

de uma erisipela no 

ventre. Alguns 

cronistas chegam ao 

ponto de conjeturar # // 

# rara solenidade. O 

                                                                                                                                                                                     

que “não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria”. A ironia se desdobraria 

no fato de até os ossos terem desaparecido, não restando nenhuma prova da existência do ilustre Bacamarte, que 

morreu sem “ter podido alcançar nada”. A supressão desse trecho também pode ter-se devido ao fato de 

Machado querer evitar a excessiva intromissão do narrador na conclusão do relato. Esse narrador já havia 

afirmado que o boato era duvidoso e, na versão de A Estação, é possível perceber a sua intromissão ainda nas 

seguintes passagens: “infelizmente sem epitáfio”, “Alas! Poor Iorick! Sic transit gloria mundi”. A primeira seria 

um posicionamento emocional do narrador. No caso da citação de Yorick, trata-se de uma personagem 

mencionada pela primeira vez na cena I do Ato 5 da peça Hamlet, de Shakespeare. Nessa passagem, Hamlet, 

segurando o crânio de Yorick, falecido bobo da corte ligado à sua infância, reflete sobre a vaidade terrena, a 

transitoriedade da vida, a morte inevitável e a suposta igualdade das pessoas depois dela. A segunda, frase latina 

que poderia ser traduzida por “assim passa a glória do mundo”, faz referência a um ritual de coroação papal 

utilizado até 1963. Nele, o papa recém-eleito saía em procissão e, nas três paradas previstas, um mestre de 

cerimônias descalço se ajoelhava diante do escolhido e, enquanto queimava trapos de linho, repetia três vezes em 

voz alta: “Pater sancte, sic transit gloria mundi!”, para que ele se lembrasse da natureza transitória da vida e das 

honras terrenas. Desse modo, as duas referências suprimidas por Machado transmitiam a mesma ideia de vaidade 

e transitoriedade humanas, portanto, parece que o autor buscou, na versão de Papéis Avulsos, a concisão a fim de 

evitar a redundância de pensamento e privilegiar a ação da narrativa.  
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cadáver foi sepultado 

na capela da Casa 

Verde, infelizmente 

sem epitáfio. Em 1817, 

desapareceram os 

ossos, e segundo as 

mais prováveis 

induções, foram 

roubados e 

transportados para 

Santiago do Chile, cuja 

academia supõe que 

são os restos de um 

cozinheiro do ilustre 

Pizarro. Alas! poor 

Iorick! – Sic transit 

gloria mundi. 
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ANEXO I 
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