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O corpo do louco 

suspende a calçada 

por um fio 

baba fina 

na barba por fazer 

a mão do louco 

sustente a tarde 

– milagre – 

tetos que tendem 

a desabar. 

 “O corpo do louco”, Diva Cunha  

 



 
 

RESUMO 

 

A loucura como forma de representação ficcional da realidade suscita questões 
acerca da marginalidade e exclusão social sofridas pelo personagem louco, cuja 
subjetividade revela uma gama de discursos sobre o tema. Assim, tais problemáticas 
constituem o ponto focal da presente pesquisa, cujo objetivo consiste em analisar a 
representação da loucura e do personagem louco enquanto protagonista em autores 
da narrativa curta brasileira do século XX.  O corpus é composto pelas narrativas 
―Como o ‗homem‘ chegou‖ (2012), de Lima Barreto; ―Morro do Isolamento‖ (2018), 
de Rubem Braga, e ―Casa de loucos‖ (1976), de João Antônio. Seguindo tal percurso 
reflexivo, tenciona-se analisar as referidas narrativas à luz dos conceitos de Bosi 
(1979, 2006), Nadia Gotlib (1985), Magalhães Junior (1972), Córtazar (2006), 
Mônica Rector (2015) e Polinésio (1994), Coutinho (2006) que trazem considerações 
sobre a narrativa curta no Brasil, além de Candido (2006), que trata da relação 
literatura e sociedade. Quanto à teoria que aborda a loucura, dialoga-se com 
Foucault (1978), Erasmo de Rotterdam (2017), Machado (2005), Frayze-Pereira 
(2007) e Freud (2011), dentre outros. Acrescente-se ainda a fortuna crítica dos 
escritores Lima Barreto, Rubem Braga e João Antônio sobre as referidas questões. 
Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa é predominantemente bibliográfica, 
de cunho crítico-analítico, embasado na abordagem qualitativa e no método 
dedutivo. De modo geral, pode-se afirmar que o tratamento dado à temática da 
loucura e a representação do louco nos textos literários dos autores analisados vêm 
absorvendo e representando as diferentes manifestações da loucura, conforme o 
seu contexto. Quanto às análises das narrativas, estas trazem o personagem louco 
figurando como protagonista, embora represente um sujeito social marginalizado. 
Evidenciam a cidade como um espaço de segregação social e apontam a 
marginalidade do personagem louco aliada não apenas às suas condições 
psicológicas, mas a isso agregada à negligência social consequente do preconceito 
quanto ao personagem considerado como louco.   
 

Palavras-chave: Narrativa curta. Loucura. Lima Barreto. Rubem Braga. João 

Antônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La locura como forma de representación ficcional de la realidad suscita cuestiones 
acerca de la marginalidad y exclusión social sufridas por el personaje loco que 
subjetivamente muestra una gama de discursos sobre el tema. Así, tales 
problemáticas constituyen el punto focal de la presente pesquisa, cuyo objetivo 
consiste en analizar la representación de la locura y del personaje loco, mientras 
protagonista en autores de la narrativa corta brasileña del siglo XX. El corpus  es 
compuesto por las narrativas “Como o „homem‟ chegou” (2012), de Lima Barreto; 
“Morro do Isolamento” (2018), de Rubem Braga y “Casa de loucos” (1976), de João 
Antônio. Siguiendo este recorrido reflexivo, se tiene la intención  de analizar las 
referidas narrativas a la luz de los conceptos de Bosi (1979, 2006), Nadja Gotlib 
(1985), Magalhães Junior (1972), Córtazar (2006), Mônica Rector (2015) y Polinesio 
(1994) que llevan consideraciones acerca la narrativa corta en Brasil, además de 
Candido (2006), que trata de la relación literatura y sociedad. Cuanto a la teoría que 
aborda la locura, dialogase con Foucault (1978), Erasmo de Rotterdam (2017), 
Machado (2005), Frayze-Pereira (2007) y Freud (2011), entre otros. Se añade la 
fortuna crítica de los escritores Lima Barreto, Rubem Braga y João Antônio sobre las 
referidas cuestiones. Desde el punto de vista metodológico, esta pesquisa es 
predominantemente bibliográfica, de naturaleza crítico-analítico,  basado en el 
enfoque cualitativo y el método de deducción. En general, se puede afirmar que el 
tratamiento dado a la temática de la locura y la representación del loco en los textos 
literarios de los autores analizados vienen absorbiendo y representando las distintas 
manifestaciones de la locura, según su contexto. Cuanto al análisis de las narrativas, 
estas llevan el personaje loco figurando como protagonista, aunque represente un 
sujeto social marginalizado. Evidencian la ciudad como un espacio de segregación 
social y apuntan la marginalización del personaje loco aliada no solamente a sus 
condiciones psicológicas, pero a eso agregado la negligencia social consecuente del 
prejuicio cuanto al personaje considerado como loco. 
 

Palabras-claves: Narrativa corta. Locura. Lima Barreto. Rubem Braga. João 

Antônio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa envolta neste trabalho objetiva analisar a representação da 

loucura e do personagem louco enquanto protagonista em autores da narrativa curta 

brasileira do século XX. Nos três textos literários selecionados, a loucura surge 

como forma de representação ficcional da realidade, considerando-a como símbolo 

da discussão acerca da insanidade enquanto comportamento humano excludente 

(FOUCAULT, 1978), por sua vez, retratado na Literatura nacional (HIDALGO, 2007). 

As reflexões promovidas nesse estudo incidem sobre as questões da 

marginalidade e da exclusão social sofridas pelos personagens, sempre 

considerados à margem nas narrativas selecionadas e cuja subjetividade encontrada 

em cada uma delas revela uma gama de discursos sobre o tema. 

As representações ficcionais de como os loucos são percebidos e 

apresentados serão analisadas em três narrativas curtas brasileiras. Partindo do 

pressuposto no qual os discursos que promovem a loucura como um desvio de 

comportamento, são oriundos de uma segregação erguida ao longo do tempo e 

evidenciada pelo posicionamento da sociedade ocidental no decorrer do século XX 

em relação aos sujeitos considerados insanos.   

Diante de tal quadro, a literatura pode proporcionar uma visão crítica para a 

discussão sobre como a sociedade percebe o ser humano com problemas mentais, 

expondo toda uma carga de valores que vão do preconceito à repulsa, da tristeza à 

reflexão. Isto é, a partir das representações ficcionais do louco na Literatura pode-se 

contribuir com uma visão crítica em relação a maneira pela qual se percebe o outro 

na sociedade.   

Desse modo, a pesquisa torna-se relevante ao passo que propõe refletir 

sobre o processo de marginalização dos loucos, levando em consideração o 

processo da narrativa curta brasileira para explicar a representação literária da 

loucura como índice de uma sociedade preconceituosa, fato revelado na leitura de 

tais obras. Além disto, discutiremos sobre o preconceito e da exclusão expostos 

pelos autores nos personagens de suas obras, tudo no intuito de revelar camadas 

do texto literário impactando na visão crítica sobre a questão aqui proposta.  

Do ponto de vista da produção acadêmica, esta pesquisa mostra-se relevante 

por contribuir com o estudo da temática da loucura, que já possui uma considerável 

fortuna crítica e surge também norteada pela recente presença dela na literatura 
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brasileira, porém sendo uma temática ainda pouco estudada no âmbito da crítica 

literária, contribuindo assim para novas visões acerca da temática em estudo.  

As narrativas escolhidas para apreciação da temática na pesquisa final são, 

respectivamente, ―Como o ‗homem‘ chegou‖ (original de 1914), de Lima Barreto; 

―Morro do Isolamento‖ (original de 1934), de Rubem Braga e ―Casa de loucos‖ 

(original de 1976), de João Antônio. A escolha deve-se ao fato destas serem 

narrativas curtas, gerando também discussões teóricas (HOHLFELDT, 1988; 

SOARES, 2014) contemplando diferentes autores e períodos estéticos distintos na 

literatura brasileira do século XX, e por meio da representação da loucura nos textos 

selecionados procura-se analisar o abismo existente entre os grupos sociais e o 

processo de marginalização dos loucos representados nos personagens.   

 De modo mais amplo, englobando a temática sob viés mais abrangente e 

histórico, em fins do século XIX, a literatura brasileira começaria um processo de 

tentativa de ruptura baseado em uma nova tendência de origem europeia – assim 

como todos os movimentos anteriores, diga-se de passagem –, com personagens 

representativos da realidade urbana nacional em detrimento dos ideários românticos 

em vigor, ainda que estes abrangessem a atmosfera urbana como espaço (caso de 

Senhora, de José de Alencar).  

Como desdobramento desse período de transformação e um maior 

comprometimento com a realidade circundante, na qual também se insere o escritor 

de Literatura, o Realismo aborda temáticas fortemente extraídas do cotidiano, a 

respeito da atração pelos problemas sociais presentes no cenário nacional, 

instaurando novos personagens que passam a figurar na narrativa brasileira sob 

perspectivas além do nacionalismo romântico. 

Sendo assim, os escritores no Realismo ―[...] ao invés do subjetivismo 

[característico do Romantismo], propunham a objetividade, amparados na ideia 

positiva do fato real; em lugar da imaginação, a realidade contingente‖ (MOISÉS, 

2001, p. 15). Diante da recente perspectiva do Realismo, foi iniciado um processo de 

mudança na forma de inserção dos personagens excluídos, o que inclui a figura do 

louco. No entanto, foi a partir do Pré-Modernismo que seus autores começaram a 

destacar com maior intensidade a representação de uma realidade até então pouco 

exposta na literatura nacional, possibilitando que temáticas e personagens 

marginalizados oriundos de classes subalternas saíssem do papel de coadjuvantes 
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para serem tratados como foco principal das narrativas, incluindo nesta contingência 

a figura do louco. 

Roberto Schwarz (1983, p. 07), com a ideia de trazer ―[...] a influência anti-

simplista e antidogmática da literatura ao debate sobre as classes sociais‖, alertaria 

para o fato de a literatura nacional começar a expressar visões de determinados 

grupos sociais, e em consonância com essas transformações, o personagem louco – 

que aparece como um desvio dos paradigmas de uma sociedade neutralizadora das 

diferenças individuais – passa também a protagonizar a narrativa literária brasileira.   

A mudança de postura dos escritores em relação às formas de tratamento das 

novas temáticas de âmbito social - assim como, a inserção dos personagens 

marginalizados -  se deu a partir das condições de produção dessa literatura, na qual 

significativa parcela acompanhou as mudanças sociais e políticas ocorridas no 

cenário brasileiro, sobretudo a partir do Realismo, Pré-Modernismo e principalmente 

do Modernismo: ―[...] os modernos escritores querem fazer, assim, da sua voz, um 

protesto contra as estruturas sociais [opressoras]‖ (POLINESIO, 1994, p. 153). 

Dentro da narrativa curta brasileira – até então uma esfera em ascensão (SOARES, 

2014) –, há essa inserção de temáticas e personagens marginalizados mediante o 

contexto de transformação urbana decorrente do período de transformação do Brasil 

na primeira metade do século XX.  

Diante desse quadro, a loucura passa a ser um tema explorado dentro da 

literatura nacional mediante um novo olhar dos escritores, possibilitando analisar o 

personagem como protagonista, embora represente – em um âmbito maior – um 

sujeito silenciado culturalmente através do discurso excludente que lhe imputou um 

estigma marginal reverberante no tempo e na história (FOUCAULT, 1978).  A 

loucura como temática no texto fictício é recorrente desde os grandes clássicos 

ocidentais, a exemplo de Hamlet, de William Shakespeare, e Cervantes com seu 

Dom Quixote, ambas publicadas no começo do século XVII. Evidenciando sua 

presença igualmente em obras recentes, caso dos estadunidenses Henry Miller em 

sua obra Trópico de câncer (1934) e Truman Capote em A sangue frio (1965), 

expondo que o tema da insanidade permeia a literatura ocidental. 

No entanto, a presença marcante da temática da loucura na literatura 

brasileira é bem recente, sendo importante sua contextualização na narrativa curta 

nacional, diante do recorte de análise desta pesquisa. Nesse sentido, a narrativa O 

alienista (1882), de Machado de Assis, aparece como marco inicial, notado que ela 
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―[...] foi um primeiro passo para a construção de uma crítica da loucura como lugar 

de exclusão, não apenas do entrave dos conceitos positivistas, mas por toda a 

pretensão de conhecimento e tratamento sobre o tema‖ (KETZER, 2014, p. 02).  

Em outro estudo, Luzia Machado (2005) também assinala o referido conto 

como marco histórico e significativo na abordagem da temática, pois o autor 

Machado de Assis não apenas desvelaria a realidade do louco, trazendo isto a partir 

do comportamento do protagonista (Simão Bacamarte), como também discutiria 

como pode ser arbitrário o diagnóstico da loucura. Além destes fatores, Machado 

viria a inserir elementos novos, como o espaço do hospício, artifício que veio a 

aparecer durante os séculos XVII e XVIII, quando na Europa criam-se casas de 

internamento para reclusão dos loucos (FOUCAULT, 1978).   

Representada com clara presença na narrativa realista de Machado de Assis 

e, posteriormente, no Pré-Modernismo de Lima Barreto, a figuração da loucura como 

tema ganhou novos contornos acentuados com o advento do Modernismo, tendo em 

vista a sua importância enquanto representação ficcional mediante novos horizontes 

na literatura nacional. Nesse cenário fragmentado da vida moderna brasileira, os 

textos literários que utilizam a loucura como tema proporcionam uma leitura reflexiva 

acerca da violência contra o louco e ―[...] procuram resgatar, em meio à avalanche 

que soterra o lado humano de cada um – valores equivocados que sorrateiramente 

foram se instaurando –, o sentido verdadeiro da solidariedade que deveria permear 

as relações entre os homens‖ (MACHADO, 2005, p. 306). Assim, o personagem 

louco, ainda segundo a supracitada estudiosa, emerge como símbolo para 

representar o desrespeito a um ser humano que não escolheu sua própria condição, 

pois, na verdade, nasceu ou se transformou nela.   

Já em um contexto mais amplo, há obras de autores importantes na cultura 

ocidental que trazem uma visão panorâmica sobre a presença da loucura na 

humanidade. Em História da Loucura na Idade Clássica (1978), Michel Foucault 

traça o percurso da loucura durante os séculos. Para tanto, ele não se restringe 

apenas à medicina, indo se reportar à diferentes áreas de conhecimento para 

delinear esse percurso histórico-filosófico da temática em questão, levando em 

consideração também a Literatura como um de seus tocantes.  

A loucura como representação literária é a vertente mais convergente a 

presente pesquisa, logo ressalta-se as palavras do pensador francês Michel 

Foucault (1978, p. 49-50), expondo que ―[...] não nos surpreendamos ao reencontrá-
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la tantas vezes nas ficções do romance e do teatro. Não nos surpreendamos ao vê-

la andar de fato pelas ruas [...] a loucura desenha uma silhueta bem familiar na 

paisagem social‖.  

Ainda segundo Foucault (1978), na Idade Média e depois no Renascimento, a 

loucura estava presente no horizonte social como um fato estético ou cotidiano. 

Após o advento da internação, a visão humana sobre a loucura atravessa um 

período de silêncio, de exclusão perdendo a ―[...] função de manifestação, de 

revelação que ela tinha na época de Shakespeare e de Cervantes‖ (FOUCAULT, 

1978, p.163). A partir do século XVIII, no qual se estabelece a constituição da 

loucura como doença mental 1 , é perceptível também o rompimento de uma 

linguagem comum entre loucura e razão.  

Desse modo, de um lado estaria o homem de razão que delega ao médico o 

diagnóstico da loucura, não autorizando, assim, relacionamento senão através da 

universalidade abstrata da doença. Por outro lado, o sujeito considerado louco não 

se comunica com o outro senão pelo intermediário de uma razão igualmente 

abstrata, que é a ordem, coação física e moral, pontua Foucault (1978).  Sendo 

assim, a visão do filósofo francês se agrupa ao tratamento dado à temática da 

loucura e à representação do louco nos textos literários ocidentais, absorvendo e 

representando as diferentes manifestações, modelando suas formas de acordo com 

o contexto imerso.  

Para estabelecer um diálogo entre literatura e loucura proposto nesta 

pesquisa, é oportuno discutir a relação entre literatura e sociedade, pois o aspecto 

social é indispensável para se compreender como essa temática relacionada à 

psiquiatria reflete a sociedade em determinados momentos na literatura brasileira. 

Ao abordar essa relação de literatura e sociedade, Antonio Candido (2006) ressalta 

a importância de perceber a literatura como um todo indissociável.  

Para Candido, trata-se de fundir texto e contexto numa interpretação 

dialeticamente íntegra, no qual ―[...] o externo – no caso, o social – importa, não 

como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo 

papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno‖ (CANDIDO, 2006, 

                                                           
1
 Liderada pelo médico francês Philippe Pinel (1745-1826), surge a Primeira Revolução Psiquiátrica, a 

partir da qual, a loucura recebeu a noção de doença que poderia ser tratada. Entretanto, a reforma 

de Philippe Pinel não se configurou como uma modificação dessa questão de interdição da fala: a 

loucura continuou silenciosa, agora sob os cuidados da medicina, que exerceu um arremate dessa 

repressão da loucura (PROVIDELLO; YASUI, 2013). 
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p. 13-14).  Ainda de acordo com ele, a análise literária não deveria ser limitada ao 

reducionismo sociológico nem somente ao reducionismo formalista, acoplando texto 

e contexto na interpretação de forma complementar, atitude que se levou em 

consideração no decorrer desta pesquisa.   

Quanto à metodologia deste estudo, tendo em mente a clara definição de 

pesquisa bibliográfica como ―[...] aquela que a partir do registro disponível, 

decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos como livros, 

artigos, teses, etc., utiliza-se de dados de categorias teóricas já trabalhadas por 

outros pesquisadores e devidamente registrados‖ (SEVERINO, 2009, p.122), 

aponta-se que esta pesquisa seguirá nessa direção, tendo em vista que para 

desenvolver a dissertação busca-se suporte teórico, sobretudo em livros, artigos 

científicos, ensaios e estudos na área, visando o tratamento analítico que será dado 

às narrativas e ao tema em questão.  

Desse modo, na perspectiva metodológica, esta pesquisa será também 

bibliográfica e analítica, pois parte ―das contribuições dos autores dos estudos 

analíticos constantes dos textos‖ (SEVERINO, 2009, p.122) buscando discutir como 

contribuir, a partir da narrativa curta brasileira do século XX, para a desconstrução 

do discurso excludente que imputou ao louco um estigma marginal, fato este que a 

Literatura selecionada nesta pesquisa expõe e discute a representação da loucura 

através de personagens sempre problematizados. Com o intuito de auferir os 

objetivos da pesquisa norteados pela questão problema citada, a dissertação foi 

planejada em cinco, contabilizando a introdução como o primeiro deles, dispostos de 

forma sequencial aos autores escolhidos, considerando o contexto cronológico e 

literário das narrativas analisadas.  

No capítulo teórico, ―Narrativa curta no Brasil: do conto moderno ao 

contemporâneo‖, são feitas considerações sobre a narrativa curta no Brasil – em 

especial, a do século XX – e a temática da loucura existente nela. No que concerne 

ao gênero conto, são abordados alguns teóricos para embasar essa pesquisa, como 

Nadia Gotlib (1985), Magalhães Júnior (1972), Córtazar (2006), Hohlfeldt (1988), 

Mônica Rector (2015) e Bosi (2006), todos apontando a complexidade desta 

tipologia ao longo da literatura brasileira do século XX. Ainda nesse capítulo teórico, 

será introduzida a teoria que aborda a loucura e o estudo do personagem louco na 

Literatura, mais especificamente na narrativa curta brasileira. Para tanto, convém 

dialogar com Foucault (1978), Desiderio Erasmo de Rotterdam (2017), Freud (2011), 



16 
 

Luzia Machado (2005) e Frayze-Pereira (2007), dentre outros, sendo estes também 

citados nos capítulos de análise conforme seja necessário.   

No capítulo seguinte, a pesquisa se concentra na análise da primeira narrativa 

que compõe o corpus: ―Como o ‗homem‘ chegou‖ (1914), de Lima Barreto, presente 

no livro de contos A nova Califórnia (2012). Levando em consideração suas 

trajetórias biográfica e literária, é feita uma análise teórica ao retrato exposto por 

Barreto da época no Brasil em que a doença mental era tratada, inclusive, como 

caso de polícia. Para tanto, será retomado o referencial do capítulo teórico e ainda 

outros escritos, como Bosi (2017), Hidalgo (2008), Resende (1993) e Madeira 

(2000).  

No quarto capítulo, além dos apontamentos sobre a crônica com base em 

Coutinho (2006), é analisada a narrativa ―Morro do Isolamento‖, de Rubem Braga, 

esta trazendo a loucura de uma forma mais implícita no personagem protagonista, 

porém repleta de reflexões acerca dos personagens periféricos e do ambiente 

urbano que habitam. Além do referencial teórico sobre a temática, a fortuna crítica 

do autor também é levada em consideração dentre eles: Dubiela (2013), Antonio 

Luciano (2010) e Carvalho (2013).  

Já no último capítulo, a narrativa analisada é o texto ―Casa de loucos‖, do 

autor paulista João Antônio. O escritor, seguindo a mesma linhagem de Barreto, 

aborda temáticas tocantes à marginalidade, expondo na narrativa citada a realidade 

interna de um hospício, colocando em cena vários loucos como protagonistas, 

reclusos do convívio coletivo, às margens de uma sociedade aparentemente 

preocupada com eles. A análise é embasada também na fortuna crítica do autor, 

Severiano (2005) e Barros (2012).  

Percebendo a literatura como fonte capaz de dialogar com a realidade, com 

momentos históricos e como representação destes, reitera-se a importância dessa 

pesquisa em relação à temática da loucura no espaço da ficção curta brasileira, 

especialmente a partir do século XX, sobretudo nas narrativas abordadas ao longo 

do estudo. Faz-se necessário levantar discussões acerca do preconceito e da 

exclusão expostos pelos personagens representativos dos sujeitos loucos nessas 

narrativas, figuras insanas, mas salvas do esquecimento pela Literatura e pelos seus 

autores, capazes de discutir a suposta falta de lógica presente no comportamento 

humano. 
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2 NARRATIVA CURTA NO BRASIL: DO CONTO MODERNO AO 

CONTEMPORÂNEO 

  

A narrativa curta no Brasil apresenta diferentes feições e particularidades 

desde os seus aspectos formais, como extensão e tipologia, até as suas dimensões 

sociais e históricas. A construção literária do conto, em específico, possui relações 

limítrofes com outros gêneros (reportagem e crônica entre outros), portanto, sendo 

exigido um estudo mais apurado para mensurar suas especificidades, começando 

pelo processo de afirmação perante a crítica, para se constituir como tal.  

Hohlfeldt (1998) afirma que a década de 60 ficou conhecida, no Brasil, como a 

grande década do conto. Dezenas de escritores foram revelados ou consolidaram 

suas carreiras literárias através desse gênero específico. Exageros e idiossincrasias 

à parte, o conto sempre teve seus representantes nacionais desde o século XIX, o 

que pode ser lido na assertiva de Hohlfeldt é que houve, por parte de crítica e 

público, a consolidação e afirmação da contística nacional, cada vez mais cultivada 

no cenário brasileiro dentro da narrativa curta de ficção.  

É justo destacar que, desde o Realismo brasileiro, nomes como o de 

Machado de Assis assumiram sua posição de consagração pela crítica, chegando a 

ser considerado um dos grandes escritores de toda a literatura (RECTOR, 2015). O 

escritor carioca já enxergava a necessidade da criação literária brasileira construir 

sua identidade e ―Não foi então por acaso que Machado recorreu ao conto, tão 

adequado à dramatização de crises de identidade [...]‖ (GLEDSON, 1998, p.27). 

Machado deu um passo à frente quando começou a manifestar seu desejo de uma 

emancipação literária brasileira ao longo de sua produção no Realismo, fato também 

atuante no Romantismo nacional (CANDIDO, 2006).  

Contanto, foi a partir do advento do Modernismo – uma verdadeira 

transformação literária em todos os sentidos – que o conto ganhou notoriedade no 

cenário da crítica literária brasileira (BOSI, 2013; CANDIDO, 2006) em relação às 

transformações/inovações consoantes e provenientes desse momento de renovação 

e de afirmação da literatura nacional.  

Encarando agora de modo mais amplo o tipo de narrativa trazida sob a 

insígnia do conto, marcada por variadas teorias, sua plena definição se torna aberta, 

no sentido de apontar um conceito fechado e uniforme de acordo com os estudiosos. 
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Não basta apenas distingui-lo do romance, privilegiando sua extensão e demais 

aspectos estruturais, nem tampouco se deter apenas em aspectos como brevidade, 

fragmentação, intensidade e tensão apontando-os como necessários para 

caracterizar o gênero como tal.  

O fato é que, diante de todos esses aspectos, existem divergências. Ante a 

diversidade que exige a análise desse tipo de narrativa curta, entender o conto como 

um gênero específico requer também o entendimento do seu conjunto de 

características, já que defini-lo ―[...] não é uma das tarefas mais fáceis, pois 

numerosas são as definições de conto‖ (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 12), além 

de ser uma narrativa de difícil definição e esquivo nos seus múltiplos e antagônicos 

aspectos, como assim lembra Cortázar (2006). O que diversos teóricos do conto se 

propõem a fazer é congregar as reflexões sobre o gênero, dar-lhes uma forma 

organizada, apontando as peculiaridades que consideram próprias do gênero: 

 

Se não tivermos uma ideia viva do que é um conto, teremos perdido 
tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do 
homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma 
batalha fraternal, se me for permitido o termo; e o resultado dessa 
própria batalha é o conto, uma síntese viva e ao mesmo tempo uma 
vida sintetizada (CORTÁZAR, 2006, p.147).  

 

Para ele, o conto é como a fugacidade numa permanência, opinião metafórica 

por excelência e pouco objetiva. Para se chegar a ter uma ideia viva do que é o 

conto, ele estabelece uma comparação do conto em relação à fotografia, na qual o 

fotógrafo e o contista escolhem uma imagem ou um acontecimento que sejam 

significativos, capazes de proporcionar um efeito de sentido à obra. Essa 

comparação permite inferir que, assim como a fotografia, o conto faz um recorte da 

realidade capaz de representar uma realidade muito mais ampla e significativa.  

Levando em consideração também a perspectiva de Nadia Gotlib (1985), 

essa tipologia narrativa possui a peculiaridade de provocar e condensar reflexões 

acerca da realidade cotidiana do homem em um breve tempo narrativo, sendo assim 

―[...] por esta capacidade de corte no fluxo da vida, que o conto ganha eficácia [...] na 

medida em que, breve, flagra o momento presente, captando em sua 

momentaneidade, sem antes nem depois‖ (GOTLIB, 1985, p.55). Considerando a 

concepção de que o conto também formaliza um enredo de menor extensão 

comparado ao romance, a questão da brevidade é fundamental na sua construção. 
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Nesse caso, a extensão do conto representaria um dos sinais característicos de sua 

diferenciação, mas não o suficiente para defini-lo como tal.  

Neste caso em específico, o conto do século XX passou a apresentar uma 

multiplicidade bastante moderna, pois ―Ora é quase-documento folclórico, ora quase-

crônica da vida urbana, ora quase-drama do cotidiano burguês, ora quase-poema do 

imaginário às voltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa voltada às festas da 

linguagem‖ (BOSI, 2006, p. 07).  O conto, então, funciona como uma variante de 

curta extensão capaz de refletir sobre as situações mais diversas da vida real e 

imaginária.   

Focando a produção contística nacional, esta acompanhou os momentos de 

transformação da literatura brasileira. Após o Romantismo e Realismo, mas antes de 

se concretizar no movimento modernista, houve o Pré-Modernismo, definido por 

Tristão de Athayde (1989) como um ―[...] momento de alvoroço intelectual, marcado 

pelo fim da grande guerra [1914-1918] e, entre nós, por toda uma ansiedade de 

renovação intelectual, que alguns anos mais tarde resultaria no movimento 

modernista‖ (ATHAYDE, 1939, p. 07), e apontado por Hohlfeldt (1998) também 

como um período de transição em que a indefinição entre elementos predecessores 

e sucessores dele o definem.  

O Pré-Modernismo tornou-se um assunto em discussão na história e na 

crítica da literatura brasileira. Para Athayde (1939) e Bosi (1979), é considerado um 

período literário de transição do Realismo/Naturalismo para o Modernismo, marcado 

por conflitos no campo artístico e literário no Brasil. Se, de um lado, existia um 

movimento artístico alinhado aos valores clássicos, paralelamente já começava a 

surgir um movimento significativo de ruptura a esses valores, no qual seus 

representantes buscavam uma identidade ou realidade brasileira.  

Um grupo de intelectuais – dentre eles os escritores Monteiro Lobato, Olavo 

Bilac e Euclides da Cunha – são figuras importantes que escreveram prosa no 

período pré-modernista. No entanto, de acordo com Bosi (1979), as duas figuras 

mais importantes da ficção pré-modernista seriam Lima Barreto (1881-1922) e Graça 

Aranha (1868 -1931), pois as obras desses autores se situam em nível mais alto e 

mais próximo da renovação modernista, ressaltando suas figuras como vitais para o 

entendimento do período em questão (BOSI, 1979, p. 104-105):   

 



20 
 

Os dois vultos mais importantes da ficção pré-modernista provieram 
de camadas sociais opostas, palmilharam existências diferentes e 
chegaram a diferentes opções estéticas. No entanto, ambos 
expressavam uma atitude espiritual frontalmente antipassadista, 
inovadora e premonitória da revolução literária dos anos 20 e 30; e, 
principalmente, achavam-se ambos impregnados de forte sentimento 
nacional e aguilhoados por uma consciência crítica dos problemas 
raciais, sociais e morais do povo brasileiro.  

 

Além de Bosi (1978), Hohlfeldt (1998) também aponta Lima Barreto como um 

dos símbolos do Pré-Modernismo brasileiro. Os críticos convergem ao apontarem o 

escritor como grande figura desse momento, um autor que se defronta em terrenos 

passadistas, que precisa lidar com o novo e ainda se mostra como uma voz do 

inconformismo perante o contexto vigente, apontando uma relação de tensão com a 

tradição. Em seus romances, crônicas e contos, representa a marginalização dos 

negros, dos loucos e de toda classe subalterna, recriando ficcionalmente os dilemas 

da recente vida republicana na capital do país e seus arredores.  

Na sua contística, o pré-modernista mescla modos tradicionais de narrar e as 

especificidades de renovação do conto. Lima Barreto surgiu no cenário literário 

carregando consigo o desafio de fazer literatura mediante sua condição em uma 

sociedade conservadora, pois ―Ser mulato, negro e pobre no Brasil representa uma 

das mais fortes experiências de discriminação que se pode imaginar‖ (MADEIRA, 

2000, p.285). Mesmo perante esse contexto, a sua obra mostra-se inovadora, 

tentando uma ruptura com o passado e também representando a realidade brasileira 

da periferia urbana, desenhando o momento de transição da narrativa contística 

nacional.  

Impulsionada por esse momento de transição e alavancada pelos 

modernistas, a narrativa curta obteve algumas transformações importantes relativas 

à sua produção como um todo. De acordo com Rector (2015, p. 100), ―[...] o conto 

toma impulso com o movimento modernista de 1922, quando há um reencontro com 

o Brasil através de temas não importados e de uma nova linguagem‖. Então, os 

temas abordados a partir de uma época próxima disto, como aqui é o caso do Pré-

Modernismo, voltam-se para (diferença de classes sociais e raciais, por exemplo) e 

locais (exemplo da periferia das cidades) buscando mostrar ficcionalmente a 

realidade local sob uma ótica mais incisiva do que a dos românticos e realistas.  

Assim, a produção dos autores pré-modernistas só existe se ligadas ao seu 

instante literário posterior. O Modernismo foi um momento de tensão com a estética 



21 
 

vigente e também com a forma comportamental da nossa intelectualidade que ainda 

estava presa às ideias de importação. Porém, alguns artistas já começavam a 

pensar em um tom nacionalista, congregando seus ideais em torno de Mário de 

Andrade e Oswald de Andrade, os quais se consolidaram no campo artístico 

brasileiro, em 1922, a partir da realização da Semana de Arte Moderna. Em um 

sentido amplo, Candido (2006, p. 141-142) assim define o Modernismo: 

 

[...] movimento cultural brasileiro de entre as duas guerras, 
correspondente à fase em que a literatura, mantendo-se ainda muito 
larga no seu âmbito, coopera com os outros setores da vida 
intelectual no sentido da diferenciação das atribuições de um lado; da 
criação de novos recursos expressivos, de outro. 

 

Assim, o Modernismo acena para uma Literatura preocupada também com a 

vida social. Por meio desta, os autores representam os problemas que atravessam a 

sociedade imersa em um contexto de industrialização, causando consequências 

significativas na vida cotidiana das pessoas.  Hohlfeldt (1998, p. 16) ilumina essa 

relação apontando que, para ele, ―[...] o conto acha-se ligado em sua história à 

evolução das cidades e das descobertas científicas desenvolvidas pela burguesia, 

seja do mercantilismo, seja da revolução industrial‖. Com a mudança do ambiente 

rural para o urbano, sobretudo para o lado suburbano das grandes metrópoles, a 

vida citadina passa a figurar na literatura e a cidade é concebida como espaço nas 

narrativas literárias com evidente afinco, mas nunca esquecendo que ela também foi 

essencial ao Realismo de autores como Machado de Assis e Raul Pompeia.   

Nesse contexto de grandes transformações sociais, políticas e culturais, os 

contistas tiveram a sensibilidade de usar a ficção como matéria-prima para reflexões 

de cunho social, afirma Julia Polinesio em O conto e as classes subalternas (1994). 

Além disto, em seu espaço narrativo fictício, os escritores passam a representar os 

personagens populares e marginalizados, imprimindo-lhes um protagonismo que 

antes não tiveram. 

Mário de Andrade, considerado por Fábio Lucas (1989) e também por Rector 

(2015) como um dos principais expoentes do movimento modernista, soube explorar 

a temática urbana e o subúrbio, criando personagens representativos de tipos 

sociais, como aqueles encontrados na obra Os Contos de Belazarte (1934) e em 

Contos Novos (1947), este publicado postumamente, no qual muda o foco do 

subúrbio para as regiões centrais de São Paulo, apresentando os dilemas 
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existenciais de seus personagens. Para Monica Rector (2015), o escritor inovou, 

sobretudo na linguagem, ao enfocar as injustiças sociais e idiossincrasias da 

sociedade em seus escritos. De fato, a obra contística desse modernista, além de 

inovar na temática ao abordar o espaço urbano configurando a cidade como um 

ambiente transeunte, desigual e fragmentado, fez isto se valendo da nova linguagem 

proposta pelo movimento moderno.  

A narrativa curta a partir do Modernismo, ao usufruir dessa linguagem 

renovada, aborda várias temáticas e inquietações do cotidiano. Os autores 

modernistas também se valeram da narrativa curta, pois nesta encontraram uma 

forma propícia para se expressarem dentro de uma perspectiva de mundo 

acelerada, perante os caracteres urbanos cada vez mais acentuados. As mudanças 

ocorridas a partir desse momento de renovação, no gênero conto, não se deram 

somente a partir da linguagem, mas também compreendeu a sua extensão e 

estrutura, abrangendo ainda a sua forma de narrar, aspecto tratado por Júlia 

Polinesio (1994), explorando o fluxo de consciência e abrindo espaço para uma nova 

gama de personagens protagonistas.   

 Por sua, vez, Fábio Lucas (1989) destaca as inovações formais como um dos 

aspectos que contribuíram para a modernização do conto brasileiro. Por outro lado, 

ele destaca que o conto adquire uma tendência para a abordagem de temas 

intimistas, ―existenciais‖. Ele cita também os contistas que conseguiram ligar o 

romance e o conto através da estrutura utilizada na construção de uma forma híbrida 

entre os gêneros citados, contextualizando obras distantes uma da outra, como é o 

caso de Noite na taverna (1855), de Álvares de Azevedo, e fato também perceptível 

na estrutura do romance de Graciliano Ramos, com Vidas secas (1938), que 

começou com a publicação do conto ―Baleia‖, em 1937, segundo Wander Melo 

Miranda (2004).  

Também cabe lembrar outros dois grandes prosadores, Murilo Rubião (1916-

1991), expoente da literatura fantástica brasileira, e Guimarães Rosa (1908-1967), 

notoriamente reconhecido pela linguagem inovadora que trouxe em suas obras, 

dentre vários outros escritores da narrativa curta, se apropriaram das práticas 

renovadoras e não se limitaram a repetir um modelo exaustivo. Pelo contrário, 

arriscaram-se em novas experimentações formais e temáticas, com o mesmo 

podendo se dizer de certas narrativas de Rubem Braga e João Antônio, autores que 

serão estudados nesta pesquisa.  
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Tratando-se do tema de pesquisa aqui proposto sobre tais autores, que é de 

relativa bibliografia crítica existente dando espaço para novas perspectivas de 

estudos literários acerca do temário envolvendo a loucura, os contistas também 

inovaram ao cederam espaço em suas narrativas curtas para personagens 

marginalizados, de maneira reflexiva e crítica, caso do personagem louco, sem 

perder seu teor fictício.  

O conto cumpre, ao seu modo, os destinos da ficção curta no Brasil do século 

XX (BOSI, 2006), refletindo a configuração da nova narrativa, que foi sendo 

construída nas últimas décadas do referido século. Elódia Xavier (1987) sinaliza 

para essas transformações que o conto sofreu no século XX, apontando tal narrativa 

como ideal para denotar a vida do homem deste século, sendo que ―[...] o conto, 

fragmento por excelência, é a narrativa adequada a esse momento [de 

fragmentação]‖ (XAVIER, 1987, p. 145). De tal modo, o conto, além de representar 

as mazelas sociais, reflete também a transformação do próprio homem na sociedade 

e problemas existenciais/intimistas presentes na Literatura.   

Desse modo, os escritores conseguem atingir o alvo e descortinar problemas 

até então pouco discutidos ou com um novo enfoque, proporcionando uma visão 

diferenciada sobre a vida e a realidade social brasileira, abrindo espaço para vozes 

que foram sendo silenciadas, a exemplo da minoria excludente e marginalizada, 

como os loucos. Essa retratação ficcional da loucura se desvela por meio dos 

personagens que representam a alteridade do louco e como este é visto pela 

sociedade, no caso, a brasileira. O tratamento dado ao louco reflete como o outro, 

que não tem voz, é percebido e representado, uma vez que, de forma geral, ―O 

louco é o outro em relação aos outros: o outro - no sentido da exceção - entre os 

outros – no sentido do universal‖ (FOUCAULT, 1978, p. 202). 

No entanto, a literatura – inclusive a ficção curta brasileira selecionada neste 

trabalho, do pré-modernismo à contemporaneidade – o trará como protagonista e 

não como mero excluído, revelando um desmascaramento da estrutura de 

repressão e uma quebra de paradigma na representação do personagem insano. 

Seria uma visão dos autores, trazendo uma carga que segue do Realismo do século 

XIX aos escritores contemporâneos, que neles se percebe que ―[...] não há nenhuma 

volta às técnicas da verossimilhança descritiva e da objetividade narrativa [...] [e sim] 

a vontade ou o projeto explícito de retratar a realidade atual da realidade brasileira, 

frequentemente pelos pontos de vista marginais‖ (SCHOLLHAMMER, 2011, p. 53).   
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Os personagens marginalizados e explorados deixam de ser representados 

na tessitura literária como inferiores a partir do instante em que os escritores não os 

concebem apenas lastimando-os, mas, acima de tudo, compreendendo-os e 

assumindo-os como integrantes da própria vida cotidiana.  

Desse modo, são ―[...] capitados na inteireza de sua condição humana e 

elevados à categoria de protagonistas da ficção literária‖ (POLINESIO, 1994, p. 

153). Tais personagens ganharam um novo foco nas obras, passaram a ser 

representados como são e, mesmo estando à margem, acabam refletindo a 

realidade social circundante, porém, dessa vez, figurando como protagonistas da 

prosa literária nacional no decorrer do século XX, ganhando força em sua 

representação ficcionalizada.  

 

2.1 Breve percurso da loucura como tema na literatura e na sociedade 

 

A presença do louco parece causar incômodo desde a antiguidade, aguçando 

artistas, filósofos, escritores e estudiosos a se debruçarem de forma inquietante 

sobre a temática para entender suas implicações e ressonâncias na sociedade. A 

literatura, ao se voltar para observar a figura humana, abre espaço para que a 

loucura desponte como um campo de possibilidades aberto à exploração, pois esta 

continua como ―[...] um fantasma a incomodar o cotidiano da sociedade que se crê 

sadia‖ (MACHADO, 2005, p. 26). A percepção do homem sobre a loucura assume 

feições distintas, com suas noções e conceituações se moldando, conforme pode 

ser constatada a partir da abordagem dos estudiosos e da evolução da Psiquiatria 

enquanto forma de conhecimento humano. 

 Michel Foucault (1978, p. 390) ressalta que não se trata ―apenas de reflexões 

a meio caminho entre a moral e a medicina. Deve-se levar em conta, sem dúvida, 

toda uma literatura, toda uma exploração patética, talvez política, de temores mal 

definidos‖. Desse modo, o pensador francês reconstitui o percurso histórico-filosófico 

da loucura trazendo à tona discussões contextualizadas de acordo com o tempo e a 

noção acerca desse objeto de estudo. Para tanto, ele se reportará a diferentes áreas 

de conhecimento para delinear esse decurso, não se restringindo apenas à 

medicina, mas também abordando a loucura como uma experiência literária – 

vertente indispensável a esta pesquisa.   
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A loucura como presença na paisagem da Grécia Antiga foi posta em cena 

nas tragédias gregas e representada como advinda da parte dos deuses, a exemplo 

de Héracles (c. 416 a.C.), de Eurípides (c. 480-406 a.C.). Do mesmo dramaturgo 

grego, Foucault (1978, p. 276) cita  Andrômaca (c. 425 a.C.) para explicar que ―a 

loucura designa o equinócio entre a vaidade dos fantasmas da noite e o não-ser dos 

juízos da claridade. É isto que a arqueologia do saber pôde ensinar aos poucos, já 

tinha sido dito, numa simples fulguração trágica, nas últimas palavras de 

Andrômaca‖. O louco encontra no dia apenas a inconsistência das figuras da noite, 

deixando a luz obscurecer todas as ilusões do sonho, pois seu dia é apenas a noite 

mais superficial.  

Já durante a Idade Média, as autoridades do poder público só se ocupavam 

dos loucos que constituíam um perigo para a comunidade e que não possuíam 

família que se ocupasse deles. Segundo Foucault (1978), no final da Idade Média, 

alguns artistas retrataram a Nave dos Loucos2, representada no poema ―Das Narren 

Schyffen‖ (1494), de Sebastián Brant (1458-1521), fazendo-se assim a literatura 

presente mais uma vez no cenário de representação da loucura. E, ainda no final do 

século, a temática foi recriada também pelo pintor holandês Hieronymus Bosch 

(1450 -1516), com sua tela ―Nau dos Loucos‖, na qual retrata em cores a 

segregação dos insanos na vastidão das águas – a peregrinação dos barcos de 

loucos ao longo de calmos rios, ou a sujeição dos mesmos à incerteza dos mares – 

que ecoou no contexto-artístico europeu literário da Renascença (MACHADO, 

2005).  

Em 1509, Erasmo de Rotterdam lançaria um elogio à loucura, contribuindo 

com as reflexões acerca da temática. O escritor cria um painel de personagens, 

profissões que desfilam os vícios da espécie humana, "Não podeis sequer imaginar 

os horrores e as revoluções com que enche a terra esse animalzinho, tão pequeno e 

de tão pequena duração, que vulgarmente se chama homem" (DESIDÉRIO, 2017, p. 

41). Ele cede voz à própria loucura e ironiza a negatividade atribuída a ela:  

 
Tudo o que fazem os homens está cheio de loucura. São loucos 

                                                           
2
 A ―Nau dos Loucos‖ ou ―Nave dos loucos‖ é um ―[...] estranho barco que desliza ao longo dos 
calmos rios da Renânia e dos canais flamengos‖ (FOUCAULT, 1978, p. 13). O autor faz referência 
aos barcos que transportavam os loucos de cidade em cidade, uma emblemática do imaginário da 
época.  

 

  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9racles_(trag%C3%A9dia_grega)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%B4maca_(trag%C3%A9dia_grega)&action=edit&redlink=1
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tratando com loucos. Por conseguinte, se houver uma única cabeça 
que pretenda opor obstáculo à torrente da multidão, só lhe posso dar 
um conselho: que, a exemplo de Timão, se retire para um deserto, a 
fim de ai gozar à vontade dos frutos de sua sabedoria (DESIDÉRIO, 
2017, p. 46).  

 

Assim, os homens e seus comportamentos inclinadamente cínicos são 

―devorados‖ pela ―deusa Loucura‖. O autor humanista ainda criaria na obra uma 

relação opositora entre Loucura e Sabedoria, descontruindo a premissa de que esta 

última é hegemonicamente a base da razão.   

Na Idade Média, e depois no Renascimento, a loucura se diz presente no 

horizonte social como um fato estético ou cotidiano; depois do advento da 

internação, a loucura atravessa um período de silêncio e exclusão. Vale salientar o 

papel da igreja que propagou o discurso de exclusão desde o surgimento da lepra, 

quando os leprosos foram mantidos em exclusão moral e social. E, posteriormente, 

os loucos receberam o mesmo tratamento. Por conseguinte, vieram às doenças 

venéreas, exigindo-se internação em seu tratamento e se integrando à loucura num 

espaço de exclusão. Foucault (1978, p. 12) expõe todo este cenário sombrio e 

assevera que a verdadeira herança da lepra é um fenômeno bastante complexo, ―do 

qual a medicina demorará para se apropriar. Esse fenômeno é a loucura‖.  

Essa narrativa histórica sobre a exclusão e, mais particularmente, sobre os 

diferentes encontros entre as obras literárias, em relação ao acompanhamento e 

compreensão da loucura, permite enxergar uma visão excludente que nada mais 

quer do que tornar longe dos olhos o que perturba, incomoda ou é, de alguma forma, 

incompreensível. O homem, na busca pela civilização, exerce o poder de dominação 

sobre o outro na medida em que impõe padrões de normalidade.  

 

Se o desenvolvimento da civilização é tão semelhante ao do 
indivíduo, e se usa os mesmos meios, não teríamos o direito de 
diagnosticar que muitas civilizações, ou épocas culturais –  talvez até 
a humanidade inteira – se tornaram ‗neuróticas‘ sob a influência do 
seu esforço de civilização? (FREUD, 2011, p.48). 

 

Os sujeitos buscam incessantemente uma civilização que está a serviço dos 

ideais impostos pela sociedade.  A partir disso, a humanidade se emaranha numa 

emboscada de se colocar em um patamar superior aos seres que não se encaixam 

no modelo de civilização imposto, segundo o que postulam como os ideais de 

cultura, o padrão a ser alcançado, no qual o personagem louco vaga e é 
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considerado como ser não civilizado, desprovido de saber, cultura e aptidão para 

convívio coletivo.   

Ainda nesse tracejo e breve transcurso da loucura aqui trazido, cabe trazer 

para a discussão os apontamentos de Derrida, com seu texto Fazer justiça a Freud: 

A história da loucura na era da psicanálise (1994), no qual salienta a importância das 

contribuições do pensador em relação à Psicanálise, significando, então, cada vez 

mais fazer a apreciação deste campo do saber que Foucault (1978) mencionaria em 

sua História da loucura, embora com objeções. Nesse sentido, Foucault (1978, p. 

373) diz que ―Freud retomava a loucura no nível de sua linguagem, reconstituía um 

dos elementos essenciais de uma experiência que o positivismo reduziu ao silêncio‖ 

e que, na Psicanálise, o que está em jogo não é a Psicologia, e, sim, uma 

experiência do desatino que a Psicologia teve por sentido ocultar.  

No século XVII, ainda segundo Foucault (1978), criou-se vastas casas de 

internamento. Esse fato maciço, cujos indícios são encontrados em toda a Europa 

do século XVII, é assunto de "polícia‖ 3.  No mais, conforme postulado inicialmente 

nesse estudo, é a partir do século XVIII que a loucura é designada como doença, 

estabelecendo a ruptura de um diálogo, pois não há mais uma linguagem comum 

entre loucura e razão, e, sim, uma ―linguagem interdita‖, como denominam Providello 

e Yasui (2013, p. 1521), fazendo ecoar que, de um lado, está o homem de razão e, 

do outro lado, o sujeito considerado louco (FOUCAULT, 1978).  

É entre os muros do internamento que Philippe Pinel (1745-1826) e a 

psiquiatria do século XIX encontrarão os loucos. Após a Primeira Revolução 

Psiquiátrica, o médico francês determinou a remoção das correntes que prendiam os 

loucos e separou os doentes por tipo de ―alienação mental‖. Quanto a isso, Foucault 

(1978) ainda reitera que a cura do louco, para Pinel, é sua estabilização num tipo 

social moralmente reconhecido e aprovado:  

 

O importante, portanto, não é o fato de as correntes terem sido 
arrancadas [...] o importante é o mito que deu um sentido a essa 
libertação, ao abri-la para uma razão inteiramente povoada de temas 
sociais e morais, de figuras já há muito tempo desenhadas pela 
literatura e ao constituir assim, no imaginário, a forma ideal de um 
asilo (FOUCAULT, 1978, p. 522).  

 

                                                           
3
 "Polícia, no sentido preciso que a era clássica atribui a esse termo, isto é, conjunto das medidas que 
tornam o trabalho ao mesmo tempo possível e necessário para todos aqueles que não poderiam 
viver sem ele‖ (FOUCAULT, 1978, p.72).  
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Nos séculos XIX e XX incide o peso de interrogação sobre a consciência 

analítica da loucura; presumindo-se a necessidade de procurar a verdade da loucura 

(FOUCAULT, 1978).  Essa verdade, que estava supostamente nas explicações das 

ciências positivistas, ecoou na literatura brasileira no século XIX (MACHADO, 2005). 

E foi nesse contexto que o escritor Machado de Assis escreveu a sua narrativa O 

Alienista (1882), abrindo caminho já no século XIX para os outros escritores tratarem 

da temática na literatura brasileira.   

O tratamento da loucura, após os estudos de autores como Michael Foucault 

(1978), tem se modificado bastante, e, mesmo assim, o estigma de marginal é 

associado permanentemente ao personagem louco na Literatura, assim como ainda 

permanece tal dado na vida cotidiana. Embora tenham surgido outras formas de 

―tratar‖ a loucura, levando em consideração a implantação da política de saúde 

mental e a evolução da psiquiatria, conforme aponta o estudo de Figueirêdo, 

Delevati e Tavares (2014, p.123), ―[...] a sociedade ainda carrega esse preconceito 

até a atualidade, onde mesmo com os acontecimentos históricos recentes da 

psiquiatria, como a Reforma Psiquiátrica, as concepções remotas de loucura ainda 

estão impregnadas na civilização atual‖.  

No Brasil, especificamente, mesmo após a Reforma da Psiquiatria Brasileira4 

– apesar de trazer transformações para o funcionamento diferenciado acerca do 

tratamento psiquiátrico –, percebe-se que esta não conseguiu modificar totalmente a 

concepção e as representações sociais antiquadas de loucura. A necessidade de 

reconhecimento da cidadania dos loucos e de um tratamento mais humanizado 

persiste, pois o estigma marginal ainda acompanha o sujeito visto como louco. Essa 

constatação que se desdobra inquieta e pode ser apreciada sob o olhar literário 

através de representações nas narrativas literárias brasileiras, que fazem parte dos 

acontecimentos e da construção histórica.   

 

 

 

 

                                                           
4
 A emergência dessa reforma no Brasil iniciou-se no final da década de 1970, pontua Paulo 

Amarante (1995) e teve como estopim ―a constituição do Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), a partir de denúncias contra as violências em asilos e as péssimas condições de 

trabalho dentro dos manicômios/instituições psiquiátricas‖ (SILVA; ZAMBENEDETTI, 2008, p. 140).   
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2.2 A temática da loucura na narrativa curta brasileira  
 

Na literatura ocidental, imortalizada nos personagens de Shakespeare (1564-

1616), em Hamlet, e em Dom Quixote (1605), de Cervantes (1547-1616), a 

possibilidade de representação da loucura é representada em suas diferentes 

manifestações, possibilitando interpretar seus rastros que ressoam no espaço 

imaginário da ficção muito tempo depois de suas respectivas publicações. Na ala 

nacional, Luzia Machado (2005) elenca uma série de autores que elucidaram a 

temática, alguns mais sutis, outros mais ousados, e dentre eles estão nomes como 

Álvares de Azevedo, Coelho Neto, Dyonélio Machado, Guimarães Rosa, Autran 

Dourado, Moacir Lopes, Renato Pompeu, Lima Barreto e Machado de Assis. 

No entanto, ela salienta que, no espaço da narrativa curta brasileira, 

inicialmente Machado de Assis, com a obra O alienista (1882), faz uma abordagem 

mais expressiva. Mais significativa no que concerne ao uso de novos elementos, o 

escritor traz o hospício e ainda, segundo a teórica, Luzia Machado (2005, p. 149), 

levanta questionamentos à psiquiatria, além de focalizar com evidente senso crítico 

a figura do médico:  

Deslocando a ótica do exame da loucura para o exame do saber médico, 

Machado de Assis, mais que fazer um questionamento da doença mental – matéria 

posta em foco naquele momento histórico em que a psiquiatria ia-se intitulando 

enquanto poder na sociedade brasileira – mais do que questionar a loucura, 

Machado de Assis questiona as dimensões do poder do discurso médico, as 

abrangências desse discurso e, explorando as contradições desse mesmo discurso, 

vislumbra o que se pode constatar como a loucura da ciência (MACHADO, 2005, 

p.149). 

O personagem principal, Dr. Simão Bacamarte, através do seu discurso 

retórico consegue convencer a população do poder da ciência.  ―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‖ (ASSIS, 2010, p. 23). O que levava Simão a enclausurar as pessoas na 

Casa Verde – espécie de representação do manicômio – era seguir a proposição de 

que os indivíduos que destoassem da norma social e moral comportamental 

encontravam-se ―doentes‖, segundo ele, logo sendo levados à Casa Verde e 

internados, excluídos daquela sociedade externa ao espaço. 
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Nesse sentido, Ketzer (2014, p.02) assinala que, na referida obra, ―Machado 

de Assis apresenta a forte crença positivista de uma universalidade por intermédio 

da razão e a indistinção de uma racionalidade prolongada até sua plena formalidade. 

A ciência, na concepção de Simão Bacamarte, é um conhecimento que chega à 

verdade, impreterivelmente‖. Assumindo uma autoridade derivada do seu próprio 

saber, a medicina higienista do final do século XIX, fazendo-se porta-voz das noções 

de progresso e das ideias da razão liberal, vai conhecer o prestígio que lhe franqueia 

o livre acesso ao espaço privado das relações familiares, bem como o inventário da 

vida individual. E é exatamente dentro desse contexto que se situa a incipiente 

psiquiatria do tempo em que Machado escreveu O Alienista.  

Depois de Machado de Assis, outros autores prosseguiram com o estudo da 

temática e, nesse âmbito, se destaca a figura do pré-modernista Lima Barreto como 

um dos mais profícuos na exploração do referido tema.  O autor surge nesse cenário 

com a sua ―literatura de urgência‖, como denomina Luciana Hidalgo (2008). Em 

seguida, um dos autores que retomaria o tema machadiano da insanidade seria 

Lima Barreto.  

A ficção barretiana é igualmente permeada de traços autobiográficos, 

principalmente no que concerne ao tratamento da loucura, aponta Bosi (2017), ao 

apresentar exemplos comprobatórios sobre tal acepção. Ele expõe que a ficção 

curta de Lima sobre a loucura abrange, além do conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖ 

(1914), narrativa construída a partir da sua primeira internação em 1914, outro texto 

escrito por Lima ainda em decorrência dessa primeira internação, que seria a 

crônica ―As teorias do doutor Caruru‖ (1915).  

Saindo do âmbito da narrativa curta, Barreto ainda aborda o tema em outras 

obras, sendo elas Diário do Hospício e o inacabado romance Cemitérios dos Vivos, 

ambos publicados postumamente em 1953, apontados como resultado da sua 

segunda internação em hospital psiquiátrico, em 1919. No que tange à ficção curta 

barretiana, esta será tratada no próximo capítulo com mais enfoque.  

O tema da loucura acaba se tornando mais evidente no que concerne à 

narrativa curta brasileira, especialmente a partir do século XX e entre seus autores 

mais renomados, embora seja fato pouco percebido pela crítica literária. Destaca-se, 

entre as milhares de crônicas de Rubem Braga, o texto ―Morro do Isolamento‖, de 

1932 e republicado em obra homônima de 1944. Nela, o autor abre margem para 

uma interpretação dessa temática ao trazer à tona o protagonista singularmente 
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descrito como ―profeta‖, um personagem pobre periférico em aparente loucura, 

vivendo em uma caverna no morro, isolado do convívio social. Assim, a narrativa 

pode refletir o contexto do século XX, no qual a vida urbana e a consolidação da 

Psiquiatria concebem a loucura como fator de exclusão nas grandes cidades.  

Seguindo uma sequência temporal entre os autores, por sua vez, o paulista – 

radicado no Rio de Janeiro - João Antônio coloca seus leitores em contato com 

espaços, situações e personagens periféricos. No texto ―Casa de loucos‖, – 

designado no volume como crônica, mas com claro ritmo e enredo bem mais 

próximos do conto –, delineia-se o interior de um hospício como base para a reflexão 

sobre a maneira como os loucos são tratados na sociedade brasileira e nos 

internatos pela medicina da época. Após se internar no sanatório, na década de 70, 

no Rio de Janeiro, o escritor paulista agrega à ficção curta brasileira moderna a sua 

visão sobre a loucura e a marginalização do personagem louco na referida narrativa.  

Perante todo esse quadro de autores citados e que seguem do começo do 

século XX ao decênio de 1970, nota-se que as representações literárias acerca do 

tema da loucura seguem uma trajetória evidente, embora ainda pouco explorada na 

crítica acadêmica. Entretanto, de uma forma geral, é reiterado o que foi discutido no 

tópico anterior desse estudo: é a partir do Pré-Modernismo e Modernismo que se 

abre um novo horizonte no qual temáticas como a loucura serão exploradas com 

mais veemência na narrativa curta brasileira.  
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3 LIMA BARRETO NO ABISMO DA LOUCURA: O CONTO “COMO O „HOMEM‟ 

CHEGOU”  

 

Conhecido principalmente por seu romance Triste Fim de Policarpo 

Quaresma (1915), no qual também aborda a temática da loucura, o carioca Afonso 

Henriques de Lima Barreto teve suas obras lançadas no início do século XX, fase de 

transição da Literatura Brasileira, como foi explanado no capítulo anterior. Em seus 

livros fica notável a sua inclinação ao trato de assuntos e aspectos relacionados aos 

indivíduos periféricos e submersos na marginalidade urbana. É um dos grandes 

escritores do Pré-Modernismo a explorar em suas obras a loucura como tema e 

verticalizar a crítica social em relação à marginalização excludente do louco. Dito 

isto, ―O tema o obcecava [...] [e foi] a loucura do próprio pai, que o incitou a realizar 

estudos em livros médicos e revistas, teve sempre em mente este projeto‖ 

(MADEIRA, 2000, p.286).   

 O interesse de Lima Barreto pela temática ocorreu depois da loucura do seu 

pai o acompanhou pelo resto da vida.  O escritor pré-modernista passou pela 

experiência de ser internado duas vezes num hospício por causa do alcoolismo e a 

partir dessas experiências traumáticas desenvolveu textos que posteriormente foram 

consagrados no cenário da crítica literária brasileira (HIDALGO, 2008). Da sua 

primeira experiência real5 temos como reflexo a narrativa curta ―Como o „homem‟ 

chegou‖6, anexado a este estudo, cujo enredo apresenta o translado de um homem 

supostamente louco de Manaus ao Rio de Janeiro, conduzido pela polícia, como 

aconteceu com o escritor em sua vida real, levado ao Hospício Nacional dos 

Alienados7, em 1914. 

O escritor ainda foi submetido a uma segunda internação, em 1919. Desta 

vez, ele resistiu à ―loucura‖ e todas as adversidades do local macabro, registrando 

as suas reflexões críticas dramáticas sobre a temática que vivenciou. Essa 

experiência inspirou as obras Diário de Hospício e o romance Cemitério dos Vivos, 

                                                           
5
 Essa primeira internação de Lima Barreto ocorreu entre 18 de agosto e 13 de outubro de 1914. Ele 
foi conduzido num carro-forte pela polícia, da casa do tio Bernardino Pereira de Carvalho, em 
Guaratiba, até o Hospital dos Alienados, na praia vermelha (BOSI, 2017).  

6
 Escrito em 1914 e publicado na primeira edição do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915).  

7
 Primeiramente conhecido como o Hospício de Pedro II foi inaugurado em dezembro de 1952. Em 
janeiro de 1890, após Proclamação da República, é rebatizado como Hospício Nacional dos 
Alienados. A partir de julho de 1911, passa a se chamar Hospital Nacional dos Alienados. Inspirado 
em instituições francesas, se dividia em quatro seções principais: Morel e Esquirol, Femininas; Pinel 
e Calmeil, masculinas (BOSI, 2017).   
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publicados postumamente em 1953, textos que se colocam no hibridismo de 

testemunho e ficção, de acordo com o prefácio de Alfredo Bosi (2017). O crítico 

ressalta a magnitude da obra como testemunhos diretos e coerentes de um estado 

de opressão e humilhação em meio a tantos registros de memórias e autobiográficos 

na prosa nacional.  

 

Embora a literatura brasileira já conte com um alto número de 
memórias e escritos autobiográficos, são raras as obras que possam 
valer como testemunhos diretos e coerentes de um estado de 
opressão e humilhação. Este é o caso de Diário do Hospício8 de 
Lima Barreto. O que me impressiona é o efeito de serena lucidez que 
sai destas páginas escritas em um asilo de alienados (BOSI, 2017, 
p.07).  
 

Uma prosa escrita com uma linguagem simples e não implicando prejuízos 

para a observação crítica, questionamentos e denúncias intrínsecas à obra. Mas, o 

leitor será surpreendido pelo momento em que o que parecia ser apenas o relato 

cotidiano de um interno em um hospício passa à ficção, formando um texto híbrido.  

Barreto explicita em tom de denúncia as condições subumanas no hospício, ―poucas 

vezes a insanidade foi escrita com tamanha clareza, uma lição em tempos de 

alienação coletiva sobre o real‖ (ALVES, 2018, p. 04). A precariedade e a 

desumanização através de seus relatos revelam a violência e despreparo desses 

tipos de hospitais e da psiquiatria que ainda buscava lidar com os pacientes.  

A loucura como tema em seus textos literários proporciona uma leitura acerca 

da violência contra o sujeito considerado louco. Essa violência na obra de Lima 

Barreto não se exprime de maneira óbvia, pois ―Ela não tem sangue explícito nem 

ruído‖ (MADEIRA, 2000, p. 283), mas tem cor e condição social, sendo negra e 

pobre. Ainda de acordo com a teórica, a violência da qual Lima Barreto foi vítima em 

sua vida real começa e termina com a cor negra: como estigma social – imolado por 

crime que não cometeu – e como a cor do abismo hiante, do medo e do vício. O 

racismo, o alcoolismo, a convivência com a suposta loucura, todos esses aspectos 

compõem a biografia do autor e ressoam em sua obra representados em seus 

personagens. 

                                                           
8
 Os manuscritos do Diário do Hospício redigidos por Lima Barreto durante a sua segunda internação 
no Hospital Nacional de Alienados, entre dezembro de 1919 e fevereiro de 1920, encontram-se na 
Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional, Coleção Lima Barreto (BOSI, 2017). 
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De todo modo, o estigma de ―louco roubou-lhe a identidade de escritor. Toda 

a obra já editada de Lima não lhe restaurou a cidadania no hospício. Chegou como 

indigente por intermédio da polícia e amargou a imobilidade social na hierarquia da 

instituição‖ (HIDALGO, 2008, p.67). Para justificar sua última internação 

desqualificaram a sua palavra e foi considerado delírio o fato dele ter dito ser escritor 

no ato da internação. Dessa forma teve seu discurso negado e sua cidadania 

dilacerada pelo ―direito‖ do não-louco em relação ao sujeito considerado louco.   

 

A questão do poder se coloca, mais uma vez, a partir do direito 
absoluto e completo do não-louco sobre o louco, da ―normalidade‖ 
sobre ―a desordem e o desvio‖, usando o argumento do poder para a 
desqualificação pela loucura. Afim de se cumprirem as finalidades 
terapêuticas, dá-se o ―sequestro‖ do cidadão, que internado perde 
todos os seus direitos (RESENDE, 1993, p. 174) 

 

Nesse sentido, pensar sobre a loucura e as relações de poder que ela 

comporta vai de encontro não somente ao que a sociedade nomeia como tal, mas 

também ao que está por trás disso: o poder, a sobreposição da ciência em relação 

ao sujeito considerado louco, o controle do não-louco sobre o louco. No conto a ser 

analisado nesse estudo, o autor na intenção de abranger toda a sociedade brasileira 

urbana e suas mazelas, propõe uma reflexão concernente à ligação nociva entre 

política, burocracia e polícia para abordar a temática da loucura e as relações de 

poder que ela compreende.  

 

3.1 A marginalização do personagem louco  

 

Um aspecto notável dentro da abordagem feita por Barreto em relação à 

temática da loucura é o envolvimento da polícia, ―instrumento que serve de veículo 

para encaminhar o suposto demente para um lugar apartado, na medida em que ele 

é confundido com o marginal‖ (BOSI, 2017, p. 08). É um aspecto relevante tendo em 

vista a crítica feita por Barreto a essa instituição em suas obras. Além de adjetivar a 

polícia sempre em tom irônico, o escritor mostra a rispidez e violência praticada 

contra o louco por essa esfera do poder público.   

O conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖ é reflexo de sua primeira internação, no 

qual ―Lima usou a ficção para delatar a cruel forma de transporte de loucos na 

época, da qual foi vítima ao ser conduzido pela polícia de Guaratiba até o Hospital 
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dos alienados em 1914‖ (HIDALGO, 2008, p.210), ainda de acordo com a mesma 

autora o referido conto soa como um ajuste de contas. Lima Barreto constrói uma 

narrativa satírica que condensa uma crítica aos problemas políticos do Brasil da 

época e também o modo como os loucos eram capturados e levados à reclusão e é 

nesse ponto que entra a polícia, usada para recolher o personagem e aprisioná-lo 

mediante ordens superiores condicionadas a questões de cunho político.  

O enredo do conto se desenvolve em torno da prisão e da condução de 

Fernando, um empregado da delegacia civil que mora em Manaus com o pai e é 

apreciador de astronomia. Ele é ―diagnosticado‖ como louco, por conta das 

conspirações de Barrado, médico da cidade, que convence a família de Fernando a 

interná-lo, por receio de ser ofuscado pelos conhecimentos do protagonista perante 

as autoridades.  Por intermédio das relações políticas, Barrado influencia a polícia 

do Rio de Janeiro a buscá-lo em um carro-forte. A viagem dura quatro anos, 

passando por lugares do interior do país, até a chegada ao Rio de Janeiro.   

Para Antonio Candido (1989), a crítica à polícia pode ser identificada numa 

situação particular da vida do autor, mas a ficção a ultrapassa em muito, pois o ritmo 

profundo da literatura de Lima Barreto está em exprimir questões particulares com 

espírito geral. O parágrafo inicial do conto descreve ironicamente a polícia:  

  

[...] paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que 
dela necessitam; e sempre, quer se trate de humildes, quer de 
poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-lhe 
daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a 
procura que ela merece desses homens, quase sempre interessados 
no cumprimento das leis que discutem e votam (BARRETO, 2012, 
p.63). 

 

No entanto, o narrador trata de desmistificar essa prestatividade relatando um 

episódio que havia acontecido na ociosa delegacia do lugarejo sob responsabilidade 

do delegado Cunsono, antes da prisão do suposto louco. O delegado, além de 

intervir no caso e ajeitar o matrimônio, também consegue convencer o rapaz a votar 

no ―partido de Melaço‖, indicado por ele e composto pelas influentes autoridades do 

local, deixando claro sua posição quanto à relação entre polícia e política.  

 

Vivia tudo em paz; o delegado não aparecia. Se o fazia de mês em 
mês, de semestre em semestre, de ano em ano, logo perguntava: 
houve alguma prisão? Respondiam alvissareiros: não, doutor; e a 
fronte do doutor se anuviava, como se sentisse naquele desuso do 
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xadrez a morte próxima do Estado, da Civilização e do Progresso 
(BARRETO, 2012, p.65). 

 

Além de Cunsono9, os personagens, Barrado10 e Silly11 ajudam a compor um 

painel representativo das situações burocráticas e do modo retrógrado das 

instituições brasileiras da época, bem como, as relações políticas explicitadas pelas 

autoridades do lugarejo ―graças à prática que tinham do ofício dispunham da 

liberdade dos seus pares com a maior facilidade‖ (BARRETO, 2012, p. 70). A 

calmaria que reinava no lugarejo foi estremecida quando um dos inspetores veio 

avisar ao delegado Cunsono, que um guarda civil de nome Hane estava a sua 

espera, ―— Doutor, foi logo dizendo o guarda, temos um louco. [...] — O doutor Silly 

mandou dizer que o senhor o prendesse e o enviasse à Central‖ (BARRETO, 2012, 

p. 67). Cunsono recebe de Sillly, assessor do ―chefe inacessível‖, a ordem para 

mandar buscar um louco em Manaus. ―Cunsono pensou bem que esse negócio de 

reclusão de loucos é por demais grave e delicado e não era propriamente da sua 

competência fazê-lo, a menos que fossem sem eira nem beira ou ameaçassem a 

segurança pública‖ (BARRETO, 2012, p. 68). O delegado até hesita inicialmente, 

mas acaba concordando e solicitamente cumpre a incumbência.  

A partir desse trecho, torna-se ainda mais perceptível, a crítica de Lima 

Barreto ao poder psiquiátrico que submetia os supostos doentes às arbitrariedades 

não só médicas, mas também policiais, já que em muitos casos a polícia era 

encarregada de conduzir os ―loucos‖ ao hospício, como representado nesse caso 

ficcional.  Dessa forma, destaca-se ainda que, ao tornar a polícia encarregada de 

prender o louco, se reforça a naturalização do estigma de marginal/perigoso 

destinado a esse indivíduo mediante as construções sociais históricas. 

 Segundo Bosi (2017, p. 08), ―é um instrumento que serve de veículo para 

encaminhar o suposto demente a um lugar apartado na medida em que ele é 

confundido com o marginal‖. Por algum tipo de comportamento considerado 

anormal, o louco deve ser retirado da sociedade, encerrado em uma espécie de 

                                                           
9
 Delegado do lugarejo, em Manaus, onde Fernando morava.  

10
Doutor Barrado era o médico da cidade, ―um catita do lugar, cheiroso e apurado no corte das 
calças. Possuía esse doutor a obsessão das cousas extraordinárias, transcendentes, sem par, 
originais; e, como sabia Fernando simples e desdenhoso pelos mandões, supôs que ele, com esse 
procedimento, censurava Barrado por demais mesureiro com os magnates‖ (BARRETO, 2012, 
p.71).  

11
O doutor Silly era ―ajudante do geral inacessível; e dele, os delegados têm mais medo do que do 
chefe supremo todo-poderoso‖ (BARRETO, 2012, p.68). 
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depósito onde os seres ―normais‖ não o vejam nem mantenham com ele qualquer 

contato como foi feito com Fernando, que até esse ponto do enredo era designado 

apenas como o ―homem‖, suposto louco de Manaus, julgado e condenado pelo seu 

comportamento introspectivo.  

Ainda consoante à analogia de Bosi, de que a polícia age como se tivesse 

separando o joio do trigo social, e em seguida esse joio fosse peneirado ―de um 

lado, o meliante, que vai para a delegacia e a cadeia; de outro, esta figura estranha, 

paradoxal, quase inclassificável, o réu sem culpa, mas igualmente forçado à 

reclusão‖ (BOSI, 2017, p.08), infere-se que Fernando enquadra-se neste último, o 

réu sem culpa, condenado não apenas à sentença de exclusão social, mas também 

alvo das arbitrariedades das esferas do poder público, demarcando assim as 

relações de poder naquela sociedade.  

 Foucault (1987) tenta explicitar a transformação dos métodos punitivos a 

partir das relações de poder, apontando a disciplina e normalização como elementos 

de importância central para a caracterização da sociedade moderna. Em suma, o 

filósofo francês explicita a conexão entre poder disciplinar e ciência social normativa 

diretamente ligada às transformações dos métodos de punição.  

 
Mas a relação castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos 
suplícios. O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de 
intermediário; qualquer intervenção sobre ele pelo enclausuramento, 
pelo trabalho obrigatório visa privar o indivíduo de sua liberdade 
considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem. 
Segundo essa penalidade, o corpo é colocado num sistema de 
coação e de privação, de obrigações e de interdições. O sofrimento 
físico, a dor do corpo não são mais os elementos constitutivos da 
pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a 
uma economia dos direitos suspensos (FOUCAULT, 1987, p.15).   

 

A punição não se restringe mais apenas às torturas físicas, mas é instituída 

aos sujeitos, principalmente pelas interdições de seus discursos e suspensão dos 

seus direitos. O personagem Fernando, ao ser diagnosticado como louco e ―preso‖ 

pela polícia, aponta um dos mecanismos de opressão usado pelo estado para 

separar o indivíduo dos outros e de si mesmo e, assim, qualificá-lo como são ou 

insano, normal ou anormal.  

O Estado estabelece uma fronteira de cidadania, na qual os sujeitos 

considerados anormais se tornam desnecessários. No caso de Fernando, ele serve 

apenas para uma demonstração de poder mediante a sociedade, através de uma 
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série de coerções e interdição dos seus direitos, cujo propósito é a demonstração de 

poder.  A narrativa de Lima Barreto satiriza a violência coercitiva pela qual passa o 

protagonista através da sua prisão convertida em espetáculo.   

Após o pedido de prisão de Fernando, o delegado achou necessário um 

carro-forte, pedido que foi prontamente atendido e o transporte foi levado de barco 

do Rio de Janeiro a Manaus, com estudiosos e soldados fortemente armados, na 

empreitada em busca do suposto ―homem‖ louco. O narrador, enfaticamente, 

descreve o carro-forte acentuando a blindagem do carro e a insegurança do corpo 

que será transportado violentamente.  

 

[...] masmorra ambulante, pior do que masmorra, do que solitária, 
pois nessas prisões sente-se ainda a algidez da pedra, alguma cousa 
ainda de meiguice de sepultura, mas ainda assim meiguice; mas, no 
tal carro feroz, é tudo ferro, há inexorável antipatia do ferro na 
cabeça, ferro nos pés, aos lados uma igaçaba de ferro em que se 
vem sentado, imóvel, e para a qual se entra pelo próprio pé. É 
blindada e quem vai nela, levado aos trancos e barrancos de seu 
respeitável peso e do calçamento das vias públicas, tem a 
impressão de que se lhe quer poupar a morte por um bombardeio de 
grossa artilharia para ser empalato aos olhos de um sultão. Um 
requinte de potentado asiático (BARRETO, 2012, p.70 - grifo nosso).  
 

Nesse momento, o narrador que até então contava a situação de fora, 

descreve do ponto de vista interno, de dentro da prisão ambulante, as condições 

insalubres da mesma. Oliveira (2009, p. 319) aponta que visto de dentro, ―o 

sentimento é de incompatibilidade e desproporção‖, impõe-se a presença do ferro 

por todos os lados, em contato com o corpo desamparado, que sofre com o próprio 

peso nos solavancos do caminho. O narrador ao apresentar essa visão preanuncia a 

violência pela qual Fernando iria passar após a sua captura.  

De acordo com Beatriz Resende (1993), a primeira República aparece como 

marco divisório entre a Psiquiatria empírica e a Psiquiatria científica, demarcando 

dessa forma a partir do século XIX o ―sequestro‖ exigido, nomenclatura usada por 

ela para designar a internação. Os maiores afetados foram os representantes de 

―classes populares e grupos marginalizados da população entre os internos 

justificada pelas taras hereditárias e tendência natural desses grupos aos distúrbios 

mentais e comportamento antissocial‖ (RESENDE, 1993, p. 176). A violência 

praticada passa a ocorrer de forma velada, disfarçada de cuidado pela saúde mental 

desses indivíduos.  
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Considerando a percepção da teórica em diálogo com o conto em análise, 

conclui-se que a captura de Fernando foi de certa forma um ―sequestro‖, a violência 

praticada é legitimada pelo discurso científico positivista da época, embora de forma 

dissimulada para justificar a exclusão desse sujeito. Logo após o carro-forte e sua 

comitiva chegarem à cidade, sai ―[...] ruas afora em busca de um inofensivo‖ 

(BARRETO, 2012, p. 70). O narrador referindo-se ao protagonista supostamente 

louco como ―inofensivo‖, deixa claro seu posicionamento e alerta o leitor para um 

possível diagnóstico equivocado em relação ao homem caçado como se fosse 

perigoso para o convívio coletivo.   

Ainda é possível a partir dessa narrativa, especialmente do trecho citado, 

perceber que se a medicina ainda não estava preparada para lidar com a loucura, 

tampouco a polícia estava, haja vista não ser de sua incumbência de ofício cuidar 

desse tipo de paciente. Assim sendo, Lima Barreto ao tratar essa temática como 

caso de polícia, nessa narrativa, explicita o despreparo e o tratamento 

negligenciador dado aos sujeitos supostamente loucos, diagnosticados por uma 

medicina ainda despreparada, como acontecera com ele, ―vítima da violência 

contida na prática hospitalar e no discurso da ciência‖ (MADEIRA, 2000, p. 286). 

Diante do percalço do personagem Fernando do conto, em questão, de Lima 

Barreto, pode se chegar a uma visão abrangente acerca da representação da 

loucura. Nessa narrativa, a detenção do sujeito louco indicia além do tratamento 

violento que este recebia o processo de desumanização pelo qual passava o louco 

no começo do século XX, em que a medicina higienista e os conceitos positivistas 

da ciência médica pregavam sua exclusão perante o convívio coletivo e, 

consequentemente a sua reclusão sob cuidado dos alienistas. 

Nesse conto, a desumanização associada à atribuição da loucura aparece 

como expressão desse sujeito louco, sem voz e sem identidade. Frayze-Pereira 

(2007, p.34) diz que ―à medida em que a loucura significa um defeito da capacidade 

humana universal de simbolização e que esta define a humanidade bem como a 

cultura, ser louco significa ser des-humanizado (des-culturado), isto é, aquele que 

rompeu com a natureza humana‖.  Levando em consideração essa ideia do 

estudioso, constata-se que o protagonista do conto de Barreto passa por esse 

processo de tornar-se o ―homem‖ desprovido de razão, humanidade e cultura.  

Conforme a narrativa se desenvolve, salta aos olhos um detalhe no mínimo 

inusitado e propositalmente imbuído pelo autor, o suposto louco é tratado apenas 
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como o ―homem‖, evidenciando metaforicamente o processo desumanizador do 

insano. Cabe então observar que esse destaque dado à palavra ―homem‖ recorrente 

em toda narrativa é pré-anunciado no título do conto, ―Como o ‗homem‘ chegou‖, o 

que segundo Hidalgo (2008) ―representaria talvez a forma de humanização do 

doente‖, porém essas aspas estavam sempre presentes indicando que o louco não 

era visto pela polícia no contexto do humano.  

―O ‗homem‘, como dizem eles, era um ente pacato lá dos confins de Manaus, 

que tinha a mania de Astronomia e abandonara, não de todo, mas quase totalmente, 

a terra pelo céu inacessível‖ (BARRETO, 2012, p.70 - 71). Não propriamente louco, 

porém vive isolado do mundo, numa chácara com o seu pai, dedicado à ―inocente 

mania‖ da observação dos astros e ao estudo da matemática, ―com afinco e fúria de 

um doido ou de um gênio‖ (BARRETO, 2012, p. 71). Embora, o personagem tenha 

um nome e uma identidade, ela vai se esvaindo durante a narrativa, conforme 

sugere o título, Fernando, irá tornar-se um sujeito sem identidade, não será mais 

Fernando, mas o ―homem‖ louco, o louco de Manaus, o personagem que tem a sua 

(não) identidade marcada simbolicamente e constituída por meio da interdição de 

seus discursos e exclusão do convívio coletivo.  

Esse recurso ilumina a violência cometida contra o protagonista, reforçando 

por meio dessa recorrência, a simbologia do processo de marginalização durante 

todo enredo e principalmente no desfecho, quando Fernando é apenas o ―homem‖, 

retirando assim parte da sua própria humanidade. A violência contra Fernando se 

inicia antes de sua prisão, a partir do momento em que é dado o arbitrário 

diagnóstico da sua loucura e da proporção criada para tal. Fernando é um 

personagem que não tem voz (no que concerne a linguagem verbal) no texto, sua 

voz é silenciada assim como metaforicamente foi na sociedade, aludindo ao 

silenciamento histórico do louco, perante as restrições impostas em virtude do 

paradigma razão e loucura. No entanto, o silêncio também diz algo. Orlandi (2007) 

estabelece a diferença entre silêncio e silenciamento mostrando as implicações de 

ambos:  

 

Há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de 
estar em sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram 
silêncio. [...] O estudo do silenciamento (que já não é o silêncio, mas 
―por em silêncio‖) nos mostra que há um processo de produção de 
sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão do não dito 



41 
 

absolutamente distinta da que se tem estudado sob a rubrica do 
―implícito‖ (ORLANDI, 2007, p. 12). 

  

As formas de silenciamento caracterizam o silêncio em seu processo de 

significação.  Nesse sentido, o silenciamento significa ―por em silêncio‖, ou seja, 

trata-se da ação de colocar alguém em silêncio. No conto, pode-se interpretar como 

uma estratégia da técnica narrativa na representação do excluído, em específico do 

personagem louco, do qual o narrador mantém-se distante.   

Lourival Holanda (1992) ao discutir sobre as formas do silêncio ressalta que 

―silenciar é dizer algo por outra via, já que o silêncio potencia o que ali reluz, 

presente, pelo fulgor mesmo de sua ausência (HOLANDA, 1992, p.17). Nesse 

sentido, pode se compreender o silencio de Fernando como uma forma de expor e 

denunciar a opressão sofrida. A esse respeito, convém notar no trecho abaixo que 

todos os personagens palpitaram sobre sua condição, menos Fernando, principal 

interessado.  

 

Com isto, e cantando, e espalhando que Fernando vivia nas tascas 
com vagabundos, auxiliado pelo poeta Machino, o jornalista 
Cosmético e o antropologista Tucolas, que fazia sábias 
mensurações nos crânios das formigas, conseguiu mover os 
simplórios parentes de Fernando, e foi bastante que, de parente 
para conhecido, de conhecido para Hane, de Hane, para Silly e 
Cunsono, as coisas se encadeassem e fosse obtida a ordem de 
partida daquela fortaleza couraçada, roncando pelas ruas, 
chocalhando ferragens, abalando calçadas, para ponto tão 
longínquo (BARRETO, 2012, p. 70).  

  

Durante toda a narrativa, o narrador mantém um distanciamento em relação a 

Fernando e desta forma o foco narrativo não repassa ao leitor sequer nenhum 

sentimento ou expressão do protagonista. Seguindo a classificação de Norman 

Friedman (2002, p.178), esse narrador é onisciente seletivo, pois ―o leitor fica 

limitado à mente de apenas um dos personagens. Logo, em vez de ser-lhe permitida 

uma composição de diversos ângulos de visão, ele encontra-se no centro fixo‖.  

No conto não se mostra onisciência em relação a Fernando, o leitor é guiado 

pela visão do narrador que cede voz a diversos personagens, principalmente às 

autoridades do lugarejo, exceto a Fernando, reforçando o silenciamento do louco. 

No entanto, esse silêncio também diz, a ausência potencializa a denúncia do 

personagem marginalizado. É um narrador extremamente irônico e parcial, demarca 
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no texto seu posicionamento em relação aos acontecimentos e caráter dos 

personagens, por meio de uma linguagem demasiada irônica.    

Sua detenção é idealizada por Barrado, médico da cidade, que tinha 

―obsessão pelas coisas extraordinárias‖ (BARRETO, 2012, p. 71) e temia que 

Fernando com todo seu conhecimento pudesse censurá-lo ―por demais mesureiro 

com os magnates‖ e, então vislumbrando ser o mais sábio dos arredores e galgando 

manter seu prestígio perante as autoridades influentes dissemina a ideia de que 

Fernando é louco e precisa ser tratado.  

 Para tanto, consegue convencer os familiares de Fernando que queriam 

ajudá-lo a curar-se da suposta loucura a interná-lo alegando que seu 

comportamento era anormal e motivo de vergonha para os parentes. ―Não lhes vinha 

tal propósito de perversidade inata [...] e esse julgamento era reforçado pelos 

cochichos que ouviam de alguns homens esforçados por parecerem inteligentes‖ 

(BARRETO, 2012, p.71), justificando assim a fama de louco e, consequentemente, o 

pedido de prisão do protagonista.   

 

Em uma terra inteiramente entregue à chatinagem e à veniaga, 
Fernando foi tomando a fama de louco, e não era ela sem algum 
motivo. Certos gestos, certas despreocupações e mesmo outras 
manifestações mais palpáveis, pareciam justificar o julgamento 
comum; entretanto, ele vivia bem com o pai e cumpria os seus 
deveres razoavelmente. Porém, parentes oficiosos e outros 
longínquos aderentes entenderam curá-lo, como se se curassem 
assomos d‘alma e anseios de pensamento (BARRETO, 2012, p.71, 
grifo nosso).  

 

O personagem Fernando simboliza de forma crítica determinadas situações 

sociais da realidade, tocante a desumanização que o sujeito louco vivencia. A 

reação da família ao se sentir envergonhada pelo parente e na obrigação de tomar 

providência para ajudá-lo a curar-se reflete como o ―diagnóstico‖ da loucura pode 

acarretar consequências dentro de uma comunidade como a que Fernando 

habitava, interiorana e ―fechada‖ em seus preceitos morais. 

É relevante apontar o contexto social que permeia a narrativa, sendo este 

atravessado por relações de poder e hierarquia, possibilitando inferir que Fernando 

estava colocado numa condição subalterna dentro daquela estrutura social, 

tornando-se um alvo fácil para ser ―condenado‖ ao invés de diagnosticado como 

louco, uma vez que o seu diagnóstico foi arbitrariamente condicionado a fatores 
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como a ambição do médico, temeroso em perder o posto de sábio, perante os seus 

correligionários políticos, para Fernando e, pela ―vergonha‖ da família por causa do 

boato que se espalhou na comunidade.  

Essas práticas arbitrárias, comumente, costumam ser legitimadas por 

discursos sociais diversos, como o religioso, o filosófico e o científico resultando em 

atos violentos, configurando que ―A violência - no sentido forte do termo, tanto para a 

vítima quanto para o agressor - potencializa sua força quando estes papéis 

coexistem‖ (MADEIRA, 2000, p. 285). Barrado ao convencer as pessoas daquela 

comunidade sobre a necessidade da internação do protagonista potencializa sua 

força em relação a Fernando, valendo-se do aparato policial repressor contra o 

louco.  

Efetuada a arbitrária prisão, ―[...] sem dificuldade e falando em nome da lei e 

da autoridade, deteve o pacífico Ferrabrás em um dos bailéus do cárcere 

ambulante‖ (BARRETO, 2012, p. 78), inicia-se o translado detalhado 

minuciosamente pelo narrador. Conforme a confluência do enredo é possível 

perceber a fragilidade do indivíduo ―diagnosticado‖ louco refletido no desamparo de 

Fernando no carro-forte, completamente entregue ao descaso e, principalmente, se 

percebe a falta de preparo da polícia para lidar com o caso: ―Sob um sol de fogo, o 

carro solavancava pelos maus caminhos; e o doente, à míngua de não ter onde se 

agarrar ia ao encontro de uma e outra parede de sua prisão couraçada‖ (BARRETO, 

2012, p.79).  

Visto em modo bem mais amplo, parece que o esforço de Erasmo de 

Rotterdam (2017) para desmistificar a negatividade agregada à loucura não foi o 

suficiente, embora tenha aberto uma importante reflexão, com a narrativa de 

subversão da loucura se estabelecendo como senso comum, de tal modo que os 

valores perpetuados são de repressão e hostilidade em relação ao ―doente mental‖. 

Com relação ao pensamento do filósofo citado, pode se fazer uma relação com o 

texto de Barreto, especialmente a partir do trecho que relata umas das paradas 

durante o percurso de condução do protagonista até o Rio de Janeiro. Nesse 

momento, Fernando é hostilizado por um misto de arbitrariedades.   

  

Na primeira venda que passaram, uma dessas vendas perdidas, 
quase isoladas, dos caminhos desertos, onde o viajante se abastece 
e os vagabundos descansam de sua errância pelos descambados e 
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montanhas, o encarcerado foi saudado com uma vaia: ó maluco! ó 
maluco! (BARRETO, 2012, p.79-80) 

 

Não se sabe qual a reação ou como Fernando se sentiu diante de tamanha 

hostilidade, pois o foco narrativo não possibilita ao leitor ciência dos sentimentos do 

personagem principal, limitando-se apenas nesse trecho a descrever a cena. As 

arbitrariedades impostas a Fernando se perpetuaram durante toda a viagem, e 

somente depois de alguns dias, quando conseguiram uma hospedagem e 

alimentação, o motorista lembrou a Barrado do ―homem‖ que traziam:   

 

E assim andando foi o carro, após dias de viagem, encontrar uma 
aldeia pobre, à margem de um rio, onde chalanas e naviecos a vapor 
tocavam de quando em quando. Cuidaram imediatamente de obter 
hospedagem e alimentação no lugarejo. O cocheiro lembrou o 
―homem‖ que traziam. Barrado, a respeito, não tinha com segurança 

uma norma de proceder (BARRETO, 2012, p.80).  
 

Nesse percurso ―curto‖ realizado em quatro anos, o doente foi completamente 

largado e sequer alimentado ―Não sabia mesmo se essa espécie de doentes comia‖ 

(BARRETO, 2012, p.80), enquanto até os burros que conduziam a caravana foram 

devidamente alimentados, pois ―não era do regulamento retirar aquela espécie de 

enfermos do carro, o ‗ar‘ sempre lhes fazia mal‖ (BARRETO, 2012, p.80). A condição 

do louco aqui já não é mais humana, sequer animal, sua existência é reduzida a 

uma ―coisa‖ que precisa chegar ao seu destino ―[...] de resto, era curta a viagem e 

tão sábia recomendação foi cegamente obedecida [de não abrir e nem alimentar 

Fernando]‖ (BARRETO, 2012, p.80).  

Embora o narrador demarque o espaço em que ocorre a narrativa e o tempo 

que durou o acontecimento, o absurdo alude a elementos do insólito eximindo as 

demarcações rigorosas de tempo e espaço do conto, enquanto se aprofunda a 

indiferença dos condutores da viagem em relação ao louco tencionando o 

desenvolvimento da narrativa. Há um exagero na travessia do grupo - comitiva 

responsável pela condução do louco de Manaus ao Rio de Janeiro - que ao invés de 

irem até Manaus num navio de passageiros para pegar o ―homem‖ e trazê-lo para o 

Rio, os policiais levaram primeiro o famigerado carro-forte até Manaus para depois 

fazer o percurso por terra com o louco trancafiado na masmorra (HIDALGO, 2008), 

Consequentemente a viagem tornou-se mais longa e aconteceu em quatro anos:  
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A viagem continuou monotonamente. Transmontaram serras, 
vadearam rios [...]. Em dado momento, o cocheiro avisa Barrado de 
que o ―homem‖ parecia estar morto; havia até um mau cheiro 
indicador. O regulamento não permitia a abertura da prisão e o 
doutor não quis verificar o que havia de verdade no caso. [...] Assim 
levaram meses andando, com o burro aleijado a manquejar atrás 
do ergástulo ambulante, olhando-o docemente, cheio de piedade 
impotentes (BARRETO, 2012, p. 83, grifo nosso).  
 
 

O corpo do ―homem‖ provavelmente em estado de decomposição ―os urubus 

crocitavam por sobre a caravana, estreitavam o voo, desciam mais, mais, mais, até 

quase debicar no carro-forte. Barrado punha-se furioso a enxotá-los a pedradas‖ 

(BARRETO, 2012, p. 83) e ―Tucolas12 imaginava aparelhos para examinar a caixa 

craniana das ostras de que andava à caça; o cocheiro obedecia‖ (BARRETO, 2012, 

p. 83), sequer despertava empatia, preocupação ou qualquer outro tipo de 

sentimento em nenhum dos encarregados da caravana.  

Nesse trecho, a falta de humanidade já não se restringe apenas ao doente, 

mas principalmente reside nestes demais personagens, que são incapazes de 

expressar a dor humana.  Os personagens de Lima Barreto representam as vítimas 

dessa estrutura engendrada e refletem as formas de consciência e conduta de que 

ela se pauta, são estes personagens encarregados de transmitir/representar os 

valores humanos. Mais do que isso, reflete o projeto literário de Lima Barreto, no 

qual ―a denúncia da violência não dissimula sua reflexão profunda sobre o mistério e 

o sofrimento‖ (MADEIRA, 2000, p. 295).  

A indiferença alienante dos sábios acompanhantes ―que cavoucavam 

formigas ou discutiam regras de gramática‖ (BARRETO, 2012, p. 83) realça a 

expropriação absoluta do ―homem‖ prisioneiro. Bertollazi (2008, p.92) afirma que 

este conto atinge a consciência dos leitores que ―[...] ao se defrontarem com 

personagens que excedem os limites do razoável, podem redefinir os próprios 

limites e parâmetros com os quais leem o mundo, percebendo a fragilidade que os 

reveste‖.  

A linguagem marcada pela presença de forte ironia evidencia um mecanismo 

de crítica acerca das proposições dos limites de valores humanitários. A denúncia 

contida na narrativa de Lima Barreto expõe o descaso e à hipocrisia da sociedade 

em relação às diferenças humanas, uma vez que transforma o louco em refugo da 

                                                           
12

 Antropologista, fazia parte dos sábios que acompanhavam a viagem.  
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sociedade civilizada. O autor acaba por promover uma reflexão sobre os limites de 

solidariedade e fragilidade humana. Para Antonio Candido (1989, p.48), o aspecto 

central em Diário do Hospício, de Lima Barreto, é evidente: 

 

[...] o compromisso por solidariedade, o sentimento de participar da 
mesma humanidade frágil, sujeita à marginalização social da 
prostituta, ao esmagamento do pobre, à alienação do insano, faz por 
contágio que o sentimento pessoal se torne verdade para os outros; 
e a verdade dos outros, experiência pessoal.  

 

Estendendo esse pensamento de Candido para o conto de Barreto aqui em 

análise, pode-se perceber essa solidariedade vindoura de onde menos espera o 

leitor: do animal manco que acompanha a viagem enquanto anos se passavam e o 

carro continuava ―[...] a sua odisseia com o acompanhamento do burro, sempre a 

olhá-lo longamente, infinitamente, demoradamente, cheio de piedade imponente‖ 

(BARRETO, 2012, p. 84).  É através desse olhar piedoso do burro que é possível 

perceber de maneira ainda mais acentuada, o processo de desumanização imposto 

ao personagem representando os níveis de degradação do ser humano, como 

prossegue a narrativa (BARRETO, 2012, p. 84-85):  

 

Aos poucos os urubus se despediram; e, no fim de quatro anos, o 
carrião entrou pelo Rio adentro, a roncar pelas calçadas, 
chocalhando duramente as ferragens, com o seu manco e 
compassivo burro a manquejar-lhe à sirga. Logo que foi chegado, um 
hábil serralheiro veio abri-lo, pois a fechadura desarranjara-se devido 
aos trancos e às intempéries da viagem, e desobedecia à chave 
competente. Silly determinou que os médicos examinassem o 
doente, exame que, mergulhados numa atmosfera de desinfetantes, 
foi feito no necrotério público.  

 

  Fernando chegou ao destino final, morto, e ―[...] foi este o destino do enfermo 

pelo qual o delegado Cunsono se interessou com tanta solicitude‖ (BARRETO, 2012, 

p.85), expondo o emaranhado de relações pautadas no mais importante: transportar 

o suposto louco ao destino final, não importando sob quais condições chegaria, 

desvelando ainda mais a marginalização com o louco e a agressividade com o outro. 

Afinal, ―que mais era importante para se agradar Sofonias13? Nada, ou antes: trazer 

o ‗homem‘ até ao Rio de Janeiro‖ (BARRETO, 2012, p. 83).  

                                                           
13

 ―Um poderoso chefe político que influía nas eleições da sociedade [...]‖ (BARRETO, 2012, p.73).  
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O autor ao tratar da representação da figura do louco frente ao horror e a 

agressão, evidencia as marcas da violência através do que Machado (2005) chama 

de personagem ideal para se fazer a denúncia do desrespeito e do ultraje ao ser 

humano posto em prática em tempos de autoritarismo. Barreto ao elucidar a 

abordagem nesse espectro traz para o espaço da ficção o que a realidade da ciência 

médica daquele momento histórico era. 

Em relação a essa agressividade com o próximo, Freud (2011, p. 49) aponta 

que ―nada tem a oferecer, exceto a satisfação narcísica de se poder pensar que se é 

melhor do que os outros‖. Ele enfatiza o instinto de agressão e autodestruição como 

o grande problema que a civilização enfrenta. O conflito entre indivíduo e sociedade 

com suas diferentes configurações na vida civilizada é o estopim para gerar lutas de 

poder e consequentemente dominação e violência contra determinados grupos ou 

indivíduos. Essa satisfação narcísica de pensar em ser melhor que o outro, impede 

que se tenha empatia, compaixão com o próximo e o que destoar dos padrões 

estabelecidos, são excluídos e perdem o seu lugar de fala social, como acontece na 

história da loucura, com o insano.  

Para Luciana Hidalgo (2008, p. 212), ―[...] pode-se pensar nesse conto como a 

literatura de si que explodiu a revolta, o sofrimento, a redenção – a urgência, por 

fim‖. Sob o efeito da internação, poucos dias após a alta, o escritor não se 

aprofundou nos dilemas da loucura, na limitação da psiquiatria, nos delírios e no 

convívio com os pacientes, ateve-se ao primeiro dos traumas desse histórico que se 

ampliaria durante a segunda temporada: a humilhação e a insegurança do preso 

indigente, conduzido pela polícia em um carro-forte puxado por burros como fera 

enjaulada. No conto em questão, acaba-se extraindo uma lucidez culminante que 

contempla uma visão crítica e humanizada, diante de todos os percalços vivenciados 

pelo personagem Fernando.   

Em resposta ao preconceito racial, à exclusão social sofrida em seu cotidiano 

e ao estigma de louco, escrevia sobre estes temas de forma contundente e satírica. 

Representando na narrativa um sujeito ―silenciado‖, Lima Barreto não só 

representou o louco como ser excluído, mas lhe conferiu status de protagonista do 

texto e da realidade que representa. Embora, metaforicamente tenha sua voz 

calada, Fernando não precisou falar para se fazer entendido. Seu silêncio foi o 

bastante, pois o silêncio também diz algo. Assim como aconteceu com Lima Barreto 

na vida real, a literatura o salvou; ―Ah! A Literatura ou me mata ou me dá o que eu 
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peço dela‖ (BARRETO, 2017, p.36), não da loucura, mas do sistema opressor e 

seus ideários de civilização. 
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4 RUBEM BRAGA E OS LOUCOS MUROS DA CIDADE  

 

Rubem Braga (1913 -1990), escritor e jornalista brasileiro, é reconhecido pela 

crítica literária nacional, principalmente enquanto cronista. O autor capixaba, 

radicado no Rio de Janeiro é considerado um dos principais cronistas do 

Modernismo brasileiro. Eduardo Coutinho (2006) postula o ficcionista como um dos 

mais fecundos da prosa moderna. Para ele, ―não há dúvida de que o lirismo é um 

dos principais componentes da crônica de Rubem Braga, a ponto de atravessar a 

sua produção do princípio ao fim‖ (COUTINHO, 2006, p. 54). A linguagem usada em 

suas narrativas desliza entre o lirismo e a representação de acontecimentos triviais, 

tocando as temáticas sociais.  

A crônica é uma tipologia literária ligada à vida quotidiana, não é escrita 

apenas para entretenimento, mas também para provocar uma reflexão sobre 

determinados temas no leitor. ―No Brasil a crônica literária sempre tem buscado ser 

crônica urbana: registro dos fatos da cidade, a história da vida citadina, a cidade 

feita letra‖ (ANTONIO, 2010, p.99). Inicialmente, surgiu vinculada ao jornal e 

precisou percorrer um longo caminho para que alcançasse reconhecimento no 

cenário literário.  

Cultivada por escritores como José de Alencar que escrevia textos 

regularmente numa coluna do jornal chamada Ao correr da pena, abordando os 

fatos relacionados ao cotidiano urbano carioca em meados do século XIX, ―teve em 

Machado de Assis, João do Rio, no próprio Rubem Braga, entre outros, seus 

maiores expoentes, pois ajudaram a consolidar este gênero, impondo características 

peculiares brasileiras (SOUZA, 2012, p. 16)‖. Sendo Rubem Braga designado como 

o representante maior da crônica moderna. 

Para Coutinho (2006), a crônica na história da literatura brasileira, se firma 

como um gênero complexo, perfeitamente adequado à rapidez do presente, que 

expressa ao mesmo tempo à visão pessoal do autor e o espírito de seu tempo e que 

sociabiliza a literatura ao veiculá-la através de jornais e revistas, bem como de livros. 

 

É tal a importância da crônica no quadro geral da literatura brasileira 
que se observa o fato singular de um escritor entrar para a história 
dessa literatura exclusivamente como cronista. É o caso de Rubem 
Braga, de todas as figuras de cronistas do século XX aquela que 
mais atrai a admiração. Sua crônica ocupa lugar de destaque na 
história do gênero (COUTINHO, 2006, p. 53).  
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O prosador moderno não se destaca apenas pela exclusividade em 

desenvolver esse tipo de narrativa curta, mas, aliado a isto, ele também imprimiu 

qualidade. Tanto a linguagem utilizada quanto os assuntos abordados conferiram a 

Rubem Braga reconhecimento e destaque maior em relação à produção da crônica 

no século XX.  A maioria das suas crônicas foram escritas para publicação em 

jornais e revistas, no entanto ultrapassaram essas páginas e várias delas foram 

publicadas em livros.    

De acordo com Marco Antonio Carvalho (2007), a obra O Conde e o 

Passarinho, composta por trinta crônicas, foi publicada em 1936, dando início ao 

ciclo de publicação do autor em livro, ainda ―arisco‖ em relação a esse meio. Outras 

obras de narrativa curta do escritor foram publicadas e consolidaram o escritor na 

escrita da crônica, como Morro do Isolamento (1944), Um Pé de Milho (1948); O 

Homem Rouco (1949); 50 Crônicas Escolhidas (1951); A Borboleta Amarela (1955); 

A Cidade e a Roça (1957); Ai de ti, Copacabana (1962); A Traição dos Elefantes 

(1967), dentre outras. 

 
Os assuntos para as crônicas de Rubem Braga vêm de toda a parte: 
da observação de um pé de milho ao apego à terra, às formas 
elementares da vida, à infância, da realidade cotidiana e dos jornais 
à memória e à tradição. E em tudo isso o que conta é a captação do 
instante (COUTINHO, 2006, p. 55).  

 

O cronista observa ao seu redor sob a perspectiva do instante. Além disso, 

apontado como cronista da cidade, ele trouxe para o cenário dos seus textos, a 

abordagem do espaço urbano e suas problemáticas, focando a condição do homem 

enquanto habitante de um ambiente segregado socialmente. Voltando-se para a 

posição do sujeito diante dos obstáculos impostos pela vivência nas grandes 

cidades, o escritor apresenta uma gama de personagens à margem social.  

As grandes metrópoles, paulista e, principalmente, carioca, figuram nas 

crônicas de Rubem Braga com maior frequência. ―É fato que mesmo os grandes 

escritores não nascidos no Rio de Janeiro assumem a cidade como sua e 

despontam como um farol sobre a história da crônica no país‖ (DUBIELA, 2013, p. 

67), como por exemplo o capixaba Rubem Braga, que na maioria aborda o espaço 

urbano carioca em suas crônicas.   
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No entanto, em seu primeiro livro publicado, ele também trouxe Recife como 

espaço e ambientação de suas narrativas, com fortes temáticas sociais 14 . Na 

narrativa curta ―Recife, tome cuidado‖ originalmente publicada em 1936, o cronista 

aborda a miséria nos mocambos da cidade ―Há fome, frio, lama, doença, miséria, 

dentro de cada mocambo. Recife, linda Recife, tome cuidado. 250 mil pessoas vivem 

morrendo em seus mocambos‖ (BRAGA, 2018, p.30). A situação abordada pelo 

escritor soa como um apelo/alerta para a miséria, a pobreza e a desigualdade social 

dos marginalizados que vivem precariamente nessas habitações miseráveis sem as 

mínimas condições de vida.  

Essa temática social voltada para o espaço citadino continua em ênfase na 

sua obra Morro do Isolamento (1944), a qual compreende textos publicados entre 

1934 e 1941.  Nesta obra, encontram-se temas voltados para os sujeitos oprimidos, 

como a pobreza e a vida medíocre dos subúrbios que descortinam a exclusão sob 

as quais vivem esses sujeitos.  

Na narrativa ―O homem do quarto andar‖, o relato sobre a mudança de um 

homem anônimo e invisível para a cidade ―Ali mesmo não se despedira de ninguém, 

ninguém tomara conhecimento efetivo e afetivo de sua vida‖ (BRAGA, 2018, p. 28) 

proporciona uma reflexão sobre a invisibilidade do homem nesse ambiente 

massificado. Esse comportamento dos personagens de desviar o olhar do outro 

revela os efeitos da urbanização sobre as ações, interações e relações sociais dos 

indivíduos que vivem nas cidades.  A invisibilidade do protagonista aponta para os 

padrões de relacionamento que podem ser observados na sociedade do século XX, 

problematizando-os.  

É uma preocupação do cronista moderno a definição do espaço que ele 

ocupa. ―As ruas da cidade são locus do cronista, seu posto de observação, espaço 

onde se desenvolve todas as suas filosofias, de onde tira pedaços para construir 

suas crônicas, cidade cuja tipografia conhece como seu quarto [...]‖ (RESENDE, 

1993 p. 98). Nesse sentido, aponta-se que a relação dos narradores na prosa de 

Rubem Braga com a cidade permite observar o contexto da época e as 

consequências do crescimento do espaço urbano, atuando nas representações da 

cidade e mostrando a segregação que nela reside. 

 

                                                           
14

 O escritor passou um período em Recife, em 1935, nesse tempo escreveu para o Diário de 
Pernambuco (CARVALHO, 2007). 
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Apresentando um painel da Belle Époque, Nicolau Sevcenko (2003) aponta 

para as mudanças que ocorreram nas décadas situadas entorno da transição dos 

séculos XIX e XX em todos os setores da vida brasileira. Mudanças que foram 

registradas pela literatura, mas sobretudo mudanças que se transformaram em 

literatura. Os fenômenos históricos se reproduziram no campo das letras, insinuando 

modos originais de observar, sentir, compreender, nomear e exprimir. Assistia-se à 

transformação do espaço público, do modo de vida e da mentalidade carioca.   

 

Quatro princípios fundamentais regeram o transcurso dessa 
metamorfose, conforme veremos adiante: a condenação dos hábitos 
e costumes ligados pela memória à sociedade tradicional; a negação 
de todo e qualquer elemento de cultura popular que pudesse macular 
a imagem civilizada da sociedade dominante; uma política rigorosa 
de expulsão dos grupos populares da área central da cidade, que 
será praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas 
aburguesadas; e um cosmopolitismo agressivo profundamente 
identificado com a vida parisiense (SEVCENKO, 2003, p. 32).  

 

A crônica como narrativa voltada às questões urbanas acompanhou essas 

mudanças, trazendo para a superfície as consequências dessas transformações. 

Por ser um gênero publicado nos jornais conseguiu alcançar proporções maiores em 

decorrência dos variados jornais em circulação ou que surgiram na época. É 

possível, por meio desses textos, entender a conjectura da sociedade e o impacto 

das mudanças sociais, geográficas e políticas causadas pela urbanização e 

representadas por escritores como Lima Barreto e João do Rio.  Atentos aos 

acontecimentos da cidade e ao contexto da época esses prosadores exprimiram em 

suas narrativas tudo aquilo que observaram à sua volta durante suas andanças pela 

cidade.  

 

Antes dos anos 30, a Belle Époque carioca, sobretudo pelas mãos 
hábeis de Paulo Barreto, o João do Rio, é um dos marcos da 
efervescência e do amadurecimento da crônica. O tom de crítica 
social em seus textos é constante e, embora através de personagens 
anônimos e alguma dose de ficção, é a realidade crua das ruas e de 
seus habitantes que seus textos retratam (DUBIELA, 2013, p. 69). 

 

Como flâneur, João do Rio observou a cidade carioca e suas mazelas sociais 

para representá-las em suas crônicas de forma crítica. Por sua vez, Lima Barreto 

aponta para a representação da ―cidade dos contrastes, das revoltas e das ruínas do 

progresso, mas é também a expressão de uma paixão tão forte que a outras, mais 
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humanas, não deixa espaço‖ (RESENDE, 1993, p.98). O Rio de Janeiro desperta 

esse sentimento no escritor que representa na sua narrativa não apenas a periferia, 

mas também os problemas do centro urbano carioca. Suas críticas à cidade carioca 

não significam oposição ao desenvolvimento urbano, mas sim a segregação social 

que foi causada. 

Já nas crônicas de Rubem Braga — cujo contexto carioca das décadas de 

1930 a 1950 era marcado pelas consequências das transformações/modificações na 

paisagem urbana —, a crescente expansão das áreas depreciadas socialmente em 

contraste com os bairros prestigiados da cidade aparece como fator expressivo da 

exclusão social, fato evidente em algumas narrativas curtas do autor, nas quais ele 

ratifica o contraste.   

Em ―O morro não é dos malandros‖, texto de 193615, ao exaltar o samba 

aproveita para desfazer a imagem preconceituosa sobre os habitantes da periferia 

―[...] sou capaz de jurar que nos apartamentos da areia há mais malandros que nas 

casinhas de lata velha lá de cima. A grande maioria da população do morro é de 

trabalhadores, sujeitos que pegam no duro todo dia, que vivem suando‖ (BRAGA, 

2016, p. 19). Ao contrastar as duas realidades evidencia além da desigualdade, o 

preconceito e a exclusão social com os habitantes da periferia. Outra crônica, 

―Morro‖, texto de 1951 16 , é voltado totalmente para a situação miserável da 

população das comunidades da periferia carioca.  

 

[...] o problema não é apenas do morro; é de toda a cidade. Não 
podemos pretender uma vida limpa e sadia ao sopé de milhares de 
famílias doentes e sujas. O morro se vinga do desprezo da cidade 
cuspindo-lhe em cima, para usar uma expressão extremamente 
delicada. O remédio, portanto, é higienizar os morros. E um bom 
negócio para nós. E ―um bom negócio‖ é uma expressão que comove 
mais facilmente os corações do asfalto que ―uma boa ação‖ (BRAGA, 
2016, p. 24).  

 

Nesta última crônica existe uma forte crítica à desigualdade social. São 

apontadas também as consequências dessa exclusão em tom irônico. Uma ficção 

que soa como profecia. Os textos de Rubem Braga tratam os fatos de tal modo que 

                                                           
15

 Texto escrito em 1936, um dos raros textos de Rubem Braga que se deleita sobre a música popular 
(CARVALHO, 2007). Publicado como crônica, na obra Os Moços Cantam & outras crônicas (2016) 
sobre música, com organização de Carlos Didier, parte da coletânea ―a caixa‖, de 3 volumes, que 
inclui também crônicas sobre política e arte.  

16
 Também publicado como crônica no volume Os Moços Cantam & outras crônicas (2016).  
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―ao narrá-los, ele os reatualiza e arranca à corrente do tempo‖ (COUTINHO, 2006, p. 

55), tornando-os tão atuais quanto os acontecimentos que se sucedem na 

atualidade.  

Por sua vez, em “Morro do Isolamento‖, crônica que dá título ao volume de 

Rubem Braga (1944), o autor aborda a questão do espaço urbano como referência, 

mais precisamente conforme sugere o nome da narrativa, trata-se também de uma 

área desprestigiada socialmente, situada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Nesta 

narrativa é essencial entender o espaço para compreender o personagem, ponto 

que será explorado sob uma possível leitura da temática da loucura. 

 

4.1 “Morro do isolamento”: loucura e pobreza 

 

A narrativa inicia localizando espacialmente o personagem protagonista, o 

profeta. Ele é apresentado pelo narrador apenas como o profeta, uma figura sem 

nome próprio – fato que talvez já indique sua despersonalização frente à sociedade - 

e aparentemente louco em suas ações cotidianas. No decorrer do texto, sua 

caracterização irá sendo construída, a princípio, a partir de sua localização espacial. 

A primeira pista para entendermos quem é esse personagem é esta: ―O profeta 

mora em uma gruta no Morro do Isolamento‖ (BRAGA, 2018, p. 26). Esse trecho 

revela que o espaço é periférico dentro da cidade, ou seja, existe aqui uma 

macrocena na qual o profeta habita não apenas uma área depreciada socialmente, 

mas também vive isolado em uma gruta, categorizando um homem à margem da 

cidade e de seus habitantes.  

Tendo em mente que ―profeta‖ é aquele que profere ou comunica algo para  

os outros — ―indivíduo que prediz o futuro‖ (FERREIRA, 1999, p. 1644) —, o 

narrador ao chamar o protagonista de ―o profeta‖ possibilita uma interpretação 

alusiva a esse fato, já que o personagem costuma compartilhar com os moradores 

da comunidade local as suas reflexões: ―Às vezes as crianças muito pobres, os 

homens doentes e as mulheres feias vão ouvir o profeta. Muitos acreditam nele. 

Muitos não acreditam. Ele acredita‖ (BRAGA, 2018, p.26). Aqui, o narrador, ao 

especificar o ―público‖ do profeta, mostra também que o Morro do Isolamento é 

povoado por pessoas humildes e muito pobres, criando uma expectativa sobre se 

ele é ou não um profeta, na concepção mais direta da palavra. 
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O texto literário em questão mostra, em tempo linear, a condição miserável 

que os habitantes daquela comunidade fictícia17, o Morro do Isolamento, vivem. São 

representações de sujeitos urbanos atravessados pela desigualdade 18  e pela 

exclusão social. No dizer de Dalcastagné (2015, p. 93), este tipo de narrativa explora 

uma visão mais ampla frente ao cenário urbano, pois ―São histórias de gente 

cansada, com diferentes expectativas em relação à cidade mal partilhada que 

habitam‖ (DALCASTAGNÈ, 2015, p.93). Ou, na verdade, expectativa nenhuma 

diante da cidade, como se pode observar nesse fragmento do início do texto, logo 

após apresentar o protagonista:  

 

Os homens bebem cachaça, vinho nacional e cerveja. Compram 
remédios e querosene. Os homens bebem porque precisam ficar 
tontos. Todos, às vezes, precisam ficar bêbados, e por isso bebem. 
Quando as mulheres dos homens ficam desesperadas elas 
despejam querosene na roupa e se matam com fogo (BRAGA, 2018, 
p. 26).   

 

 A realidade cruel desses indivíduos marginalizados – homens sem destino, 

mulheres no auge do desespero, chegando ao ponto da autoflagelação –, as 

dificuldades que a desigualdade socioeconômica impõe a eles e elas, tudo isso os 

obriga a optar por buscarem formas de fugir dela, como podemos observar no 

trecho: ―Os homens bebem porque precisam ficar tontos. Todos, às vezes, precisam 

ficar bêbados, e por isso bebem‖. O vício, a embriaguez surgem como uma fuga 

dessa realidade degradante, de preconceito e humilhações constantes e privações.   

Segundo Freud (2011), quando a vida é demasiadamente árdua para 

sobreviver, necessitamos de medidas paliativas para suportar a dor, o sofrimento e 

tarefas impossíveis de resolução, ―a vida, tal como nos coube, é muito difícil para 

                                                           
17

Inclusive, recentemente aconteceram alguns deslizamentos nessas comunidades cariocas. Em 
2018, foi noticiado um deslizamento no Morro da Boa Esperança com quatorze vítimas e em 2019 
ocorreu desabamento de casas nas comunidades Morro do Cavalão e Morro do Céu, desabrigando 
várias famílias. Mostrando, de certa forma, que Rubem Braga estava à ―frente do tempo‖ quando 
escreveu ―Morro do Isolamento‖, representando ficticiamente a desigualdade social e o descaso 
existente com a população que habita a periferia carioca. O protagonista designado como ―profeta‖ 
e sua percepção sobre os desajustes sociais também aludem para esse fato. Na região de Niterói - 
Rio de Janeiro há vários morros, como Morro do Estado, Morro do Bumba, Morro do Cavalão, Morro 
do Céu, Morro do Estado, Vila Ipiranga, Morro Boa Vista e Morro da Boa Esperança, dentre outros 
que circundam a cidade na atualidade, fazendo com que o cronista tomasse como exemplo 
geográfico de uma possível realidade, conforme se pode observar no mapa da cidade. (HIDAR; 
SANTOS, 2018).  
Disponível em https://web.archive.org/web/20090129094729fw_/http://cdp 
fan.niteroi.rj.gov.br/bairros/bairros%20mapas.html acesso em 28 de junho de 2019.  

 

https://web.archive.org/web/20090129094729fw_/http:/cdpfan.niteroi.rj.gov.br/bairros/bairros%20mapas.html
https://web.archive.org/web/20090129094729fw_/http:/cdpfan.niteroi.rj.gov.br/bairros/bairros%20mapas.html
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nós, traz demasiadas dores, decepções e tarefas insolúveis. Para suportá-la, não 

podemos dispensar paliativos‖ (FREUD, 2011, p.18). Nesse caso, como se pode 

perceber pelo fragmento exposto acima, a embriaguez surge como uma medida 

paliativa que atua como um escape na vida desses sujeitos marginais.    

A representação desses indivíduos é feita por personagens que ―são quase 

sempre oprimidos, marginalizados e extremamente insatisfeitos consigo mesmo, e 

de modo geral incapazes de alterar o próprio destino‖ (SILVERMAN, 1981, p.73). 

Em ―Morro do Isolamento‖ o ápice do desespero acontece ―Quando as mulheres dos 

homens ficam desesperadas elas despejam querosene na roupa e se matam com 

fogo‖, pois aqui já não enxergam saída para a sua angústia e falta de expectativa. O 

ato de autoflagelação seria uma espécie de simbologia da destruição, por sua vez 

ligada à pobreza e a vida cuja solução social inexiste.  

A partir da leitura do texto, pode-se inferir ainda que as famílias e lares vão 

sendo destruídos pelo vício, pela falta de perspectiva de ascensão social, pela 

pobreza e pelas tentativas de fugas dessa realidade, como o alcoolismo, por 

exemplo. Faltam direitos e sobram desesperanças. E ―o profeta sabe de tudo‖ 

(BRAGA, 2018, p. 26), pois ele observa e partilha da mesma situação.  

 
Ele sabe que muitas famílias usam pratos no almoço e no jantar. Os 
pratos não são eternos. Cedo ou tarde eles se quebram. Às vezes 
são partidos quando a mulher está nervosa com o homem. Às vezes 
a culpa é de uma criança. Às vezes é de uma empregada. De 
qualquer modo eles se quebram; e às vezes toda a família se quebra 
ao redor dos pratos quebrados. O profeta sabe (BRAGA, 2018, p. 
26).  

  

Em toda essa sequência relativa a pratos, é possível observar um 

procedimento criativo peculiar às crônicas de Rubem Braga: a sequência se abre 

com a observação corriqueira de que as famílias usam pratos para comer ―O profeta 

sabe de tudo. Ele sabe que muitas famílias usam pratos no almoço e no jantar‖, para 

depois o mesmo termo (pratos) ir adquirindo um caráter simbólico e definidor da 

vida, ―Os pratos não são eternos. Cedo ou tarde eles se quebram‖, aludindo à 

momentaneidade da vida, assim como os pratos a vida não é eterna.   

 Gradativamente esse caráter simbólico vai ganhando contornos definidores e 

caracterizando metaforicamente as relações familiares, ―Às vezes são partidos 

quando a mulher está nervosa com o homem. Às vezes a culpa é de uma criança. 

Às vezes é de uma empregada‖, acenando para a fragilidade dos lares e das 
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relações humanas ―De qualquer modo eles se quebram; e às vezes toda a família se 

quebra ao redor dos pratos quebrados‖. Há uma associação entre ―pratos 

quebrados‖ e ―famílias quebradas‖, destruídas.   

Essas relações humanas se tornam cada vez mais superficiais, as estruturas 

sociais são minadas pelo ritmo acelerado do cotidiano. Os conflitos vividos pelos 

indivíduos revelam à falência de valores, a liquidez das relações, sobretudo nesta 

cadência frenética de transformações da sociedade e segmentação de classes. ―Os 

pobres desarticulados dos grandes centros urbanos, são cada vez mais sufocados, 

cada vez têm menos condições para viver, perdendo seu espaço e sua identidade‖ 

(POLINESIO, 1994, p.119). No mundo ficcional do autor, seus narradores mostram a 

representação desses sujeitos sufocados revelando o abismo social existente na 

sociedade urbana e suas consequências.  

Conforme a fluência da narrativa, começamos a ter pistas sobre a 

caracterização do protagonista, ―O profeta sabe. Ele passa a mão suja pela barba 

suja. Sai da gruta. Vai andando devagar. Desce o Morro do Isolamento e passeia 

pelos quintais miseráveis dos subúrbios de Niterói‖ (BRAGA, 2018, p. 26). Ele é 

apresentado pelo narrador com o aspecto de ―sujo‖ e barbudo, apontando para os 

modos de viver do personagem, indício que se somará a outros durante a narrativa 

como indicador de sua suposta loucura. Quanto ao espaço, nesse ponto fica mais 

evidente que se situa no subúrbio de Niterói, cidade do Rio de Janeiro.  

 

Não, o profeta não vai roubar galinhas. Ele recolhe frascos vazios, 
pratos quebrados. Leva para a sua gruta os cacos, as garrafas 
sujas e vazias. Espalha tudo pelo chão e medita. Já possui, entre 
outras coisas, uma corrente de chuveiro. Achou-a no lixo. O profeta 
não tem chuveiro, e não pensa nunca em tomar banho. Mas achou 
aquela corrente e medita (BRAGA, 2018, p. 26 – grifo nosso).   

 

Esses objetos descartados nos quintais e recolhidos pelo profeta (frascos 

vazios, pratos quebrados) metaforicamente remetem ao vazio do sujeito, a 

destruição das famílias e as relações dissolúveis, apontando um mal-estar social 

nascido desses vazios. O profeta, embora seja o personagem supostamente louco, 

medita ao recolher esses objetos, ele consegue perceber a realidade ao seu redor. 

Essa sua capacidade reflexiva é um aspecto reafirmado pelo narrador quase como 

uma advertência, ―o profeta sabe‖, permitindo inferir que a sua percepção aguçada 

também é um indício comportamental diferenciado dos demais invertendo o 
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sinônimo de loucura, pois loucos aqui são aqueles que vivem lá abaixo da gruta: os 

habitantes da cidade.  

 
A loucura é a profunda tomada de autoconsciência. É a rejeição de 
um mundo preestabelecido e moldado normalmente; os loucos 
expressam seu verdadeiro ser. Não têm medo de mostrar as 
verdades para o mundo. Os loucos são os que sabem olhar o mundo 
com os olhos da realidade. Por isso mesmo são reprimidos pela 
sociedade (FRAYZE- PEREIRA, 2007, p. 09). 

 

Essa é umas acepções propostas por Frayze-Pereira (2007) para reflexão 

acerca da loucura.  Nesse sentido, a tomada de consciência de si permite ao louco 

olhar o mundo com os olhos da realidade. Representado ficcionalmente, o profeta 

consegue enxergar além aos olhos julgadores da sociedade. Ele enxerga os muros 

invisíveis que existem na cidade mal partilhada na desigualdade que tanto o 

maltrata.   

 

O profeta às vezes sente fome. Possui uma pequena criação: uma 
cobra pequena e sem veneno, e um tatu enfermo. Os três vivem em 
boa paz na gruta do Morro do Isolamento, entre cacos de vidros, 
pratos quebrados, a corrente de chuveiro e meditações. [...] O Morro 
do Isolamento se povoa de crentes e descrentes. À noite, uns e 
outros descem o morro. O profeta faz uma festinha para o tatu, muito 
enfermo, suspira tristemente. A cobra, a humilde cobra sem veneno, 
dá um bocejo e vai dormir (BRAGA, 2018, p. 27). 

 

 O profeta é um personagem que está totalmente à margem da sociedade. Tal 

constatação fica ainda mais visível no trecho acima em que o narrador sintetiza a 

vivência pobre e solitária do protagonista afeito às meditações entre o que sobrou da 

sociedade ao seu redor. Embora, tenha alguns momentos de interação com os 

moradores da comunidade, vive solitário. A ―presença‖ desses dois animais 

evidencia ainda mais a solidão profunda na qual ele vive.  

 A solidão é tema recorrente nas narrativas do modernista. Em ―Morro do 

Isolamento‖ ela aparece para enfatizar essa exclusão social do protagonista. O 

personagem é um pobre abandonado e isolado.  Além de enfatizar a solidão do 

homem, os dois animais, o tatu e a cobra, podem simbolizar também a face interna 

do homem. Caracteristicamente o tatu vive em um buraco, escavando a terra, 

alegoricamente no texto, está enfermo simboliza uma sociedade adoecida e a 

humilde cobra sem veneno a incapacidade de modificar o meio em que vive. A 
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figuração de ambos no texto conflui em direção à representação da flagelação 

humana.  

A presença desses animais também pode ser interpretada como alucinação 

do profeta, uma vez que em seguida o narrador afirma que ―a gruta está escura. A 

noite lá fora está escura. Apenas existe uma luzinha tremelicando. É no cérebro 

do profeta” (BRAGA, 2018, p. 27 – grifos nossos). Essa ―luzinha tremelicando no 

cérebro‖ do profeta abre margem para que se interprete como uma visão dele, algo 

que está apenas na sua mente. Levando em consideração que alucinação ―é a 

percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do 

objeto estimulante real‖ (DALGALARRONDO, 2008, p. 126), pode-se então entender 

que aparentemente ele está tendo uma alucinação. 

Para Freud (1990), a alucinação seria uma espécie de ―percepção interna‖ 

que acontece como se o objeto estivesse realmente presente. E relaciona-se com a 

vontade da realização de um desejo. Alucinação é a vivência real de algo irreal e 

depende dos sentidos para acontecer diferente do delírio que não depende desses 

sentidos, mas sim de um estímulo externo real que é interpretado de forma 

distorcida. 

 
Ele passa a mão pela cara suja, pela barba suja. Na escuridão do 
Morro do Isolamento o profeta está se rindo devagarinho. Ele sabe 
de tudo. Lá na cidade, onde há luz elétrica, homens e mulheres, as 
garrafas se esvaziam e os pratos se quebram. A vida se quebra e se 
esvazia. E tudo fica sujo como a barba do profeta. Na gruta escura 
do Morro do Isolamento, o profeta está chorando devagarinho 
(BRAGA, 2018, p. 27 – grifos nossos).  

 

A escuridão não é apenas falta de luz elétrica, mas figuradamente pode se 

relacionar à falta de perspectiva de quem enxerga a cidade de cima do morro. O 

narrador descreve a angústia do personagem protagonista pela situação que vive, 

mas paralelamente mostra também o desajuste das pessoas que habitam a cidade 

mal partilhada. Ainda no fragmento acima pode-se apreender mais um indício da 

suposta loucura do protagonista, sua oscilação de humor, conforme os trechos 

grifados revelam um sujeito ―desajustado‖ emocionalmente e mentalmente.  

 

Se a cobra fosse grande e feroz, e tivesse veneno mortal, ele diria: 
- Vai, cobra, e morde e mata os homens ruins, só respeitando as 
crianças e os pobres. 
Se o tatu não fosse doente e fosse enorme e terrível, ele diria: 
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- Vai, tatu, e cavuca a terra vil, e derruba as casas e só respeita as 
miúdas e miseráveis (BRAGA, 2018, p. 27). 

 

Esse trecho explicita a revolta do personagem com a sociedade e a 

incapacidade de modificar a realidade.  O seu desejo de querer que a cobra tivesse 

veneno para morder os homens ruins, exceto crianças e pobres; e de que o tatu 

fosse grande para escavar a terra e derrubar as casas respeitando apenas as 

miúdas e miseráveis indica sua insatisfação com a desigualdade social. O 

personagem habita um espaço completamente desigual, segregado e hierarquizado, 

no qual a população pobre não consegue ascender socialmente19.  

Através da narrativa de Rubem Braga, em análise, é possível refletir sobre 

essa situação. O profeta como representação de um indivíduo pobre, habitante de 

uma área urbana periférica, supostamente louco, vivendo isolado em situação 

degradante, suscita uma reflexão acerca dessa camada da população que vive em 

condições miseráveis no país, aqui simbolizado por uma de suas maiores cidades, 

sem perspectiva de ascensão. Além de atentar para o fato da pobreza se firmar 

como um fator de asseveramento na exclusão social do louco.  

 

Mas na gruta escura do Morro do Isolamento a cobrinha sem veneno 
está dormindo, e o tatu está enfermo. O profeta passa a mão pela 
barba suja, deita na terra e começa a roncar. O ronco do profeta 
estremece o Morro do Isolamento, abala Niterói e o mundo (BRAGA, 
2018, p. 27). 

  

 Diante da impotência tanto da cobra que está dormindo e do tatu que está 

enfermo, ou seja, da impotência da população marginalizada de modificar a 

realidade social, apenas o ronco do profeta se apresenta como algo capaz de 

estremecer as estruturas sociais desiguais.  A narrativa de Rubem Braga, de uma 

maneira geral, usa seu poder fictício para desvelar as dores de uma parcela 

                                                           
19

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, cerca de 36,1 milhões 
de pessoas (38,1%) viviam em áreas urbanas em condições de vida baixas, baixíssimas ou precárias no país. 
Em âmbito geral, não se limitando apenas ao espaço urbano, a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) analisou o 
tema pobreza utilizando diferentes medidas que mostram o aumento da pobreza entre 2016 e 2017. A 
proporção de pessoas pobres no Brasil era de (25,7%) da população em 2016 e subiu para (26,5%), em 2017. 
Em números absolutos, esse contingente variou de 52,8 milhões para 54,8 milhões de pessoas, no período. 
Através desses números, fica ainda mais evidente a crescente desigualdade social no país. 

- Dados foram calculados com base no (SIS) que compreende as informações sobre condições de vida da 
população em seu sentido mais amplo, abrangendo medidas de desigualdade e pobreza; inclusão ou exclusão 
social; indicadores de situação social, qualidade de vida e de vulnerabilidade ambiental; entre outros aspectos. 
E ainda, levando em consideração a linha de pobreza proposta pelo Banco Mundial (rendimento de até US$ 
5,5 por dia, ou R$ 406 por mês). Disponível em:  https://www.ibge.gov.br/ acesso   

 

https://www.ibge.gov.br/
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esquecida da população. Desse modo, faz-se necessário a representação e debate 

sobre a estratificação de classes e sobre como os sujeitos marginais em geral são 

invisíveis perante a sociedade.  

Ao final da narrativa, após a leitura e análise do texto, é importante atentar-se 

para os sentidos que imprimem o título da crônica. O vocábulo ―morro‖ tanto pode se 

referir ao espaço, aludindo à periferia, como também abre margem para uma 

interpretação em relação ao verbo ―morrer‖, morrer de isolamento, uma vez que o 

protagonista vive isolado.  

Historicamente, a loucura sofreu um processo de exclusão, isolamento. 

Foucault (1978) diz que ―Pobres, vagabundos, presidiários e ‗cabeças alienadas‘ 

[loucos] assumirão o papel abandonado pelo lazarento [leprosos], e veremos que 

salvação se espera dessa exclusão, para eles e para aqueles que os excluem‖ 

(FOUCAULT, 1978, p.10). Essa exclusão resultou, por exemplo no que se vê 

representado ficcionalmente na narrativa de Rubem Braga, esses sujeitos se 

tornaram marginais, o louco carregou consigo atravessando os séculos o estigma 

marginal, se tornou um indivíduo excluído.  

O suposto louco do ―Morro do Isolamento‖ pode ser percebido como tal 

através dos indícios encontrados nas camadas do texto. Além de viver em completo 

isolamento, seus hábitos e caracterização contribuem para ser interpretado dessa 

forma. O profeta é apresentado com o aspecto de ―sujo‖ e barbudo, não toma banho, 

vive em uma gruta e tem uma percepção aguçada a realidade que o cerca. Todos 

esses fatores somados aos que foram elencados durante esse estudo agregam 

indícios de sua provável loucura.  

A pobreza, aspecto explicitamente abordado no texto literário e elencado 

nesse estudo também se configura, ainda, como fator de endossamento da exclusão 

social do louco para exclusão social do louco. O louco pertencente à classe social 

baixa é marginalizado por ser pobre e louco. São fatores que se somam contribuindo 

para o preconceito e estigmatização. 

Rubem Braga em suas crônicas concebe ficcionalmente o homem da cidade 

em ângulo oposto do que representa o homem do campo. Para Carlos Ribeiro 

(2013, p. 09), ―a cidade moderna é recriada através de um olhar cujas marcas são 

de um desencanto e humor melancólicos, aliados a uma percepção aguda dos 

desequilíbrios sociais, das injustiças e da hipocrisia que nela vicejam‖.  A percepção 

desses aspectos é, de certo modo, o que leva o profeta a loucura. Ao observar de 
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cima do morro, ele tem uma visão macroscópica da cidade e da sua desigualdade, 

além da indiferença consigo cuja existência é invisível para a sociedade, porém 

notada pela ficção de Rubem Braga.   

Enquanto no conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖, de Lima Barreto, se observou 

um protagonista aprisionado pelo discurso da psiquiatria com o pretexto de cuidá-lo, 

em ―Morro do isolamento‖ se observa um personagem entregue ao descaso, que 

sequer é percebido. As representações da loucura nas duas narrativas revelam uma 

sociedade excludente em relação ao louco indo de encontro ao que Foucault 

postula, ―a loucura só existe em uma sociedade, ela não existe fora das normas da 

sensibilidade que a isolam e das formas de repulsa que a excluem ou capturam‖ 

(FOUCAULT, 2006, p.163).  

A loucura não se configura apenas como objeto da psiquiatria, mas é usada 

também enquanto estratégia de segregação sobre os sujeitos considerados insanos. 

Enquanto produto social não se restringe somente ao domínio exercido pelas 

concepções médicas em seu tratamento, mas abrange todo um contexto e 

concepções que a sociedade construiu a seu respeito. 

Por meio de um enredo condensado, a crônica de Braga traz a representação 

individual da loucura frente a uma indiferença dos habitantes da urbe.  Aponta para 

uma percepção tanto sobre o homem marginalizado quanto, sobre uma sociedade 

excludente e preconceituosa. Ela ao invés de cuidar do próprio homem, 

simplesmente o deixa à beira da própria loucura. O louco seria a representação 

ficcional consciente dos problemas sociais bastante evidentes nas grandes 

metrópoles brasileiras. 
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5 À MARGEM DA CIDADE: AS REPRESENTAÇÕES FICCIONAIS DE JOÃO 

ANTÔNIO 

 

A relação entre literatura brasileira e jornalismo no primeiro momento se deu 

através do chamado romance-folhetim, destacando-se escritores como Machado de 

Assis e José de Alencar, por exemplo. Com isso, ―pode-se dizer que toda a ficção da 

segunda metade do século XIX foi essencialmente difundida através do romance-

folhetim‖ (HOHLFELDT, 2003, p. 20). Depois, o conto e a crônica, categorias 

narrativas que mantém uma relação fronteiriça, ganharam as páginas dos jornais já 

no século XX, substituindo a presença do romance-folhetim e fazendo com que a 

narrativa curta ganhasse uma força antes deixada em segundo plano, tanto pela 

imprensa quanto pelos próprios autores. Em um sentido mais amplo, nas palavras 

de Monica Rector (2015), a atenção recai, primeiramente, sobre o conto: 

 

O conto passou a ter uma identidade diferenciada e diferente na 
linguagem dos modernistas do início do século XX, mais 
preocupados com a renovação da forma de expressão. Nessa fase 
de renovação textos mais condensados e ―enxugados‖ passam a ser 
louvados. [...] [Mas] No século XIX, com a independência estética do 
conto, este aparece isolado independente de outras narrações 
(RECTOR, 2015, p.19-35).   

 

Nesse processo de ―enxugamento‖, típico do texto moderno do começo do 

século XX – tal absorção se daria numa sequência de nomes como João do Rio e os 

autores aqui estudados Lima Barreto e Rubem Braga –, a crônica também passou a 

ser muito difundida pelos jornais antes de alcançar seu espaço enquanto tipologia 

literária nos livros, sendo um de seus primeiros representantes no Brasil o autor 

Francisco Otaviano de Almeida Rosa (1825-1889), ainda segundo Rector (2015). 

Através de uma linguagem mais simples, escritores como os citados, equilibrando 

elementos do jornalismo e da literatura, se destacaram no século XX pelo cultivo da 

narrativa curta em tom de denúncia social voltada para o espaço urbano. Nesse 

contexto, para um cronista como Rubem Braga, ―o comentário de um acontecimento 

podia ser do conhecimento do público ou não, ou seja podia ser do imaginário do 

autor ou recriação do real. Neste caso, há uma proximidade entre conto e crônica‖ 

(RECTOR, 2015 p.40). 
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Estas categorias narrativas impõem unidades curtas de enredos focando 

personagens do cotidiano e, muitas vezes, confundindo o próprio autor sobre qual 

tipo de ficção adotar para o seu texto, ―tornando-se difícil, às vezes, colocar limites 

precisos‖ (RECTOR, 2015, p. 11). Entre a expressão moderna da ficção curta do 

século XX e as tendências contemporâneas posteriores, a variedade expressa nos 

contos, por exemplo, ―cumpre ao seu modo o destino da ficção contemporânea. 

Posto entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as seduções 

do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente variedade‖ (BOSI, 2006, 

p. 07).  

Esta visão narrativa – englobando o real e o fantasioso, o cotidiano e a 

representação dele no texto em si – passa a se fixar com bastante evidência em 

autores da narrativa curta ficcional no Brasil. Entre eles está o nome de João 

Antônio Ferreira Filho (1937-1996), escritor e jornalista nascido no subúrbio de São 

Paulo, mas que viveu boa parte de sua vida no Rio de Janeiro. Ele aborda em suas 

obras, na maior parte contos e crônicas, personagens que circulam às margens da 

sociedade (meninos de rua, malandros, mendigos, prostitutas, loucos)20, como se 

estas figuras também representassem um esquecido lado da sociedade brasileira 

que a literatura nacional, desde o Modernismo, passava a frisar sua presença. Para 

o escritor, ―a base de tudo é o homem e seus problemas fundamentais – o amor, a 

solidão, o medo, a morte, o sonho -, ele é o epicentro e o mundo retratado perde em 

importância‖ (ANTÔNIO, 1996, p.04)21. Dessa forma, ele compõe uma exposição do 

cotidiano urbano brasileiro acerca dos que tentam sobreviver às margens de uma 

sociedade urbana desigual.  

Segundo Julia Polinésio (1994), João Antônio é o grande mestre do conto 

sócio documental, hoje bem definido pela sua conotação de denúncia social. Sobre 

isto, Hohlfeldt (1998, p.184) assevera que ―a documentação ampliou-se, ganhou 

novos horizontes, tingiu-se sobretudo da coloração de denuncia social [...] 

necessária em uma pátria subdesenvolvida e precariamente posta em seus próprios 

                                                           
20

 De acordo com o Acervo de João Antônio (2009), o escritor publicou vinte e uma obras, dentre elas: 

Malagueta, Perus e bacanaço (1963), composta por contos, ganhadora de dois prêmios Jabuti nas 
categorias (―Revelação de Autor‖ e ―Melhor Livro de Contos‖), dando início ao seu percurso como  
ficcionista. Em 1968, publica na revista carioca Realidade o primeiro conto-reportagem, "Um dia no 
cais". Foram publicadas também, as obras Casa de loucos (1976), Calvário e porres do pingente 
Afonso Henriques de Lima Barreto (1977), Abraçado ao meu rancor (1986), Paulinho Perna Torta 
(1993) e Patuléia Gentes da rua em (1996) além de várias participações em jornais e conferências 
em universidades.  

21
 Entrevista publicada na obra Patuléia Gentes da rua (1996).  
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pés, devido as grandes distâncias que medeiam suas classes sociais‖. É por meio 

dessa criação ficcional em tom de denúncia social que os personagens vão se 

erguendo e ganhando capacidade de expressão contra as estruturas sociais 

opressoras.   

Levando em consideração o caráter da narrativa curta sócio documental e a 

obra de João Antônio é importante destacar que seus personagens são extraídos 

das camadas marginalizadas da população brasileira urbana, ―O denominador 

comum desses personagens é a ignorância, a solidão, a dificuldade de sobreviver, a 

insatisfação‖ (POLINESIO, 1994, p.137). Caracterizam-se pela miséria material e 

moral de suas vidas.  

O que suas narrativas possuem em comum passa pela abordagem do homem 

e suas dificuldades à margem social concentram-se nas temáticas e experiências da 

vida urbana. ―A paixão de João Antônio pelas ruas decorre, em parte, da ojeriza 

nutrida em relação à forma artificial e sufocante da vida nas metrópoles‖ (PASQUAL, 

2011, p. 194). Suas andanças constantes e observações atentas pelas ruas 

contribuíram para a criação dos seus personagens.   

Segundo Tania Macêdo, o que se pode dizer com segurança é que João 

Antônio afirma-se como contista da cidade, seja ela qual for, ―explorando os 

significados das vivências urbanas [...]‖ (MACÊDO, 2008, p.14). Isto é, a cidade é 

um espaço predominante e recorrente em suas narrativas, nas quais o homem e 

suas mazelas aparecem como decorrência das transformações ocorridas nos centro 

urbanos do país como a metrópole paulista e a cidade do Rio de Janeiro durante o 

século XX, principalmente a partir da sua segunda metade. 

 

Nossas cidades literárias são feitas, na verdade, de muitas 
ausências: mulheres, pobres, cegos, portadores de deficiências 
físicas e mentais, velhos, crianças, estão todos de algum modo 
excluídos das ruas e contornos urbanos que se delineiam nos textos 
contemporâneos. Neste sentido, temos um pálido retrato da vida 
fervilhante, desconfortável e violenta de nossas cidades 
(DALCASTAGNÈ, 2003, p. 50).  

 

Nesse sentido, muito mais do que espaços de aglutinação, as cidades são 

territórios de segregação. Essas ausências e segregação são representadas nas 

narrativas de João Antônio demonstrando a marginalização dos habitantes dos 

subúrbios paulista e carioca. O escritor explora os problemas que essa parcela da 
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população enfrenta rotineiramente como: transportes coletivos, saneamento, 

moradia, violência, desemprego e consequentemente a exclusão social que todos 

esses problemas acarretam. 

A obra Casa de loucos22 (1976) é uma coletânea de contos e crônicas, na 

qual o escritor reúne textos sobre vários assuntos, inclusive sobre a realidade 

urbana periférica carioca em ―Testemunho de Cidade de Deus‖. Ele escreve ainda 

sobre temas diversos como: futebol, a morte e também sobre personalidades da 

época como Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, Sérgio Milliet e o professor Darcy 

Ribeiro, pessoas que, sob o toque ficcional do escritor, viram personagens. Fábio 

Lucas (1999) aponta que João Antônio vai fundo na dramatização dos costumes 

brasileiros na medida em que: 

 

Tem a sutileza de um comportamentalista, quer vislumbre o 
casamento (55 anos de casado) e as moças casadouras do interior 
(Virgens blindadas do footing), quer esquadrinhe os marginais da 
sinuca. A finura de análise se mostra vívida, tanto quando observa 
jogadores de futebol na glória (Raul, meu amor), quanto quando 
descreve o desajuste do craque com a máquina de produzir 
espetáculos, como ocorreu com Almir (LUCAS, 1999, p. 102-103).  

  

Embora, predominantemente a obra do escritor de modo mais amplo seja 

voltada para a representação de camadas marginais da sociedade brasileira urbana, 

em Casa de loucos há espaço também para personalidades de 1970, como o 

sambista Nelson Cavaquinho. Assim, o escritor paulista configura tanto os 

marginalizados (suburbanos, malandros, pobres e loucos) quanto às personalidades 

da música e da intelectualidade brasileira como protagonistas da mesma forma. 

João Antônio aborda nessa obra também a temática da loucura. Em narrativa 

homônima, ―Casa de loucos‖, que carrega o mesmo nome da coletânea, o escritor 

―atinge o apogeu na exploração da vida íntima de um manicômio. Tem a força de um 

Dostoiévski. Mais uma vez o patético e o sublime são postos face a face‖ (LUCAS, 

1999, p.103). Primeiramente essa narrativa foi publicada como conto-reportagem23 

                                                           
22

 Essa obra é composta por treze narrativas, são elas: ―Olá professor‖; ―Há quanto tempo‖; ―55 anos 
de casado‖; ―Nelson Cavaquinho‖; ―Noel Rosa, poeta do povo‖; ―Merdunchos‖; ―Virgens blindadas do 
footing‖; ―Raul, meu amor‖; ―Uma banana para os valentes‖; ―A morte e as vidas de Sérgio Milliet‖; 
―Testemunho de Cidade de Deus‖; ―A morte‖ e ―Casa de loucos‖. 

23 O termo conto-reportagem foi criado por João Antônio juntamente com seu editor Sérgio de Souza, 

em 1978, na ocasião da publicação de ―Um dia no cais‖. ―Durante os entendimentos com Realidade, 
nasceu da cabeça do editor de texto Sérgio de Souza o gênero conto-reportagem. João Antônio 
saía da redação com uma pauta a cobrir, e escrevia em casa‖ (SEVERIANO, 2005, 64-65). Eles 
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na revista carioca Realidade em 197124 e somente depois integrada à obra literária 

do autor e publicada em 1976.  

Ao abordar a loucura, o escritor João Antônio toca em uma temática bastante 

explorada por Lima Barreto, declaradamente uma de suas inspirações.  Mylton 

Severiano na biografia intitulada Paixão de João Antônio (2005) assinala que o 

escritor paulista ―de Lima Barreto, tinha a pegada, a postura ao lado dos humilhados 

e ofendidos‖ (SEVERIANO, 2005, p. 59). Assim como Lima Barreto, ele escreveu 

sobre indivíduos de vivência comum a sua vida real, e mais do que escrever sobre 

as classes oprimidas, o escritor proporcionou-lhes um lugar de destaque, conferindo 

aos indivíduos marginalizados o protagonismo em suas obras.  

A admiração de João Antônio por Lima Barreto é apontada como uma 

―devoção pessoal que dispensa comentários, não esconde, no coração de João 

Antônio, uma quase obsessão pela figura de Lima Barreto [...]‖ (PRADO, 2004, p. 

241). João Antônio nutria uma admiração pela obra barretiana bem como pela figura 

do pré-modernista, por tudo que ele representava enquanto escritor negro, pobre e 

estigmatizado como louco, mas que ao invés de silenciar usou de sua capacidade 

intelectual para representar ficcionalmente a classe oprimida da qual emergiu.  

Ainda como decorrência dessa admiração por Lima Barreto, João Antônio o 

tornou protagonista da obra Calvário de porres do pingente Afonso Henriques de 

Lima Barreto (1977).  A proximidade de vivências e o desejo de seguir pelo mesmo 

caminho de Lima Barreto impulsionava o escritor na sua ficção. A ficção literária 

joãoantoniana ―desvenda e sustenta as contradições que tecem de maneira 

dicotômica a realidade significativa, sempre com o olhar voltado da periferia para o 

centro, do resíduo para o sistematizado, do excluído para o integrado‖ (DURIGAN, 

1983, p.215).  

Isto é, uma visão partindo de dentro para fora. As classes desfavorecidas 

socialmente, os pobres que habitavam os espaços suburbanos das grandes cidades 

(leia-se São Paulo e Rio de Janeiro, espaços mais recorrentes em suas narrativas) 

ganham voz ao invés de serem apresentados sob uma visão preconceituosa e 

elitista, a exemplo dos loucos que protagonizam o manicômio fictício ―Casa de 

loucos‖.      

                                                                                                                                                                                     
almejavam usar elementos da ficção e ao mesmo tempo da apuração jornalística para escrever as 
reportagens.  

24
 ―Casa de Loucos‖ é a última reportagem escrita por João Antônio para a revista Realidade, 
publicada na edição nº 65, de agosto de 1971 (BARROS, 2012). 
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5.1 “Casa de loucos”:  manicômio e exclusão  

 

No Brasil do século XX, a realidade ainda era precária no que concerne ao 

tratamento da loucura. Na obra Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex (2013, p.14) 

expõe o sofrimento dos pacientes nos manicômios, apresentando um painel da 

realidade manicomial brasileira. Segundo a estudiosa, os pacientes eram ―[...] 

epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que 

se tornara incômoda para alguém com mais poder‖ (ARBEX, 2013, p. 14 – grifo 

nosso).  

Ficcionalmente, algumas narrativas de Lima Barreto e João Antônio 

representam, através de seus personagens, essa problemática da loucura e de 

como era arbitrário o seu diagnóstico e inadequado o tratamento. Essa ―gente 

incômoda‖ às estruturas sociais é excluída historicamente. É uma relação de poder 

(opressor/oprimido), acentuando a segregação pautada na necessidade de 

ordenação do espaço público, enclausurando a princípio: leprosos, doentes 

venéreos, mendigos, andarilhos, desordeiros e loucos, enfim todos os indivíduos 

considerados marginais.  

A internação do louco nos séculos passados não girava em torno da loucura 

como doença e nem o seu tratamento como prioridade, mas sim em torno das 

―relações da sociedade consigo própria, com o que ela reconhece ou não na 

conduta dos indivíduos‖ (FOUCAULT, 1975, p. 79), no sentido de separar os 

indivíduos marginais que não se adequassem aos requisitos de civilização. 

Concomitante a essa segregação, o aumento do espaço urbano se configurava 

nesse cenário como fator emblemático: 

 

Nasce o que chamarei medo urbano, medo da cidade, angústia 
diante da cidade que vai se caracterizar por vários elementos: medo 
das oficinas e fábricas que estão se construindo, do amontoamento 
da população, das casas altas demais, da população numerosa 
demais; medo, também, das epidemias urbanas, dos cemitérios que 
se tornam cada vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a 
cidade; medo dos esgotos [...] (FOUCAULT, 1984, p. 85). 

 

O medo das doenças e do excesso populacional instigava ainda mais a 

separação entre as estruturas sociais. Em meio a esse contexto conturbado, o 

manicômio destinado especificamente para o louco foi pensado com o advento da 
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Revolução Psiquiátrica no século XVIII, a partir da qual a loucura foi constituída 

como doença mental. A prática do internamento que teve início no século XIX, pode 

ser observada através das narrativas ficcionais em análise nesse estudo, 

considerando o seu contexto de atuação. O conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖, de 

Lima Barreto, analisado no segundo capítulo desta pesquisa, demonstra através da 

captura do personagem Fernando, que as internações eram feitas de forma 

arbitrária, privando o paciente de liberdade, mantendo-o trancado, isolado do 

convívio social e sem o diagnóstico necessário.  

Lima Barreto focou em mostrar a crueldade da prisão e transporte do suposto 

louco, na referida narrativa enquanto João Antônio na narrativa ―Casa de loucos‖ 

leva o leitor para dentro do sanatório, afim de observar sua rotina e inadequações. 

Fato já exposto por Lima Barreto, por exemplo, na narrativa obra Diário do Hospício, 

onde relata as ―humilhações‖ que sofreu.   

 

Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de 
cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. [...] Deram-me 
uma caneca de mate e, logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-
me sobre um colchão de capim com uma manta pobre muito 
conhecida de toda a nossa pobreza e miséria (BARRETO, 2017, p. 
34).  

 

A loucura, dentre outras formas de marginalização não ocorre, obviamente, 

apenas nas camadas mais pobres da população. Entretanto, o que Lima Barreto e 

João Antônio ―denunciam‖ em suas obras é a marginalidade do louco não apenas 

aliada às suas condições psicológicas, mas a isso adicionados o descaso social e 

maus-tratos advindos do preconceito. Ambos trazem a loucura como um fator de 

exclusão social.  

Antes de escrever sobre a loucura, João Antônio passou um período 

internado em um hospício. O biógrafo Mylton Severiano (2005) relata sobre a 

decisão do escritor de se internar. Na época, João Antônio trabalhava na revista 

carioca Manchete e alegando um esgotamento mental decidiu se internar no 

Sanatório da Muda, na Tijuca, Rio de Janeiro, em 1970.   

 
Coisa estranhíssima: ele me pediu para interná-lo como louco. 
Estava na Manchete. O Adolfo Bloch [dono da revista Manchete] 
rasgava laudas, mordia laudas, pisava em cima de fotos. Ele chegou 
em casa e falou: ―Olha, quero paz para escrever. Esse negócio de 
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jornalismo está me deixando louco. E o único jeito de escrever vai 
ser num hospício‖ (SEVERIANO, 2005, p.150). 

  

Como decorrência dessa experiência, ele escreveu a narrativa ―casa de 

loucos‖, no qual o narrador apresenta o sanatório como um mundo à parte, ―o 

mundo dos doentes‖. A narrativa curta é dividida em partes, pois inicialmente foi 

escrito como conto-reportagem para ser publicado na revista carioca Realidade em 

1971. Essas partes se configuravam em ―retrancas‖25, um recurso do jornalismo 

usado para destacar  as partes do texto na diagramação.  

Quando foi publicado no livro não houve alterações significativas no corpo do 

texto, ―apenas a supressão ou acréscimo de uma ou outra palavra, em poucas 

ocorrências. As modificações efetuadas ocorreram nos intertítulos do conto-

reportagem publicado em livro‖ (BARROS, 2012, p. 137). A principal mudança foi à 

troca do intertítulo ―Efeminados, uma raça de sorte com mulher‖ por ―A hora de falar 

mal‖. Assim a divisão da narrativa literária atualmente consiste em: fragmento 

introdutório; ―Oito horas‖, todos na fila das bolinhas‖; ―Há estranhos complôs: 

ingleses atacam Urubupungá‖; ―A hora de falar mal‖ e Rute, a epiléptica e seu vale 

de lágrimas‖. Essas partes são encadeadas de forma linear, seguindo o tempo 

cronológico do enredo.  

O narrador de João Antônio agrega uma riqueza de detalhes durante sua 

narração, de tal modo que a descrição minuciosa permite uma aproximação ao 

universo dos internos26. Levando em consideração a concepção de Friedman (2002) 

sobre a onisciência no foco narrativo, é possível afirmar que o narrador de ―Casa de 

loucos‖ é não-onisciente, pois ele não apresenta ter conhecimento da mente de 

nenhum dos personagens, apenas descrevendo as situações. O narrador 

observador em terceira pessoa acaba apostando nos detalhes de cada situação e, 

conforme o enredo progride, novos personagens e ambientes são apresentados, 

alternando o seu foco narrativo para as personagens. Porém, a narração permanece 

não-onisciente, detendo-se predominantemente em relatar e descrever os 

                                                           
25 O texto ―Casa de Loucos‖ estava dividido originalmente em quatro retrancas: ―Oito horas, todos na 

fila das bolinhas‖ ―Atenção: ingleses e chineses atacam Urubupungá‖, ―Efeminados, uma raça de 
sorte com mulher‖ e ―Rute, a epiléptica, reclama do seu vale de lágrimas‖ (BARROS, 2012). Ao todo 
consistia em cinco partes contando com o fragmento introdutório, conforme pode ser observado no 
anexo D.  

26
Do ponto do ponto de vista jornalístico, João Antônio usou quatro procedimentos do Novo 
Jornalismo (cena-a-cena; ponto de vista da terceira pessoa; registro de diálogos completos e 
narração de hábitos e costumes) com predominância da narração de hábitos e costumes (BARROS, 
2012).  
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acontecimentos, os ambiente e os personagens. Esta técnica narrativa se mostra 

muito semelhante à exposição jornalística – mais preocupada em expor certa 

verossimilhança para o leitor – do que para a literária em si, mas com o decorrer do 

texto o humor e a ironia surgem de repente, causando um efeito bem distinto 

daquele pretendido na feição jornalística. 

O conto começa num trecho demarcando o tempo e o espaço em um 

manicômio, que – simbolicamente- tem três pavilhões nomeados no sentido de 

metaforizar o próprio espaço (Pavilhão Patronal/Brasília; Departamento 

Masculino/Vietnã; Pavilhão do Repouso/Rio de Janeiro). Temos no primeiro 

parágrafo do texto não apenas a demarcação do tempo fictício e do espaço, mas 

também o narrador apresenta os primeiros personagens da narrativa, como o 

faxineiro Leovigildo, que se juntará a mais alguns funcionários que chegam ao 

manicômio para o dia de trabalho. Esses personagens figuram na obra como 

secundários, pois o foco principal incide sobre os pacientes internados.  No entanto, 

são personagens que representam a classe trabalhadora e pobre da população:   

 

Quando a noite é calma e se pode dormir, o dia começa cedo no 
sanatório. De primeiro o que sabe nas manhãs vem da voz assim 
empastada, negra, de morro, anasalada e quente meio moleque e 
meio triste do criolo Leovigildo, faxineiro. [...] Ali pelas beiradas das 7 
da manhã, os serviçais que dormem fora começam a chegar. São 
dez pessoas, insuficientes, para atender 290 doentes. Como 
Leovigildo gente do povo-povo, serventes, arrumadeiras, 
carregadores, uma pobreza vizinhando a dos favelados. Salário 
mínimo (ANTÔNIO, 1976, p. 135). 

 

Sendo personagens típicos das narrativas de João Antônio, o narrador 

compõe todo o quadro funcional do hospício com personagens pobres, extraídos 

das camadas marginalizadas socialmente, mostrando que ―o espaço urbano e seus 

personagens entram, pois, como dados simbólicos de um desenvolvimento desigual, 

lesivo às camadas mais pobres‖ (BASTONI, 2016, p.83).   

O narrador, ao passo que apresenta a quantidade e funções dos funcionários, 

começa a denunciar a situação precária do sanatório que abriga duzentos e noventa 

pacientes e conta apenas com dez funcionários e poucos médicos: ―Os psiquiatras, 

oito, são insuficientes, trabalham um por vez, em plantões. Dispõem de dois 

enfermeiros e duas enfermeiras para atender a todos os pavilhões‖ (ANTÔNIO, 

1976, p. 136). Tanto a falta de estrutura quanto a de número de profissionais para 
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atender a demanda de duzentos e noventa pacientes comprometiam ainda mais o 

tratamento proporcionado no sanatório.  

Partindo desse ponto, pode-se refletir sobre o tratamento inadequado ao qual 

se submetiam os loucos nessa época no Brasil. Embora, a reforma psiquiátrica 

tenha atuado com o propósito de melhorar a qualidade desses tratamentos 

―percebe-se ainda apesar dos avanços baseados em leis, que não houve a solução 

imediata da problemática dos manicômios‖ (DELEVATI; TAVARES, 2014, p.131), 

muitas instituições manicomiais eram precárias e a maioria dos pacientes não tinha 

diagnóstico de doença mental. Muitos entravam no manicômio por diferentes 

alegações.  

No texto literário em questão, o narrador toca esse ponto salientando que ―os 

pacientes [...], podem sofrer problemas comuns, desde uma bronquite circunstancial 

até um ferimento sofrido no próprio sanatório. Não há pronto-socorro para esses 

casos‖ (ANTÔNIO, 1976, p. 136). De acordo com esse fragmento do texto, podemos 

observar que não há um critério para a internação no sanatório, constatação ainda 

mais evidente a partir do trecho no qual o foco narrativo é transferido para um dos 

personagens, o professor Gaspar, que através da sua visão descreve o lugar como 

―[...] um depósito de loucos e coitados, onde ninguém recebe tratamento 

apropriado e todos querem ir embora, tanto os enganados, quantos os 

desenganados‖ (ANTÔNIO, 1976, p. 136 – grifo nosso). 

Levando em consideração a visão do personagem e as condições do 

ambiente de internação, pode-se apreender que o espaço da instituição manicomial 

é o ambiente em que ocorre a exclusão e a constituição do louco, de fato. O 

sanatório é localizado em um espaço urbano, a região da Tijuca, – no Rio de 

Janeiro. Embora, não seja um bairro periférico, a exclusão dos personagens 

acontece por meio da reclusão no hospício, afastando-os do centro da metrópole 

carioca.  

Ao ser internado, o louco é interditado socialmente e destituído de poder, 

seus saberes sobre si mesmo não são considerados, ―há uma exclusão de seus 

dizeres e de seus corpos, que são amontoados em manicômios, livrando, assim, a 

sociedade ‗normal‘ do mal estar de seu convívio‖ (FERNANDES, 2009, p.158). O 

louco não tem espaço no social, pois seus discursos ferem os princípios que a 

sociedade sustenta como a "verdade", logo seu espaço de discurso é dentro do 

manicômio, porém ainda sim é limitado.   
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Na narrativa joãoantoniana esse espaço macro do Rio de Janeiro – Niterói 

afunila-se à medida que o narrador conduz o leitor adentrando pelo interior do 

ambiente.  Na segunda parte do texto, o narrador explica que o sanatório é dividido 

em três pavilhões, ―falsamente independentes‖, pois ―acabam se comunicando no 

dia-a-dia do sanatório‖ (ANTÔNIO, 1976, p.137). O primeiro é onde fica o gabinete 

do diretor e as secretarias, ―ambiente limpo discrepando do resto‖.  

Essa discrepância ressaltada pelo narrador demonstra a relação de poder e 

hierarquia dentro do hospício através do privilégio da ala administrativa. Outro 

aspecto que simbolicamente metaforiza essa relação de poder é o apelido dado a 

esse Pavilhão Patronal, chamado pelos pacientes de ―Brasília‖. Uma alusão a capital 

do Brasil onde se encontra a cúpula política do país que detém o poder e privilégios 

em relação à população e as demais classes sociais menos favorecidas, assim 

como acontece entre os pavilhões do hospício.      

Na segunda parte da narrativa, o narrador apresenta o segundo pavilhão 

―Departamento Masculino‖, porém renomeado pelos pacientes como ―Vietnã‖ e 

localizado na parte térrea. Metaforicamente essa renomeação se relaciona ao país 

Vietnã, mas especificamente ao caos em decorrência da Guerra do Vietnã, ocorrida 

em época bem próxima – fim da década de 1960 ao começo do decênio de 1970 – à 

publicação do texto de João Antonio. Esse pavilhão abrigava cento e trinta pacientes 

que, além de serem os menos favorecidos socialmente, sofriam com a doença 

mental em graus mais agudos:  

 

[...] os pirados, os piradões, os piradélicos conforme a linguagem 
ambiente. Realmente são atacados de esquizofrenia (a doença 
impõe fortes depressões afetivas, podendo haver choro, estados de 
angústia ou fúria repentina), de oligofrenia (fase crônica, já 
deteriorada, em que o doente perde até a articulação das palavras e 
adquire contrações de alguns membros, principalmente dos braços), 
alcoólatras impenitentes, já em fase de delírios, ou epilépticos com 
convulsões e perda de sentidos (ANTÔNIO, 1976, p.137).  

 

 Era considerado pelos próprios pacientes o pior pavilhão devido a vários 

aspectos: as confusões entre os pacientes, crises da doença, a estrutura física e a 

higienização era precária, sendo o menos privilegiado em relação aos outros dois 

pavilhões: ―No pavilhão do Vietnã, como o relato do autor permite que se conclua, a 

sanidade parece ter perdido a batalha. O louco, refugo humano, comparável a um 
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animal, é jogado nesse Vietnã‖ (FRAZÃO, 2011, p. 09). Como lembra Idemburgo 

Frazão, a cena é comparável ao cenário do Cemitério dos vivos, de Lima Barreto: 

 

O espetáculo da loucura, não só no indivíduo isolado, mas, e 
sobretudo, numa população de manicômio, é um dos mais dolorosos 
e tristes espetáculos que se pode oferecer a quem ligeiramente 
meditar sobre ele [...] na seção Pinel [seção dos gratuitos, indigentes] 
é de abater, é de esmagar, a contemplação, o contato, o convívio 
com quase duas centenas de loucos (BARRETO, 2017, p.162).  
 

A seção Pinel de Cemitério dos Vivos, é equivalente ao pavilhão Vietnã da 

casa de loucos. As descrições precárias do ambiente e o número excessivo de 

pacientes revelam os maus-tratos e descaso com a figura insana. Esse descaso se 

agrava ainda mais pela condição social pobre dos habitantes de ambos os 

pavilhões. A visão que se passa ao leitor é de um verdadeiro cemitério de seres 

humanos vivos.   

No último trecho citado da narrativa joãoantoniana em que os pacientes são 

categorizados pelo tipo ou nível da doença mental – esquizofrênicos, oligofrênicos e 

alcoólatras sob delírios - descrevendo seus estados, é feito o que Foucault (2004) 

diz sobre as grades de diferenciação da loucura. A partir delas "separamos, opomos, 

associamos, reagrupamos, classificamos, derivamos, uma das outras, as diferentes 

loucuras como objeto do discurso psiquiátrico" (FOUCAULT, 2004, p. 47). Na casa 

de loucos, a referida categorização, além de servir como critério no tratamento e 

dosagens da medicação conforme cada especificidade, serve também como 

parâmetro de periculosidade e exclusão, pois quanto mais avançada à fase da 

doença mais ―isolados‖ são os pacientes.   

Ainda na segunda parte da narrativa é apresentado o terceiro e último 

pavilhão, ―Pavilhão de Repouso‖, apelidado de Rio de Janeiro e separado em duas 

alas (masculina e feminina). O apelido de Rio de Janeiro também metaforiza o 

espaço assim como os outros dois, Brasília e Vietnã. Esse nome possivelmente se 

relaciona com os privilégios que existe para os pacientes desse pavilhão que se 

distinguem dos demais - alocados no Vietnã - por causa da sua condição social e 

também pelo nível da doença.  

 

É independente, há certo nível entre os pacientes entram 
bancários, professores, gente profissionalizada e, que de comum, 
sofrem de doença plenamente curável com repouso, tranquilizantes, 
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aplicações de insulina ou de choque – surmenage, estafa, 
esgotamento nervoso, certos tipos mais ou menos mansos de 
neurose (ANTÔNIO, 1976, p.137 – grifo nosso). 

 

Até mesmo dentro do sanatório há uma diferenciação e ―separação‖ dos 

pacientes levando em consideração além da gravidade da doença, a classe social 

dos pacientes. De acordo com o pesquisador Idemburgo Frazão (2011, p. 09), essa 

diferenciação entre os pavilhões espelha o comportamento da nossa sociedade 

quanto à discriminação social. ―Daí o chamamento sardônico, carregado de despeio, 

que lhe dão os doentes do Vietnã – ala dos bacanas‖ (ANTÔNIO, 1976, p.137). 

Embora seja mais sutil, pois os pavilhões se interligam, ilustra o efeito da 

desigualdade social como um fator asseverador de segregação social existente, 

inclusive nesse tipo de ambiente.   

Existe uma ordem de hierarquia no hospício e também de privilégios que se 

baseia na condição social e sanidade mental. O ―pavilhão patronal/Brasília‖ é o mais 

privilegiado, em seguida ―O pavilhão do repouso/Rio de Janeiro‖ tem privilégio em 

relação ao ―Vietnã‖, que se configura como o ambiente mais precário.   

 

No Vietnam, a promiscuidade indica a marginalidade, a perda da 
dignidade e a desesperança, no Pavilhão de repouso, ―ala dos 
bacanas‖, a esperança de recuperação é a base para a manutenção 
da dignidade humana. Tal dignidade é tênue, quando a sociedade 
rotula uma pessoa, diagnosticando-o como louco (alienado, na 
linguagem da psiquiatria do início do século). O alienado, mais que 
marginal, é um morto em vida. Menos que um homem, é tratado, 
muitas vezes, como animal (FRAZÃO, 2011, p.09).   

 

  Na esperança que existe no ―pavilhão Rio de Janeiro‖ e que, segundo o 

pesquisador, mantém a dignidade humana se torna instável uma vez que ao ser 

rotulado pela sociedade como louco, o indivíduo mesmo que consiga sair do 

manicômio carregará consigo o estigma marginal. São indivíduos fadados a uma 

existência difícil, dentro ou fora do hospício sofrem maus-tratos e preconceito pela 

sua condição não escolhida.  

  

5.2 Loucura, estigma e violência   

 

O isolamento é o principal fator para a construção social do estigma marginal 

do insano, "sobre o louco é exercida uma ação de violência, de múltiplas 
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segregações: da reclusão ao abandono [...] construindo-se a concepção do louco 

enquanto ser perigoso, nefasto, incapaz, um ‗não-ser‘, legitimando-se a condição de 

‗não-cidadão‘ (BOSI; GODOY, 2007, p. 294). O isolamento e o abandono são 

denominadores comuns a todos os pacientes da narrativa ―casa de loucos‖.  

Porém, o narrador deixa claro que os pacientes do ―pavilhão Vietnã‖ são os 

mais atingidos pelos demais métodos terapêuticos violentos. Esse tipo de 

personagem em algumas ocasiões é tratado como animal ou pior como foi o caso de 

Fernando, personagem do conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖ de Lima Barreto 

analisado nesta pesquisa. O profeta, protagonista de ―Morro do isolamento‖ é um 

morto em vida, levando em consideração o que postula o pesquisador. É um 

personagem excluído socialmente, envolto na solidão e abandono, cuja existência é 

insignificante para a sociedade.  

Com uma rotina rígida de funcionamento, o tempo da narrativa continua a ser 

demarcado cronologicamente ainda na segunda parte do texto. O narrador foca na 

questão dos métodos terapêuticos aplicados nos pacientes, enfatizando a violência 

pela qual estes passam no ambiente que deveria cuidá-los. Uma realidade que a 

sociedade se torna alheia.  A esse respeito, Barros (2012, p. 143) enfatiza que:  

 

Ao perpassar os limites dos portões de um sanatório, João Antônio 
transporta o leitor para um mundo do qual pouco se fala. Trata-se de 
uma realidade dura, que a sociedade prefere ignorar. Tratamentos 
violentos, pacientes constantemente dopados, submetidos a uma 
alimentação insalubre em um ambiente sujo. A ―Casa de Loucos‖ é 
um depósito de gente, uma gente que o mundo prefere esquecer e 
trancar.  

  

Os tratamentos violentos aos quais a pesquisadora se refere tem como ponto 

de partida o isolamento além de altas doses de medicações. Às oito horas da 

manhã, forma-se a fila para tomar os remédios ―Ei, gente. É hora de tomar bolinha. 

Ô pessoal. Oito horas [...] O ―tratamento‖ medicamentoso abrange todos os 

pacientes, ―cada doente tem seu vidrinho de remédios, rotulado; [...]‖ até mesmo os 

―oligofrênicos, homens com deformações realmente monstruosas, a que a moléstia 

faz câmbios, trôpegos, há uma crença tácita, infantil, comovente de que os remédios 

os vão salvar‖ (ANTÔNIO, 1976, p.138).  

Nesse último fragmento, o narrador ao chamar de ―crença tácita e infantil‖ 

oferece pistas de que o tratamento é apenas algo para tapear a realidade dos 
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internos, é inútil para os doentes que já estão em fase mais avançada da doença. A 

narrativa reflete as técnicas de tratamento que eram usadas nos hospícios 

brasileiros do século XX, São aplicadas ―terapias violentas e desumanas, como 

administração de medicamentos em dosagens elevadas, camisas de força, 

eletrochoque, entre outras‖ (BEZERRA ;JORGE, 2004, p. 552). 

Na terceira e no início da quarta parte do conto, seguindo a rotina do 

manicômio, o narrador apresenta uma realidade ainda mais impactante do que as 

medicalizações, as técnicas de choques (frios e quentes). Os efeitos das 

medicações e dos choques frios são apresentados no texto como algo rotineiro para 

os pacientes, que não causa tanto temor quanto os choques quentes.  

 

Dez da manhã, enquanto há movimento, rumor e distração na 
terapêutica ocupacional, as feras (enfermeiros) se ocupam com as 
impregnações e os choques quentes.[...] Essa impregnação é 
―injeção excitante para distender nervos através do movimento 
incessante do paciente, daí o nome de, também, bicho-carpinteiro; 
quem a toma não para de andar durante todo o efeito do remédio‖ 
(ANTÔNIO, 1976, p. 140)  

 

No entanto ―ninguém gosta dos choques quentes‖, temidos pelos pacientes, 

nem os médicos, nem os enfermeiros gostam de ver, fazer ou falar. A aplicação 

desse procedimento evidencia de forma mais acentuada a fragilidade desses 

personagens desencadeada pelo isolamento, ócio, solidão e distância de seus 

familiares e amigos além das condições precárias do sanatório.   

  

Os choques quentes são aplicados num quarto fechado do Vietnã, 
por dois enfermeiros e um médico. O paciente, invariavelmente 
passando mal, é levado ao sanitário para evacuar e urinar antes. No 
quarto, é amarrado em X (mãos e pés separados), recebe um tufo de 
algodão na boca e, conforme o caso, amarra-se também o queixo. 
Estirado e atado à cama, é anestesiado. Nem os médicos ou as feras 
gostam do choque quente. Sob anestesia, os filtros são colocados à 
cabeça, à fronte do paciente, como fones. E ligam-se os fios à 
tomada elétrica. Embora anestesiado, há gemidos surdos e roucos, o 
corpo estrebucha, como frango degolado (ANTÔNIO, 1976, p. 141 – 
grifos do autor).  

 

A reação de normalidade em relação aos choques frios e os efeitos dos 

remédios relatada pelo narrador é referente aos personagens acostumados aquela 

realidade interna; certamente no leitor causa um sentimento incômodo contrastando 
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com  a familiaridade dos internos. Já os choques quentes são incômodos para 

todos, inclusive para os médicos e enfermeiros, é impactante e violento.  

A terapia de choque27  utilizada como método no tratamento das doenças 

mentais demonstra a violência nas camadas mais profundas do texto, remetendo ao 

que disse Ronaldo Simões28 a Daniela Arbex (2013, p.13) ―No hospício, tira-se o 

caráter humano de uma pessoa, e ela deixa de ser gente‖. Contudo, ainda há outro 

procedimento adotado pelo manicômio fictício no tratamento de seus pacientes. Na 

última parte da narrativa, surge o uso do ―quarto-forte‖.  

O narrador apresenta dois personagens importantes ―Uma e meia da tarde, 

Tatá e Cláudio – um, tentou a fuga; outro, deu alteração com um caco de vidro – já 

foram soltos do quarto-forte e, agora mansos, perambulam pelo pátio‖ (ANTÔNIO, 

1976, p. 142)  para demonstrar  mais um artificio usado no hospício para situações 

extremas, o quarto-forte.  

 

De uns 3 metros por 2, sem janelas, chão de cimento, apenas uma 
abertura gradeada de uns 30 centímetros lá em cima, bem longe do 
alcance das mãos, é isso o quarto forte. Ou cadeia, uma solitária 
para prender doentes em estado furioso (ANTÔNIO, 1976, p. 142).  

 
As camisas de força, terapias de choques, todos os meios repressivos 

caracterizam-se pela violência explícita das agressões diretas aos corpos dos 

internados. O uso do quarto-forte é mais um artifício usado no tratamento contra os 

loucos do sanatório. É a marca de uma violência exacerbada assim como o 

tratamento de choque. A violência praticada contra o sujeito louco alcança desde a 

violência simbólica, física e institucional. Segundo Zerefino Rocha (1996, p.10)  

 

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, 
pode ser considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que 
transgride os limites dos seres humanos, tanto na sua realidade 
física e psíquica, quanto no campo de suas realizações sociais, 
éticas, estéticas, políticas e religiosas.   

 

                                                           
27 A técnica ―eletroconvulsoterapia‖ (ECT) existe desde 1938, para tratamento de doenças mentais, 

mas seu uso, no século passado, foi muito controverso. A tecnologia do eletrochoque se 
modernizou há décadas, sendo utilizada nos dias atuais com fins terapêuticos para alguns tipos de 
transtornos, como a depressão profunda, embora existam correntes contrárias ao seu uso. No 
Brasil, o método só passou a ter mais controle em 2002, quando o Conselho Federal de Medicina 
estabeleceu regras específicas para a adoção da técnica (ARBEX, 2013).   

28
Psiquiatra que trabalhou no Hospital Colônia de Barbacena e que denunciou as condições sub-
humanas do manicômio.  
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Isto é, a violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos 

fundamentais do ser humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado 

como sujeito de direitos e de deveres, passando a ser olhado como um puro e 

simples objeto. O louco como sujeito interdito perde seus direitos e torna-se alvo de 

todos esses tipos de violência, como podemos observar no texto em análise. Aqui, 

os personagens da casa de loucos são sujeitos excluídos e violentados, mas 

legitimados e trazidos para o centro das discussões pelo escritor.  

Mesmo diante de toda a violência, eles ainda conseguem viver alguns 

momentos tranquilos. No entanto, é dos momentos de descontração, dos atritos na 

convivência coletiva que surge o humor na narrativa joãoantoniana. Ao mudar o foco 

narrativo para o personagem Lucas se instaura uma quebra nos relatos de 

experiências violentas para mostrar situações corriqueiras e normal de convivência 

entre eles.  

O almoço é conturbado, acontece crises, explosões coletivas, brigas, ataques 

epilépticos, choros, convulsões e altas administrativas. Grande parte da balburdia 

que acontece durante o almoço se deve ao personagem Lucas, ex-policial, de humor 

ácido que costuma provocar os demais ―Aqui neste repouso só tem mulher na 

menopausa [...] e [...] os homens daqui sofrem de cornose‖ (ANTÔNIO, 1976, p. 

141).  

Em vários trechos da narrativa, bem como nesse citado é possível observar a 

linguagem que o escritor usa na sua narrativa. O narrador de João Antônio utiliza 

muitas vezes uma linguagem coloquial, popular e de acordo com o contexto da 

situação comunicativa do manicômio. Para Fábio Lucas (1999, p.98), ―o importante 

na arte de João Antônio consiste na perfeita equivalência, que a sua linguagem 

constrói, entre a linguagem e a conduta das personagens, em incrível adequação 

com o ambiente‖.  

Isto é, a linguagem usada como recurso para criar a singularidade do 

personagem e do seu comportamento em correlação com o meio, como é feita 

também na caracterização do diretor do sanatório: ―Dr. Aires, psiquiatra magro, 

quarenta anos, alto, tem uma bigodeira vasta, na moda. fala-se que, de tanto lidar 

com malucos, acabou meio zureta, mastusquela, tantã, lelé, pirado, pancada, pinel 

[...]‖ (ANTÔNIO, 1976, p.136), do personagem Lucas, através do seu humor ácido, 

agregando um toque humorístico a narrativa ―Ei, gente. É hora de tomar bolinha‖ 
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(ANTÔNIO, 1976, p.137) e do professor Gaspar, ―caducando suas fantasias que 

denunciam um homem educado, intelectualizado‖ (ANTÔNIO, 1976, p.138).  

Além dos personagens Tatá, Claudio e Gaspar, são apresentados na última 

parte do enredo outros personagens, Rute, Chico e Xará. Rute é uma mulher ―alta, 

de traços finos, uma delicadeza de quem, como dizem, descende de uma família de 

trato‖ e de voz sumida. O narrador apresenta Gaspar como ―velho esclerosado do 

Repouso‖, educado e intelectualizado que entre delírios e alucinações aparece em 

vários momentos na narrativa para denunciar a precariedade do ambiente.  

O posicionamento do personagem Gaspar é o contraponto do discurso do Dr. 

Aires. O foco narrativo quando incide sobre eles mostra as visões diferentes que 

ambos tem do manicômio e do tratamento psiquiátrico oferecido. Na opinião de 

Gaspar, não passa de ―um depósito de coitados‖, ―Há os enganados e os 

desenganados, todos querendo ir embora na primeira oportunidade‖ (ANTÔNIO, 

1976, p.138). Em relação a isso, Barros (2012, p. 140) salienta que ―o sanatório 

aparece como um depósito de doentes mentais esquecidos pela sociedade, onde o 

tempo passa, mas nada muda‖.  

Na última parte da narrativa, se conhece mais dois personagens que 

adentram o enredo, Xará e Chiquinho. Chico é um esquizofrênico que vive 

juntamente com Xará no pavilhão Vietnã. Assim como Gaspar, ele também cobra 

melhores condições, pelo menos um médico sanitarista para limpar o lugar ―cheio de 

ratos e baratas‖, delatando as condições degradantes do pavilhão.  

 Fica claro que apesar da doença, os pacientes possuem certa consciência 

das condições humilhantes as quais são submetidos, no entanto não podem fazer 

nada, apenas vão sobrevivendo com sua insatisfação e incapacidade de alterar seu 

próprio destino, aspecto comum aos oprimidos. Consciência essa também 

demonstrada quando eles nomeiam os pavilhões de Brasília, Rio de Janeiro e 

Vietnã, metaforizando o espaço em que vivem.   

O final da narrativa, traz o professor Gaspar sob efeito dos tranquilizantes 

observando da sacada do Pavilhão do Repouso uma nesga de paralelepípedos da 

rua. Essa nesga pela qual o personagem consegue visualizar algo fora dos muros 

pode ser interpretada como um fio de esperança de sair do ambiente e conseguir se 

reestabelecer fora do internato. Uma última esperança de liberdade ainda que 

remota.  
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A narrativa termina juntamente com o dia no sanatório, e a partir da narração 

deduzimos que ―A rotina crua – 6 da manhã, levantar; 11 horas, almoçar; 5 da tarde, 

jantar; 9 da noite, dormir. E sempre‖ (ANTÔNIO, 1976, p. 144) irá se repetir 

continuamente todos os dias. A rotina será sempre a mesma, remédios, refeições, 

ócio, confusões e devaneios. Um lugar fadado à mesmice que abriga pessoas 

socialmente marginalizadas. Metaforicamente, o narrador diz que ―quem torcer o 

pescoço e olhar para o alto, para além desses muros, paredes e árvores verá uma 

estrela no céu. Morre um dia, morre o sol. A noite desce sobre todos nós‖ 

(ANTÔNIO, 1976, p. 144).  

João Antônio ao construir a narrativa teve o cuidado de observar e 

representar a negligência e o despreparo da psiquiatria e do poder público em 

relação à internação. Para tanto, seu ponto de partida foi a observação desveladora 

do mundo real, à primeira vista podendo parecer um relato hiper-realista, ainda mais 

quando temos a informação de que o próprio autor esteve internado no sanatório 

observando de perto a realidade do ambiente. Mas, o ―prosador visceral que existe 

em João Antônio sabe modular o texto literário com ânimo de criador, mais do que 

com astúcia de mero transmissor de experiências‖ (LUCAS, 1999, p. 102).  

O ficcionista traz para o centro das discussões, o sujeito marginal/louco e o 

torna protagonista da ação narrativa encontrando um lugar para suas ações mesmo 

que esse lugar seja à margem. Os vários personagens Xará, Chiquinho, Rute, 

professor Gaspar, o ex-policial Lucas, Alfredo e os outros loucos não nomeados são 

os protagonistas da narrativa joãoantoniana. Apesar das suas condições enquanto 

sujeitos interditados socialmente ganham espaço e protagonismo na ação narrativa.  

Nessa narrativa, João Antônio representa a dor, a violência, a angústia, a 

solidão, a perturbação, o desespero, o descaso, a essência do ser humano em 

degradação em face da subtração dos direitos de cidadão do louco. ―Casa de 

loucos‖ é uma narrativa em tom de denúncia a favor do sujeito negado enquanto ser 

humano, posto como refugo social do contexto urbano carioca do século XX, período 

em que ainda se utilizava procedimentos ―violentos‖, repressivos e antiquados no 

tratamento da doença mental.  

Tais sentimentos e também procedimentos psiquiátricos também foram 

observados no conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖, de Lima Barreto. Embora, 

Fernando não chegue a ser internado, pois chega morto ao Rio de Janeiro, observa-

se a repressão e violência na sua prisão. A fragilidade de Fernando em relação a 
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toda situação também é comum aos vários pacientes de ―Casa de loucos‖ e de 

modo particular também é comum ao protagonista de ―Morro do isolamento‖.  

Observa-se uma vulnerabilidade diante da opressão sofrida nos três casos. 

Embora, o profeta não seja aprisionado sob os cuidados da psiquiatria, é 

abandonado em um espaço marginal que não lhe proporciona nenhuma 

oportunidade. Ele também se mostra vulnerável diante da sociedade que o oprime e 

marginaliza. Existe um denominador comum entre eles: a marginalização. Suas 

existências são insignificantes para a sociedade brasileira (demonstrada como 

indiferente, opressora ou impositiva, dependendo de cada enredo aqui exposto), 

mas importantes para a ficção curta de Lima Barreto, Rubem Braga e João Antônio.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando contemplar o objetivo de analisar a representação da loucura e do 

personagem louco enquanto protagonista em escritores da  ficção curta brasileira do 

século XX, esta pesquisa partiu dos estudos literários e de suas relações com a 

sociedade para contribuir com a percepção dada aos personagens loucos nas 

narrativas ―Como o ‗homem‘ chegou‖, de Lima Barreto; ―Morro do Isolamento‖, de 

Rubem Braga, e ―Casa de loucos‖ de João Antônio.   

O estudo da temática nas referidas narrativas curtas se revelou uma tarefa 

complexa e ao mesmo tempo instigante, pois a medida que a pesquisa avançava foi-

se desvelando uma visão crítica sobre a loucura mediante as representações 

literárias. Percalços à parte, por ora serão postuladas as observações gerais dessa 

pesquisa, vislumbrando reiterar o que foi exposto no percurso como um todo além 

de apresentar o que foi alcançado.  

Com o auxílio de Foucault (1978), a princípio foi possível constatar que a 

loucura assume feições distintas no decorrer dos séculos e que a sua transformação 

em doença mental é historicamente correlata ao surgimento da psiquiatria e do asilo, 

como espaço de tratamento. Durante o século XVIII, a exclusão dos loucos torna-se 

muito mais evidente com as internações, pois o discurso da ciência se sobrepõe 

como verdade acerca da doença mental. Assim, verificou-se que a partir de então, 

há uma exclusão mais acentuada em relação ao louco como resposta a uma 

demanda da sociedade sobre seus padrões de normalidade.   

Na Literatura, a loucura foi representada em suas diferentes manifestações, 

possibilitando interpretar seus rastros no espaço imaginário da ficção. Um desses 

rastros é o estigma de marginal associado ao personagem louco. O isolamento é um 

dos principais responsáveis pela estigmatização do personagem insano, pois lhe 

imputa rótulos de periculosidade e incapacidade de viver coletivamente. Tratando-se 

em específico da Literatura brasileira no que concerne a narrativa curta, reitera-se a 

obra ―O Alienista‖, de Machado de Assis, como marco significativo na abordagem da 

temática, haja vista seu enfoque no discurso científico positivista da época, 

levantando questionamentos acerca da psiquiatria.  

Lima Barreto, Rubem Braga e João Antônio também abordaram a temática na 

ficção curta brasileira nas suas respectivas narrativas ―Como o ‗homem‘ chegou‖, 

―Morro do Isolamento‖ e ―Casa de loucos‖ apreciadas no presente estudo. Ao se 



84 
 

estabelecer um paralelo entre as referidas narrativas é imprescindível apontar a 

homologia, mas também, os aspectos distintos entre elas.  

Foi possível vislumbrar com base nos referidos textos literários que a loucura 

surge como forma de representação ficcional da realidade. Em âmbito geral, os três 

escritores trouxeram o personagem louco para o centro da narrativa, figurando como 

protagonista, embora represente um sujeito social marginalizado.  

Na primeira narrativa cotejada, Lima Barreto abordou a temática da loucura 

tocando em problemáticas sociais como a ligação nociva entre política, burocracia e 

polícia. Ao explorar o temário levantou uma crítica social em relação à 

marginalização do louco, tendo como fio condutor da narrativa, a prisão e condução 

do louco ao hospício. Essa prisão-internação designada por Beatriz Resende (1993) 

como o ―sequestro exigido‖ e legal, já que após o advento da internação no Brasil, o 

internamento passou a ser um recurso bastante usado no tratamento da loucura.  

 No entanto, é preciso atentar-se para o que a teórica enfatiza, de que os 

maiores afetados com essa medida foram os representantes de classes populares e 

grupos marginalizados da população, como foi o caso de Fernando, protagonista 

tratado pela ciência e pelo estado como louco no conto ―Como o ‗homem‘ chegou‖. A 

partir da leitura interpretativa do conto se evidencia o tratamento violento e o 

processo de marginalização pelo qual passava o louco no começo do século XX. 

Destaca-se ainda que na narrativa barretiana, ao tornar a polícia encarregada de 

prender o louco, se reforça a naturalização do estigma de periculosidade rotulado a 

esse indivíduo.  

Por sua vez, Rubem Braga em ―Morro do isolamento‖ abordou o espaço 

urbano e suas consequentes problemáticas. Nessa crônica foi perceptível verificar a 

condição do homem enquanto sujeito pobre, marginalizado e periférico representado 

pelo profeta, personagem protagonista. Evidenciou-se a desigualdade social e a 

marginalização tanto do espaço urbano periférico quanto dos seus indivíduos 

habitantes, incluindo o louco representado pelo profeta.  

Assim como Lima Barreto e Rubem Braga, João Antônio também abordou a 

temática mostrando a marginalização do personagem louco enquanto habitante do 

espaço urbano. O escritor paulista como os outros dois ficcionistas também lhes 

proporcionou o protagonismo em sua narrativa. Dessa forma, cabe concluir que os 

personagens da ―Casa de loucos‖ eram sujeitos excluídos, porém legitimados e 
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trazidos para o centro das discussões, assim como o personagem Fernando na 

narrativa de Lima Barreto e o profeta na narrativa de Rubem Braga.  

Ainda na narrativa joãoantoniana foi possível observar a violência contra o 

louco tendo como ponto de partida o isolamento, aspecto também observado nas 

narrativas anteriores, ainda que se configure sob circunstâncias diferentes. Os 

personagens da ―Casa de loucos‖ eram submetidos além do enclausuramento a 

outros tipos de violência, como tratamento com choques elétricos e/ou ainda eram 

levados para o quarto-forte, uma espécie de isolamento ainda mais recluso e 

extremamente solitário. Os pacientes do hospício ficcional perdiam seus direitos 

básicos enquanto cidadãos e ser humano após o internamento. 

As condições do sanatório evidenciam tal afirmação, tendo em vista sua 

precariedade. Um ambiente insalubre, com a quantidade de médicos e funcionários 

insuficientes para a demanda de tantos pacientes, a limpeza do ambiente e a 

comida alvo de insatisfação dos pacientes. Observados todos esses aspectos no 

texto, entendeu-se que essa narrativa atuou em tom de denúncia a favor do sujeito 

louco negado enquanto cidadão. E, posto à margem do centro urbano por uma 

sociedade que se diz preocupada aparentemente com a saúde mental desses 

indivíduos, quando na verdade o isolamento é uma estratégia de exclusão social 

para afastar do centro urbano carioca o indesejável e anormal de acordo com a sua 

concepção.   

Observou-se a cidade como espaço fictício recorrente nas três narrativas. 

Embora, na primeira a cidade seja interiorana, ainda sim é um espaço urbano e seu 

desfecho final acontece na cidade do Rio de Janeiro, onde também são 

ambientadas as outras duas. E, principalmente, era o espaço em que a ciência 

positivista e os alienistas concentravam seus esforços. Em ―Morro do Isolamento‖ o 

foco foi deslocado para a periferia e em ―Casa de loucos‖ para o ambiente interno do 

manicômio, evidenciando a exclusão desses sujeitos ao afastá-los do centro urbano.  

As desigualdades incorporadas na organização do espaço urbano podem ser 

problematizadas, de forma a revelar os padrões de dominação e opressão 

subjacentes (DALCASTAGNÉ, 2015). As cidades são locais que se abrem às 

possibilidades. Nas três narrativas estudadas a cidade surge como o espaço de 

discussão. Ao explicitar a demarcação de fronteiras simbólicas entre os grupos, o 

espaço urbano apontou para um mal-estar ligado aos conflitos vividos pelos sujeitos 

sociais excluídos.  
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Dado o exposto, verificou-se também além da desigualdade e exclusão social, 

a presença da solidão na vivência dos sujeitos considerados loucos como aspecto 

que aparecem nas narrativas, embora em cada uma exista singularidades quanto a 

esses aspectos.   

Sobre o narrador, elemento que foi imprescindível para compreender e buscar 

os sentidos dos textos destacou-se como estes se configuraram nas narrativas 

analisadas e como eles expuseram o personagem louco.  A particularidade de cada 

um em suas respectivas narrativas influenciou na percepção que o leitor teve do 

personagem e da representação da loucura.  

No conto de Lima Barreto, identificou-se um narrador onisciente seletivo em 

terceira pessoa e parcial. Ele manteve um distanciamento em relação ao 

personagem principal e, desta forma, o foco narrativo não transmitiu para o leitor o o 

interior dele. Embora, se mantivesse distante do personagem, ele se posicionou a 

seu favor, expondo Fernando como inofensivo e alertando o leitor para um 

diagnóstico arbitrário de sua loucura. Assim, depreendeu-se, a partir da visão do 

narrador que o personagem não era de fato louco, mas foi diagnosticado como tal 

atendendo aos interesses políticos e sociais das autoridades do lugarejo em que 

residia. Fato que não mudou tratamento recebido pelo protagonista exposto como 

louco perante a comunidade. 

Levando em consideração a concepção de silenciamento de Orlandi (2007) 

esse distanciamento e principalmente o silenciamento de Fernando foi 

possivelmente uma estratégia da técnica narrativa.  O narrador ao silenciar 

Fernando abriu margem para que o leitor interpretasse esse silêncio como uma 

denúncia contra o discurso hegemônico do não-louco e a interdição do discurso da 

figura insana.  

Se na primeira narrativa, o narrador manteve um distanciamento do 

protagonista, nas outras duas, se aproximou. Em ―Morro do isolamento‖, o narrador 

captou e expôs ao leitor os sentimentos e pensamentos mais profundos do profeta, 

mostrando sua essência. Entendeu-se a partir da narração que o personagem 

realmente tem problemas mentais, embora não tenha sido expresso explicitamente 

no texto. Sua loucura pode ser percebida aos poucos a partir da sua construção. O 

narrador onisciente — em terceira pessoa —, durante seu relato foi revelando pistas 

no texto que somadas permitiram inferir que ele tinha problemas mentais.   



87 
 

A caracterização do personagem, seus hábitos e, principalmente, seu 

isolamento até mesmo dos moradores da comunidade que habitava foram fatores 

que sugeriram uma suposta loucura. Suposta, pois não estava expressa de forma 

explícita no texto, foi uma leitura interpretativa feita nesse estudo. No entanto, vale 

ressaltar que somente a caracterização externa do personagem não sustentaria a 

loucura, estaria apenas ratificando uma visão preconceituosa. Por isso, a onisciência 

do narrador em relação ao personagem foi um fator muito importante para se 

observar sua provável alucinação.  

O protagonista como representação de um indivíduo pobre, habitante de uma 

área urbana periférica e louco suscitou uma discussão acerca dessa camada da 

população que vive em condições miseráveis. E, ainda apontou a marginalização 

sofrida pelo ser humano com problemas mentais. Tendo em vista todos esses 

aspectos observados conclui-se também que a pobreza se configurou como fator de 

asseveramento para exclusão social do louco.  

No texto de João Antônio, o narrador em terceira pessoa relata 

detalhadamente a rotina do sanatório de forma muito próxima aos personagens, mas 

sem onisciência em relação a estes.  Ele alterna o foco narrativo para outros 

personagens, desse modo, o leitor não ficou limitado apenas à visão do narrador, 

mas pode perceber o texto também a partir das posições de outros personagens. O 

posicionamento do diretor do hospício contrastava com os relatos dos pacientes, 

mostrando assim dois pontos de vista diferente sobre a internação e suas 

consequências.  

 Diferentemente das outras duas narrativas anteriores, nesta há de forma 

expressa pelo narrador, personagens loucos. Embora, tivessem pacientes 

internados por outras causas, o narrador apresentou uma gama de personagens 

realmente com problemas mentais, tendo em vista que a narrativa é ambientada em 

um hospício composto por duzentos e noventa pacientes em graus variados da 

―doença‖. Alguns deles participaram ativamente da ação narrativa, como foi o caso 

de Xará, Chico, Tatá, Claudio, Rute, Alfredo e Gaspar expondo seus pontos de vista 

para denunciar toda carga de solidão e descaso que sofrem no hospício.   

Dos protagonistas das três narrativas, tem-se Fernando apontado e tratado 

como louco, porém com base na visão do narrador inferiu-se ao final da análise que 

ele não é de fato louco. Com o profeta ocorreu processo contrário, com base na 

visão onisciente do narrador entendeu-se que ele é louco, embora não estivesse de 
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forma expressa no texto. E em ―Casa de loucos‖, foi observado a presença de 

loucos e não-loucos também, todos tratados da mesma forma, excluídos e rotulados 

como loucos. Levando em consideração o discurso literário e o objetivo dessa 

pesquisa, o importante é perceber como o personagem considerado insano foi 

representado.  

Diferentemente de Fernando, o profeta e os pacientes da ―casa de loucos‖ 

podiam se expressar explicitamente dentro de seus enredos. O narrador onisciente 

de ―Morro do isolamento‖ permitiu que se soubesse até mesmo da revolta do 

personagem com a desigualdade social. Os personagens da ―casa de loucos‖ se 

expressavam de forma verbal mesmo que suas ―falas‖ não fossem, na maioria das 

situações, legitimadas pelos sujeitos que os controlavam o hospício. No entanto, 

Fernando também diz algo, já que silenciar também ―é dizer algo por outra via‖ 

(HOLANDA, 1992, p.17). O que diferiu de fato foi a estratégia narrativa usada. 

Pontua-se que o narrador foi abordado à luz da concepção de Friedman (2002), 

observando sua onisciência ou não em relação ao personagem louco ou da 

narrativa.  

Em ―Como o ‗homem‘ chegou‖ e ―Casa de loucos‖ ainda foi possível observar 

que as narrativas abordaram a negligência e o despreparo da psiquiatria e do poder 

público em relação à internação e tratamento da doença mental.  Na primeira, 

através da captura e condução arbitrária do personagem Fernando que trouxe à luz 

o modo arbitrário das internações muitas vezes feitas sem o diagnóstico necessário. 

Fato que foi também posto em discussão em ―Casa de loucos‖ que por sua vez, 

trouxe a luz os procedimentos e a violência na prática psiquiátrica ainda existente no 

século XX.  

A diferença entre ambas consiste em: a primeira focou em mostrar a 

crueldade da prisão e o transporte do suposto louco até o hospício, enquanto a outra 

levou o leitor para dentro do sanatório, proporcionando uma visão interna sobre as 

inadequações do espaço manicomial. Portanto, as narrativas se ―complementaram‖ 

tendo em vista que enquanto uma denunciou os procedimentos de tratamento e 

reclusão dos loucos ou ditos loucos e seu o percurso até o hospício, a outra tratou 

da vivência desses sujeitos já dentro do internato. Logo, as duas também 

apresentaram o personagem insano vitimado pela ―violência contida na prática 

hospitalar e no discurso da ciência‖ (MADEIRA, 2000, p. 286) do século XX.  
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Já ―Morro do isolamento‖ tratou de um sujeito esquecido em sua profunda 

solidão e isolado pelos muros invisíveis de sua prisão. O profeta estava tão preso e 

condenado quanto os protagonistas de ―Como o ‗homem‘ chegou‖ e ―Casa de 

loucos‖, a diferença residia no fato de que este não foi percebido pelos ―olhos‖ 

julgadores da sociedade enquanto sujeito perigoso que precisava ser internado. 

Entretanto, o profeta também estava sentenciado à exclusão social, vivendo em uma 

gruta praticamente como um homem primitivo.   

 Em face do exposto e das discussões desta pesquisa, constata-se ainda que, 

os textos cotejados trouxeram a loucura como um fator de exclusão social. Entende-

se também que a loucura, dentre outras formas de marginalização não ocorreu, 

obviamente, apenas nas camadas mais pobres da população. Entretanto, o que os 

escritores Lima Barreto, Rubem Braga e João Antônio expuseram em suas 

narrativas foi à marginalidade do louco não apenas aliada às suas condições 

psicológicas, mas a isto foi agregada a negligência social consequente do 

preconceito. Esse preconceito foi estabelecido mediante o padrão de normalidade 

imposto pela sociedade brasileira, esta também representada nos enredos trazidos.  

Os textos literários recuperam – e assimilaram, recusaram ou questionaram – 

as representações sociais que tomaram como base (SILVA, 2008). Assim, foi 

importante averiguar se o modo como esses textos apresentam e exploram essas 

representações da loucura funcionam como um instrumento de reforço da 

estigmatização, promovendo a marginalização do personagem louco enquanto 

representação do sujeito social ou atua problematizando a temática no sentido de 

abrir discussões para novas visões e desconstrução do estigma.  

Nesse estudo, os três textos confluíram para a discussão sobre a 

marginalização e exclusão do louco socialmente. Logo, entende-se que as narrativas 

não legitimam o preconceito nem tampouco transformam a diferença em 

desigualdade, mas elas expuseram tais pontos de forma questionável pela qual se 

pode pensar ―o diferente‖. Portanto, as representações ficcionais do louco nas 

narrativas estudadas podem contribuir para uma visão mais crítica sobre a condição 

desses sujeitos na sociedade e como estes são percebidos enquanto seres 

humanos com problemas mentais.  Isto é, a partir dessas representações pode-se 

contribuir com uma visão crítica em relação à maneira pela qual se percebe o outro.  

No mais, as representações da loucura nas três narrativas convergiram para a 

mesma direção: a sanidade é a ―loucura‖ mais aguda da civilização, pois é o homem 
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não-louco (estado) quem exclui, condena e marginaliza com base em parâmetros de 

normalidade.  Desse modo, através das representações literárias da insanidade é 

possível refletir, perceber o outro e entender sua condição enquanto sujeito social. 

Vale apontar que além dos avanços no tratamento de pessoas com 

problemas mentais de forma mais humanizada propostos pela reforma psiquiátrica 

brasileira ocorrida no século XX, a Literatura também pode contribuir com as 

discussões sobre a exclusão social. As representações das memórias sobre a 

reclusão e estigmatização sofrida pelo louco também poderão contribuir com a 

inclusão de novas vozes e formas de representação desses sujeitos 

problematizados.   

Tendo em mente a representação literária no presente estudo, confirma-se a 

hipótese levantada na introdução, de que os discursos que promovem a loucura 

como um desvio de comportamento foram oriundos de uma segregação erguida ao 

longo do tempo e evidenciada através posicionamento da sociedade ocidental no 

decorrer do século XX.  

Portanto, espera-se que a abordagem, por ora encerrada, venha agregar-se a 

outros trabalhos sobre o estudo da loucura na narrativa de ficção curta brasileira. 

Recomenda-se que as temáticas ainda inexploradas na obra dos autores possam 

ser objetos de investigação em pesquisas posteriores. suscitem visões diferentes 

acerca do tema, pois é um campo próspero para se discutir não só sobre a loucura 

enquanto fator de exclusão social dos personagens, como também, capaz de 

suscitar a reflexão de questões necessárias em um contexto cada vez mais fluido.  

Salvos do esquecimento devido à ação ficcional dos autores aqui estudados, 

a figura do louco é lembrada em sua firme presença na realidade urbana brasileira. 

A representação literária do homem insano é claro sinal de que a experiência 

humana ainda precisa ser muito discutida na sociedade brasileira em geral, aqui 

acionando dispositivos de uma exclusão social exposta na escrita curta ficcional, 

esta preferindo trazer um senso de humanidade sobre o personagem considerado 

louco, tão humano quanto qualquer um de nós.  
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ANEXO A – “COMO O „HOMEM‟ CHEGOU”, de Lima Barreto 

 

BARRETO, Lima. ―Como o ‗homem chegou‖. In: _______. A Nova Califórnia e 

outros contos. São Paulo: Ed. Unesp: Prefeitura do município de São Paulo, 2012, 

p. 63-85.  

 

COMO O "HOMEM" CHEGOU 
 

Deus está morto; a sua piedade pelos homens matou-o. 

Nietzsche 

 
A polícia da república, como toda a gente sabe, é paternal e compassiva no 

tratamento das pessoas humildes que dela necessitam; e sempre, quer se trate de 
humildes, quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a lei. Vem-
lhe daí o respeito que aos políticos os seus empregados tributam e a procura que 
ela merece desses homens, quase sempre interessados no cumprimento das leis 
que discutem e votam. 

O caso que vamos narrar não chegou ao conhecimento do público, 
certamente devido à pouca atenção que lhe deram os repórteres; e é pena, pois, se 
assim não fosse, teriam nele encontrado pretexto para clichés bem macabramente 
mortuários que alegrassem as páginas de suas folhas volantes. 

O delegado que funcionou na questão talvez não tivesse notado o grande 
alcance de sua obra; e tanto isso é de admirar quanto as consequências do fato 
concordam com luxuriantes sorites de um filósofo sempre capaz de sugerir, do pé 
para a mão, novíssimas estéticas aos necessitados de apresentá-las ao público bem 
informado. 

Sabedores de acontecimento de tal monta, não nos era possível deixar de 
narrá-lo com alguma minudência, para edificação dos delegados passados, 
presentes e futuros. 

Naquela manhã, tinha a delegacia um movimento desusado. Passavam-se 
semanas sem que houvesse uma simples prisão, uma pequena admoestação. A 
circunscrição era pacata e ordeira. Pobre, não havia furtos; sem comércio, não havia 
gatunos; sem indústria, não havia vagabundos, graças à sua extensão e aos 
capoeirões que lá havia; os que não tinham domicílio arranjavam-no facilmente em 
choças ligeiras sobre chãos de outros donos mal conhecidos. 

Os regulamentos policiais não encontravam emprego; os funcionários do 
distrito viviam descansados e, sem desconfiança, olhavam a população do lugarejo. 
Compunha-se o destacamento de um cabo e três soldados; todos os quatro, gente 
simples, esquecida de sua condição de sustentáculos do Estado. 

O comandante, um cabo gordo que falava arrastando a voz, com a cantante 
preguiça de um carro de bois a chiar, habitava com a família um rancho próximo e 
plantava ao redor melancias, colhendo-as de polpa bem rosada e doce, pelo verão 
inflexível da nossa terra. Um dos soldados tecia redes de pescaria, chumbava-as 
com cuidado para dar cerco às tainhas; e era de vê-las saltar por cima do fruto de 
sua indústria com a agilidade de acrobatas, agilidade surpreendente naqueles entes 
sem mãos e pernas diferenciadas. Um outro camarada matava o ócio pescando de 
caniço e quase nunca pescava crocorocas, pois diante do mar, da sua infinita 



 
 

grandeza, distraía-se, lembrando-se das quadrinhas que vinha compondo em louvor 
de uma beleza local. 

Tinham também os inspetores de polícia essa concepção idílica, e não se 
aborreciam no morno vilarejo. Conceição, um deles, fabricava carvão e os plantões 
os fazia junto às caieiras, bem protegidas por cruzes toscas para que o tinhoso não 
entrasse nelas e fabricasse cinza em vez do combustível das engomadeiras. Um 
seu colega, de nome Nunes, aborrecido com o ar elísico daquela delegacia, 
imaginou quebrá-lo e lançou o jogo do bicho. Era uma coisa inocente: o mínimo da 
pule, um vintém; o máximo, duzentos réis, mas, ao chegar a riqueza do lugar, aí pelo 
tempo do caju, quando o sol saudoso da tarde dourava as areias e os frutos 
amarelos e vermelhos mais se intumesciam nos cajueiros frágeis, jogavam-se pules 
de dez tostões. 

Vivia tudo em paz; o delegado não aparecia. Se o fazia de mês em mês, de 
semestre em semestre, de ano em ano, logo perguntava: houve alguma prisão? 
Respondiam alvissareiros: não, doutor; e a fronte do doutor se anuviava, como se 
sentisse naquele desuso do xadrez a morte próxima do Estado, da Civilização e do 
Progresso. 

De onde em onde, porém, havia um caso de defloramento e este era o delito, 
o crime, a infração do lugarejo - um crime, uma infração, um delito muito próprio do 
Paraíso, que o tempo, porém, levou a ser julgado pelos policiais, quando, nas 
primeiras eras das nossas origens bíblicas, o fora pelo próprio Deus. 

Em geral, os inspetores por eles mesmos resolviam o caso; davam paternos 
conselhos suasórios e a lei sagrava o que já havia sido abençoado pelas prateadas 
folhas das imbaúbas, nos capoeirões cerrados. 

Não quis, porém, o delegado deixar que os seus subordinados liquidassem 
aquele caso. A paciente era filha do Sambabaia, chefe político do partido do 
Senador Melaço; e o agente era eleitor do partido contrário a Melaço. O programa 
do partido de Melaço era não fazer coisa alguma e o do contrário tinha o mesmo 
ideal; ambos, porém, se diziam adversários de morte e essa oposição, refletindo-se 
no caso, embaraçada sobremodo o subdelegado. 

Interrogado, confessara-se o agente pronto a reparar o mal; e, desde há 
muito, a paciente dera a tal respeito a sua indispensável opinião. 

A autoridade, entretanto, hesitava, por causa da incompatibilidade política do 
casal. As audiências se sucediam e aquela era já a quarta. Estavam os soldados 
atônitos com tanta demora, provinda de não saber bem o delegado se, unindo mais 
uma vez o par, não iria o caso desgostar Melaço e mesmo o seu adversário Jati - 
ambos senadores poderosos, aquele do governo e este da oposição; e, desgostar 
qualquer dele punha em perigo o seu emprego porque, quase sempre entre nós, a 
oposição passa a ser governo e o governo oposição instantaneamente. O 
consentimento dos rapazes não bastava ao caso; era preciso, além, uma 
reconciliação ou uma simples adesão política. 

Naquela manhã, o delegado tomava mais uma vez o depoimento do agente, 
inquirindo-o desta forma: 

— Já se resolveu? 
— Pois não, doutor. Estou inteiramente a seu dispor... 
— Não é bem ao meu. Quero saber se o senhor tem tenção? 
— De que, doutor? De casar? Pois não, doutor. 
— Não é de casar... Isto já sei... É... 
— Mas de que deve ser então, doutor? 
— De entrar para o partido do doutor Melaço. 



 
 

— Eu sempre, doutor, fui pelo doutor Jati. Não posso... 
— Que tem uma cousa com a outra? O senhor divide o seu voto: a metade 

dá para um e a outra metade para outro. Está aí! 
— Mas como? 
— Ora! O senhor saberá arranjar as cousas da melhor forma; e, se o fizer 

com habilidade, ficarei contente e o senhor será feliz, porquanto pode arranjar tanto 
com um como com outro, conforme andar a política no próximo quatriênio, um lugar 
de guarda dos mangues. 

— Não há vaga, doutor. 
— Qual! Há sempre vaga, meu caro. O Felizardo não se tem querido 

alistar, não nasceu aqui, é de fora, é "estrangeiro"; e, dessa maneira, não pode 
continuar a fiscalizar os mangues. É vaga certa. O senhor adere ou antes: divide a 
votação? 

— Divido, doutor. 
— Pois então... 
Por aí, um dos inspetores veio avisar de que o guarda civil de nome Hane lhe 

queria falar. O doutor Cunsono estremeceu. Era coisa do chefe, do geral lá de baixo; 
e, de relance, viu o seu hábil trabalho de harmonizar Jati e Melaço perdido 
inteiramente, talvez por causa de não ter, naquele ano, efetuado sequer uma prisão. 
Estava na rua, suspendeu o interrogatório e veio receber o visitador com muita 
angústia no coração. Que seria? 

— Doutor, foi logo dizendo o guarda, temos um louco. 
Diante daquele caso novo, o delegado quis refletir, mas logo o guarda 

emendou: 
— O doutor Silly... 
Era assim o nome do ajudante do geral inacessível; e dele, os delegados têm 

mais medo do que do chefe supremo todo-poderoso. 
Hane continuou: 
— O doutor Silly mandou dizer que o senhor o prendesse e o enviasse à 

Central. 
Cunsono pensou bem que esse negócio de reclusão de loucos é por demais 

grave e delicado e não era propriamente da sua competência fazê-lo, a menos que 
fossem sem eira nem beira ou ameaçassem a segurança pública. Pediu a Hane que 
o esperasse e foi consultar o escrivão. Este serventuário vivia ali de mau humor. O 
sossego da delegacia o aborrecia, não porque gostasse da agitação pela agitação, 
mas pelo simples fato de não perceber emolumentos ou quer que seja, tendo que 
viver de seus vencimentos. Aconselhou-se com ele o delegado e ficou perfeitamente 
informado do que dispunham a lei e a praxe. Mas Silly... 

Voltando à sala, o guarda reiterou as ordens do auxiliar, contando também 
que o louco estava em Manaus. Se o próprio Silly não o mandava buscar, elucidou o 
guarda, era porque competia a Cunsono deter o "homem", porquanto a sua 
delegacia tinha costas do oceano e de Manaus se vinha por mar. 

— É muito longe, objetou o delegado. 
O guarda teve o cuidado de explicar que Silly já vira a distância no mapa e 

era bem reduzida: obra de palmo e meio. Cunsono perguntou ainda: 
— Qual a profissão do "homem"? 
— E empregado da delegacia fiscal. 
— Tem pai? 
— Tem. 



 
 

Pensou o delegado que competia ao pai o pedido de internação, mas o 
guarda adivinhou-lhe o pensamento e afirmou: 

— Eu conheço muito e meu primo é cunhado dele. 
Estava já Cunsono irritado com as objeções do escrivão e desejava servir a 

Silly, tanto mais que o caso desafiava a sua competência policial. A lei era ele; e 
mandou fazer o expediente. 

Após o que, tratou Cunsono de ultimar o enlace de Melaço e Jati, por 
intermédio do casamento da filha do Sambabaia. Tudo ficou assentado da melhor 
forma; e, em pequena hora, voltava o delegado para as ruas onde não policiava, 
satisfeito consigo mesmo e com a sua tríplice obra, pois não convém esquecer a sua 
caridosa intervenção no caso do louco de Manaus. 

Tomava a condução que devia trazer à cidade, quando a lembrança do meio 
de transporte do dementado lhe foi presente. Ao guarda civil, ao representante de 
Silly na zona, perguntou por esse instante: 

— Como há de vir o "sujeito"? 
O guarda, sem atender diretamente à pergunta, disse: 
— É... É, doutor; ele está muito furioso. 
Cunsono pensou um instante, lembrou-se dos seus estudos e acudiu: 
— Talvez um couraçado... O "Minas Gerais" não serve? Vou requisitá-lo. 
Hane, que tinha prática do serviço e conhecimento dos compassivos 

processos policiais, refletiu: 
— Doutor: não é preciso tanto. O "carro-forte" basta para trazer o "homem". 
Concordou Cunsono e olhou as alturas um instante sem notar as nuvens que 

vagavam sem rumo certo, entre o céu e a terra. 
 

II 

 
Silly, o doutor Silly, bem como Cunsono, graças à prática que tinham do 

oficio, dispunham da liberdade dos seus pares com a maior facilidade. Tinham 
substituído os graves exames íntimos provocados pelos deveres de seus cargos, as 
perigosas responsabilidades que lhes são próprias, pelo automático ato de uma 
assinatura rápida. Era um contínuo trazer um oficio, logo, sem bem pensar no que 
faziam, sem lê-lo até, assinavam e ia com essa assinatura um sujeito para a cadeia, 
onde ficava aguardando que se lembrasse de retirá-lo de lá a sua mão distraída e 
ligeira. 

Assim era; e foi sem dificuldade que atendeu ao pedido de Cunsono no que 
toca ao carro-forte. Prontamente deu as ordens para que fosse fornecida a seu 
colega a masmorra ambulante, pior do que masmorra, do que solitária, pois nessas 
prisões sente-se ainda a algidez da pedra, alguma cousa ainda de meiguice de 
sepultura, mas ainda assim meiguice; mas, no tal carro feroz, é tudo ferro, há 
inexorável antipatia do ferro na cabeça, ferro nos pés, aos lados uma igaçaba de 
ferro em que se vem sentado, imóvel, e para a qual se entra pelo próprio pé. É 
blindada e quem vai nela, levado aos trancos e barrancos de seu respeitável peso e 
do calçamento das vias públicas, tem a impressão de que se lhe quer poupar a 
morte por um bombardeio de grossa artilharia para ser empalado aos olhos de um 
sultão. Um requinte de potentado asiático. 

Essa prisão de Calistenes, blindada, chapeada, couraçada, foi posta em 
movimento; e saiu, abalando o calçamento, a chocalhar ferragens, a trovejar pelas 
ruas afora em busca de um inofensivo. 



 
 

O "homem", como dizem eles, era um ente pacato, lá dos confins de Manaus, 
que tinha a mania da Astronomia e abandonara, não de todo, mas quase totalmente, 
a terra pelo céu inacessível. Vivia com o pai velho nos arrabaldes da cidade e 
construíra na chácara de sua residência um pequeno observatório, onde montou 
lunetas que lhe davam pasto à inocente mania. Julgando insuficientes o olhar e as 
lentes, para chegar ao perfeito conhecimento da Aldebarã longínqua, atirou-se ao 
cálculo, à inteligência pura, à matemática e a estudar com afinco e fúria de um doido 
ou de um gênio. 

Em uma terra inteiramente entregue à chatinagem e à veniaga, Fernando foi 
tomando a fama de louco, e não era ela sem algum motivo. Certos gestos, certas 
despreocupações e mesmo outras manifestações mais palpáveis pareciam justificar 
o julgamento comum; entretanto, ele vivia bem com o pai e cumpria os seus deveres 
razoavelmente. Porém, parentes oficiosos e outros longínquos aderentes 
entenderam curá-lo, como se se curassem assomos de alma e anseios de 
pensamento. 

Não lhes vinha tal propósito de perversidade inata, mas de estultice 
congênita, juntamente com a comiseração explicável em parentes. Julgavam que o 
ser descompassado envergonhava a família e esse julgamento era reforçado pelos 
cochichos que ouviam de alguns homens esforçados por parecerem inteligentes. 

O mais célebre deles era o doutor Barrado, um catita do lugar, cheiroso e 
apurado no corte das calças. Possuía esse doutor a obsessão das coisas 
extraordinárias, transcendentes, sem par, originais; e, como sabia Fernando simples 
e desdenhoso pelos mandões, supôs que ele, com esse procedimento, censurava 
Barrado por demais mesureiro com os magnates. Começou, então, Barrado a dizer 
que Fernando não sabia astronomia; ora, este último não afirmava semelhante 
coisa. Lia, estudava e contava o que lia, mais ou menos o que aquele fazia nas 
salas, com os ditos e opiniões dos outros. 

Houve quem o desmentisse; teimava, no entanto, Barrado no propósito. 
Entendeu também de estudar uma astronomia e bem oposta à de Fernando: a 
astronomia do centro da terra. O seu compêndio favorito era A Morgadinha de Val-
Flor e os livros auxiliares: A Dama de Monsoreau e O Rei dos Grilhetas, numa 
biblioteca de Herschell. 

Com isto, e cantando, e espalhando que Fernando vivia nas tascas com 
vagabundos, auxiliado pelo poeta Machino, o jornalista Cosmético e o antropologista 
Tucolas, que fazia sábias mensurações nos crânios das formigas, conseguiu 
remover os simplórios parentes de Fernando, e foi bastante que, de parente para 
conhecido, de conhecido para Hane, de Hane, para Silly e Cunsono, as coisas se 
encadeassem e fosse obtida a ordem de partida daquela fortaleza couraçada, 
roncando pelas ruas, chocalhando ferragens, abalando calçadas, para ponto tão 
longínquo. 

Quando, porém, o carro chegou à praça mais próxima, foi que o cocheiro 
lembrou-se de que não lhe tinham ensinado onde ficava Manaus. Voltou e Silly, com 
a energia de sua origem britânica, determinou que fretassem uma falua e fossem a 
reboque do primeiro paquete. 

Sabedor do caso e como tivesse conhecimento de que Fernando era desafeto 
do poderoso chefe político Sofonias, Barrado que, desde muito, lhe queria ser 
agradável, calou o seu despeito, apresentou-se pronto para auxiliar a diligência. 
Esse chefe político dispunha de um prestigio imenso e nada entendia de astronomia; 
mas, naquele tempo, era a ciência da moda e tinham em grande consideração os 
membros da Sociedade Astronômica, da qual Barrado queria fazer parte. 



 
 

Sofonias influía nas eleições da Sociedade, como em todas as outras, e podia 
determinar que Barrado fosse escolhido. Andava, portanto, o doutor captando a boa 
vontade da potente influência eleitoral, esperando obter, depois de eleito, o lugar de 
Diretor Geral das Estrelas de Segunda Grandeza. 

Não é de estranhar, pois, que aceitasse tão árdua incumbência e, com Hane 
e carrião, veio até à praia; mas não havia canoa, caíque, bote, jangada, catraia, 
chalana, falua, lancha, calunga, poveiro, peru, macacuano, pontão, alvarenga, 
saveiro que os quisesse levar a tais alturas. 

Hane desesperava, mas o companheiro, lembrando-se dos seus 
conhecimentos de astronomia, indicou um alvitre: 

— O carro pode ir boiando. 
— Como, doutor? E de ferro... muito pesado, doutor! 
— Qual o quê! O "Minas", o "Aragón", o "São Paulo" não boiam? Ele vai, 

sim! 
— E os burros? 
— Irão a nadar, rebocando o carro. 
Curvou-se o guarda diante do saber do doutor e deixou-lhe a missão 

confiada, conforme as ordens terminantes que recebera. 
A calistênica entrou pela água adentro, consoante as ordens promanadas do 

saber de Barrado e, logo que achou água suficiente, foi ao fundo com grande 
desprezo pela hidrostática do doutor. Os burros, que tinham sempre protestado 
contra a física do jovem sábio, partiram os arreios e salvaram-se; e graças a uma 
poderosa cábrea, pôde a almanjarra ser salva também. 

Havia poucos paquetes para Manaus e o tempo urgia. Barrado tinha ordem 
franca de fazer o que quisesse. Não hesitou e, energicamente, fez reparar as 
avarias e tratou de embarcar num paquete todo o trem, fosse como fosse. 

Ao embarcá-lo, porém, surgiu uma dúvida entre ele e o pessoal de bordo. 
Teimava Barrado que o carro merecia ir para um camarote de primeira classe, 
teimavam os marítimos que isso não era próprio, tanto mais que ele não indicava o 
lagar dos burros. 

Era difícil essa questão da colocação dos burros. Os homens de bordo 
queriam que fossem para o interior do navio; mas, objetava o doutor: 

— Morrem asfixiados, tanto mais que são burros e mesmo por isso. 
De comum acordo, resolveram telegrafar a Silly para resolver a curiosa 

contenda. Não tardou viesse à resposta, que foi clara e precisa: "Burros sempre em 
cima. Silly".  

Opinião como esta, tão sábia e tão verdadeira, tão cheia de filosofia e 
sagacidade da vida, aliviou todos os corações e abraços fraternais foram trocados 
entre conhecidos e inimigos, entre amigos e desconhecidos. 

A sentença era de Salomão e houve mesmo quem quisesse aproveitar o 
apotegma para construir uma nova ordem social. 

Restava a pequena dificuldade de fazer entrar o carro para o camarote do 
doutor Barrado. O convés foi aberto convenientemente, teve a sala de jantar mesas 
arrancadas e o bendengó ficou no centro dela, em exposição, feio e brutal, estúpido 
e inútil, como um monstro de museu. 

O paquete moveu-se lentamente em demanda da barra. Antes fez uma doce 
curva, longa, muito suave, lentamente, como se, ao despedir-se, cumprimentasse 
reverente a beleza da Guanabara. As gaivotas voavam tranquilas, cansavam-se, 
pousavam na água — não precisavam de terra... 

A cidade sumia-se vagarosamente e o carro foi atraindo a atenção de bordo. 



 
 

— O que vem a ser isto? 
Diante da almanjarra, muitos viajantes murmuravam protestos contra a 

presença daquele estafermo ali; outras pessoas diziam que se destinava a 
encarcerar um bandoleiro da Paraíba; outras que era um salva-vidas; mas, quando 
alguém disse que aquilo ia acompanhando um recomendado de Sofonias, a 
admiração foi geral e imprecisa. 

Um oficial disse: 
— Que construção engenhosa!  
Um médico afirmou: 
— Que linhas elegantes!  
Um advogado refletiu: 
— Que soberba criação mental! 
Um literato sustentou: 
— Parece um mármore de Fídias!  
Um sicofanta berrou: 
— É obra mesmo de Sofonias! Que republicano!  
Uma moça adiantou: 
— Deve ter sons magníficos! 
Houve mesmo escala para dar ração aos burros, pois os mais graduados se 

disputavam a honraria. Um criado, porém, por ter passado junto ao monstro e o 
olhado com desdém, quase foi duramente castigado pelos passageiros. O ergástulo 
ambulante vingou-se do serviçal; durante todo o trajeto perturbou-lhe o serviço. 

Apesar de ir correndo a viagem sem mais incidentes, quis ao meio dela 
Barrado desembarcar e continuá-la por terra. Consultou, nestes termos, Silly: 
"Melhor carro ir terra faltam três dedos mar alonga caminho"; e a resposta veio 
depois de alguns dias: "Não convém desembarque embora mais curto carro chega 
sujo. Siga".  

Obedeceu e o meteorito, durante duas semanas, foi objeto da adoração do 
paquete. Nos últimos dias, quando um qualquer dos passageiros dele se acercava, 
passava-lhe pelo dorso negro a mão espalmada com a contrição religiosa de um 
maometano ao tocar na pedra negra da Caaba.  

Sofonias, que nada tinha com o caso, não teve nunca noticia dessa tocante 
adoração. 

 
III 

 
Muito rica é Manaus, mas, como em todo o Amazonas, nela é vulgar a moeda 

de cobre. E um singular traço de riqueza que muito impressiona o viajante, tanto 
mais que não se quer outra e as rendas do Estado são avultadas. O Eldorado não 
conhece o ouro, nem o estima. 

Outro traço de sua riqueza é o jogo. Lá, não é divertimento nem vicio: é para 
quase todos profissão. O valor dos noivos, segundo dizem, é avaliado pela média 
das paradas felizes que fazem, e o das noivas pelo mesmo processo no tocante aos 
pais. 

Chegou o navio a tão curiosa cidade quinze dias após fazendo uma plácida 
viagem, com o fetiche a bordo. Desembarcá-lo foi motivo de absorvente cogitação 
para o doutor Barrado. Temia que fosse de novo ao fundo, não porque o quisesse 
encaminhá-lo por sobre as águas do Rio Negro; mas, pelo simples motivo de que, 
sendo o cais flutuante, o peso do carrião talvez trouxesse desastrosas 
consequências para ambos, cais e carro. 



 
 

O capataz não encontrava perigo algum, pois desembarcavam e embarcavam 
pelos flutuantes volumes pesadíssimos, toneladas até. 

Barrado, porém, que era observador, lembrava-se da aventura do rio, e 
objetou: 

— Mas não são de ferro. 
— Que tem isso? fez o capataz. 
Barrado, que era observador e inteligente, afinal compreendeu que um quilo 

de ferro pesa tanto quanto um de algodão; e só se convenceu inteiramente disso, 
como observador que era, quando viu o ergástulo em salvamento, rolando pelas 
ruas da cidade.  

Continuou a ser ídolo e o doutor agastou-se deveras porque o governador 
visitou a caranguejola, antes que ele o fizesse. 

Como não tivesse completas as instruções para detenção de Fernando, 
pediu-as a Silly. A resposta veio num longo telegrama, minucioso e elucidativo. 
Devia requisitar força ao governador, arregimentar capangas e não desprezar as 
balas de altéia. Assim fez o comissário. Pediu uma companhia de soldados, foi às 
alfurjas da cidade catar bravos e adquirir uma confeitaria de alteia. Partiu em 
demanda do "homem" com esse trem de guerra; e, pondo-se cautelosamente em 
observação, lobrigou os óculos do observatório, donde concluiu que a sua força era 
insuficiente. Normas para o seu procedimento requereu a Silly. Vieram secas e 
peremptórias: "Empregue também artilharia." 

De novo pôs-se em marcha com um parque do Krupp. Desgraçadamente, 
não encontrou o homem perigoso. Recolheu a expedição a quartéis; e, certo dia, 
quando de passeio, por acaso, foi parar a um café do centro comercial. Todas as 
mesas estavam ocupadas; e só em uma delas havia um único consumidor. A esta 
ele sentou-se. Travou por qualquer motivo conversa com o mazombo; e, durante 
alguns minutos, aprendeu com o solitário alguma coisa. 

Ao despedirem-se, foi que ligou o nome à pessoa, e ficou atarantado sem 
saber como proceder no momento. A ação, porém, lhe veio prontamente; e, sem 
dificuldade, falando em nome da lei e da autoridade, deteve o pacífico ferrabrás em 
um dos bailéus do cárcere ambulante. 

Não havia paquete naquele dia e Silly havia recomendado que o trouxessem 
imediatamente. "Venha por terra", disse ele; e Barrado, lembrado do conselho, tratou 
de segui-lo. Procurou quem o guiasse até ao Rio, embora lhe parecesse curta e fácil 
a viagem. Examinou bem o mapa e, vendo que a distância era de palmo e meio, 
considerou que dentro dela não lhe cabia o carro. Por este e aquele, soube que os 
fabricantes de mapas não têm critério seguro: era fazer uns muito grandes, ou muito 
pequenos, conforme são para enfeitar livros ou adornar paredes. Sendo assim, a tal 
distância de doze polegadas bem podia esconder viagem de um dia e mais. 

Aconselhado pelo cocheiro, tomou um guia e encontrou-o no seu antigo 
conhecido Tucolas, sabedor como ninguém do interior do Brasil, pois o palmilhara à 
cata de formigas para bem firmar documentos às suas investigações antropológicas. 

Aceitou a incumbência o curioso antropologista de himenópteros, 
aconselhando, entretanto, a modificação do itinerário. 

— Não me parece, Senhor Barrado, que devamos atravessar o Amazonas. 
Melhor seria, Senhor Barrado, irmos até a Venezuela, alcançar as Guianas e 
descermos, Senhor Barrado. 

— Não teremos rios a atravessar, Tucolas? 
— Homem! Meu caro senhor, eu não sei bem; mas, Senhor Barrado me 

parece que não, e sabe por quê? 



 
 

— Por quê? 
— Por quê? Porque este Amazonas, Senhor Barrado, não pode ir até lá, ao 

Norte, pois só corre de oeste para leste... 
Discutiram assim sabiamente o caminho; e, à proporção que manifestava o 

seu profundo trato com a geografia da América do Sul, mais Tucolas passava a mão 
pela cabeleira de inspirado. 

Achou que os conselhos do doutor eram justos, mas temia as surpresas do 
carrão. Ora, ia ao fundo, por ser pesado; ora, sendo pesado, não fazia ir ao fundo 
frágeis flutuantes. Não fosse ele estranhar o chão estrangeiro e pregar-lhe alguma 
peça? O cocheiro não queria também ir pela Venezuela, temia pisar em terra de 
gringos e encarregou-se da travessia do Amazonas - o que foi feito em paz e 
salvamento, com a máxima simplicidade. 

Logo que foi ultimada, Tucolas tratou de guiar a caravana. Prometeu que o 
faria com muito acerto e contentamento geral, pois aproveitá-la-ia, dilatando as suas 
pesquisas antropológicas aos moluscos dos nossos rios. Era sábio naturalista, e 
antropologista, e etnografista da novíssima escola do Conde de Gobineau, novidade 
de uns sessenta anos atrás; e, desde muito, desejava fazer uma viagem daquelas 
para completar os seus estudos antropológicos nas formigas e nas ostras dos 
nossos rios. 

A viagem correu maravilhosamente durante as primeiras horas. Sob um sol 
de fogo, o carro solavancava pelos maus caminhos; e o doente, à mingua de não ter 
onde se agarrar, ia ao encontro de uma e outra parede de sua prisão couraçada. Os 
burros, impelidos pelas violentas oscilações dos varais, encontravam-se e repeliam-
se, ainda mais aumentando os ásperos solavancos da traquitana; e o cocheiro, na 
boléia, oscilava de lá para cá, de cá para lá, marcando o compasso da música 
chocalhante daquela marcha vagarosa. 

Na primeira venda que passaram, uma dessas vendas perdidas, quase 
isoladas, dos caminhos desertos, onde o viajante se abastece e os vagabundos 
descansam de sua errância pelos descambados e montanhas, o encarcerado foi 
saudado com uma vaia: ó maluco! ó maluco! 

Andava Tucolas distraído a fossar e cavocar, catando formigas; e, mal 
encontrava uma mais assim, logo examinava bem o crânio do inseto, procurava-lhe 
os ossos componentes, enquanto não fazia uma mensuração cuidadosa do ângulo 
de Camper ou mesmo de Cloquet. Barrado, cuja preocupação era ser êmulo do 
Padre Vieira, aproveitara o tempo para firmar bem as regras de colocação de 
pronomes, sobretudo a que manda que o "que" atraia o pronome complemento. 

E assim andando foi o carro, após dias de viagem, até chegar a uma aldeia 
pobre, à margem de um rio, onde chalanas e naviecos a vapor tocavam de quando 
em quando. 

Cuidaram imediatamente de obter hospedagem e alimentação no lugarejo. O 
cocheiro lembrou o "homem" que traziam. Barrado, a respeito, não tinha com 
segurança uma norma de proceder. Não sabia mesmo se essa espécie de doentes 
comia e consultou Silly, por telegrama. Respondeu-lhe a autoridade, com a energia 
britânica que tinha no sangue, que não era do regulamento retirar aquela espécie de 
enfermos do carro, o "ar" sempre lhes fazia mal. De resto, era curta a viagem e tão 
sábia recomendação foi cegamente obedecida. 

Em pequena hora, Barrado e o guia sentavam-se à mesa do professor 
público, que lhes oferecera do jantar. O ágape ia fraternal e alegre, quando houve a 
visita da Discórdia, a visita da Gramática. 



 
 

O ingênuo professor não tinha conhecimento do pichoso saber gramatical do 
doutor Barrado e expunha candidamente os usos e costumes do lugar com a sua 
linguagem roceira: 

— Há aqui entre nós muito pouco caso pelo estudo, doutor. Meus filhos 
mesmo e todos quase não querem saber de livros. Tirante este defeito, doutor, a 
gente quer mesmo o progresso. 

Barrado implicou com o "tirante" e o "a gente", e tentou ironizar. Sorriu e 
observou: 

— Fala-se mal, estou vendo. 
O matuto percebeu que o doutor se referia a ele. Indagou mansamente: 
— Por que o doutor diz isso? 
— Por nada, professor. Por nada! 
— Creio, aduziu o sertanejo, que, tirante eu, o doutor aqui não falou com 

mais ninguém. 
Barrado notou ainda o "tirante" e olhou com inteligência para Tucolas, que se 

distraía com um naco de tartaruga. 
Observou o caipira, momentaneamente, o afã de comer do antropologista e 

disse, meigamente: 
— Aqui, a gente come muito isso. Tirante a caça e a pesca, nós raramente 

temos carne fresca. 
A insistência do professor sertanejo irritava sobremaneira o doutor inigualável. 

Sempre aquele "tirante", sempre o tal "a gente, a gente, a gente" - um falar de preto 
mina! O professor, porém, continuou a informar calmamente: 

— A gente aqui planta pouco, mesmo não vale a pena. Felizardo do Catolé 
plantou uns leirões de horta, há anos, e quando veio o calor e a enchente... 

— É demais! É demais! exclamou Barrado.  
Docemente, o pedagogo indagou: 
— Por quê? Por quê, doutor? 
Estava o doutor sinistramente raivoso e explicou-se a custo: 
— Então, não sabe? Não sabe? 
— Não, doutor. Eu não sei, fez o professor, com segurança e mansuetude. 
Tucolas tinha parado de saborear a tartaruga, a fim de atinar com a origem da 

disputa. 
— Não sabe, então, rematou Barrado, não sabe que até agora o senhor 

não tem feito outra coisa senão errar em português? 
— Como, doutor? 
— É "tirante", é "a gente, a gente, a gente"; e, por cima de tudo, um 

solecismo! 
— Onde, doutor?  
— Veio o calor e a chuva - é português? 
— É, doutor, é, doutor! Veja o doutor João Ribeiro! Tudo isso está lá. Quer 

ver? 
O professor levantou-se, apanhou sobre a mesa próxima uma velha 

gramática ensebada e mostrou a respeitável autoridade ao sábio doutor Barrado. 
Sem saber desdéns simular, ordenou: 

— Tucolas, vamo-nos embora. 
— E a tartaruga? diz o outro. 
O hóspede ofereceu-a, o original antropologista embrulhou-a e saiu com o 

companheiro. Cá fora, tudo era silêncio e o céu estava negro. As estrelas 



 
 

pequeninas piscavam sem cessar o seu olhar eterno para a terra muito grande. O 
doutor foi ao encontro da curiosidade recalcada de Tucolas: 

— Vê, Tucolas, como anda o nosso ensino? Os professores não sabem os 
elementos de gramática, e falam como negros de senzala. 

— Senhor Barrado, julgo que o senhor deve a esse respeito chamar a 
atenção do ministro competente, pois me parece que o país, atualmente, possui um 
dos mais autorizados na matéria. 

— Vou tratar, Tucolas, tanto mais que o Semica é amigo do Sofonias. 
— Senhor Barrado, uma coisa... 
— Que é? 
— Já falou, Senhor Barrado, a meu respeito com o senhor Sofonias? 
— Desde muito, meu caro Tucolas. Está à espera da reforma do museu e 

tu vais para lá direitinho. E o teu lugar. 
— Obrigado, Senhor Barrado. Obrigado. 
A viagem continuou monotonamente. Transmontaram serras, vadearam rios 

e, num deles, houve um ataque de jacarés, dos quais se salvou Barrado graças à 
sua pele muito dura. Entretanto, um dos animais de tiro perdeu uma das patas 
dianteiras e mesmo assim conseguiu pôr-se a salvo na margem oposta. 

Sarou-lhe a ferida não se sabe como e o animal não deixou de acompanhar a 
caravana. Às vezes, distanciava-se; às vezes, aproximava-se; e sempre a pobre 
alimária olhava longamente, demoradamente, aquele forno ambulante, manquejando 
sempre, impotente para a carreira, e como se se lastimasse de não poder auxiliar 
eficazmente o lento reboque daquela almanjarra pesadona. 

Em dado momento, o cocheiro avisa Barrado de que o "homem" parecia estar 
morto; havia até um mau cheiro indicador. O regulamento não permitia a abertura da 
prisão e o doutor não quis verificar o que havia de verdade no caso. Comia aqui, 
dormia ali, Tucolas também e os burros também - que mais era preciso para ser 
agradável a Sofonias? Nada, ou antes: trazer o "homem" até ao Rio de Janeiro. As 
doze polegadas da sua cartografia desdobravam-se em um infinito número de 
quilômetros. Tucolas que conhecia o caminho, dizia sempre: estamos a chegar, 
Senhor Barrado! Estamos a chegar! Assim levaram meses andando, com o burro 
aleijado a manquejar atrás do ergástulo ambulante, olhando-o docemente, cheio de 
piedade impotente. 

Os urubus crocitavam por sobre a caravana, estreitavam o voo, desciam 
mais, mais, mais, até quase debicar no carro-forte. Barrado punha-se furioso a 
enxotá-los a pedradas; Tucolas imaginava aparelhos para examinar a caixa craniana 
das ostras de que andava à caça; o cocheiro obedecia. 

Mais ou menos assim, levaram dois anos e foram chegar à aldeia dos 
Serradores, margem do Tocantins.  

Quando aportaram, havia na praça principal uma grande disputa, tendo por 
motivo o preenchimento de uma vaga na Academia dos Lambrequins. Logo que 
Barrado soube do que se tratava, meteu-se na disputa e foi gritando lá a seu jeito e 
sacudindo as perninhas: 

— Eu também sou candidato! Eu também sou candidato! 
Um dos circunstantes perguntou-lhe a tempo, com toda a paciência: 
— Moço: o senhor sabe fazer lambrequins? 
— Não sei, não sei, mas aprendo na academia e é para isso que quero 

entrar. 
A eleição teve lugar e a escolha recaiu sobre um outro mais hábil no uso da  

serra que o doutor recém-chegado. 



 
 

Precipitou-se por isso a partida e o carro continuou a sua odisseia, com o 
acompanhamento do burro, sempre a olhá-lo longamente, infinitamente, 
demoradamente, cheio de piedade impotente. Aos poucos os urubus se despediram; 
e, no fim de quatro anos, o carrião entrou pelo Rio adentro, a roncar pelas calçadas, 
chocalhando duramente as ferragens, com o seu manco e compassivo burro a 
manquejar-lhe à sirga. 

Logo que foi chegado, um hábil serralheiro veio abri-lo, pois a fechadura 
desarranjara-se devido aos trancos e às intempéries da viagem, e desobedecia à 
chave competente. Silly determinou que os médicos examinassem o doente, exame 
que, mergulhados numa atmosfera de desinfetantes, foi feito no necrotério público. 

Foi este o destino do enfermo pelo qual o delegado Cunsono se interessou 
com tanta solicitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

ANEXO B – “MORRO DO ISOLAMENTO”, de Rubem Braga 

 
BRAGA, Rubem. ―Morro do Isolamento‖. In: ______. Morro do Isolamento. Rio de 
Janeiro: Global, 2018, p. 26 – 27.  
 

MORRO DO ISOLAMENTO 

 O profeta mora em uma gruta no Morro do Isolamento. Os homens bebem 
cachaça, vinho nacional e cerveja. Compram remédios e querosene. Os homens 
bebem porque precisam ficar tontos. Todos, às vezes, precisam ficar bêbados, e por 
isso bebem. Quando as mulheres dos homens ficam desesperadas elas despejam 
querosene na roupa e se matam com fogo. O profeta sabe de tudo. Ele sabe que 
muitas famílias usam pratos no almoço e no jantar. Os pratos não são eternos. Cedo 
ou tarde eles se quebram. Às vezes são partidos quando a mulher está nervosa com 
o homem. Às vezes a culpa é de uma criança. Às vezes é de uma empregada. De 
qualquer modo eles se quebram; e às vezes toda a família se quebra ao redor dos 
pratos quebrados. O profeta sabe. Ele passa a mão suja pela barba suja. Sai da 
gruta. Vai andando devagar. Desce o Morro do Isolamento e passeia pelos quintais 
miseráveis dos subúrbios de Niterói. Não, o profeta não vai roubar galinhas. Ele 
recolhe frascos vazios, pratos quebrados. Leva para a sua gruta os cacos, as 
garrafas sujas e vazias. Espalha tudo pelo chão e medita. Já possui, entre outras 
coisas, uma corrente de chuveiro. Achou-a no lixo. O profeta não tem chuveiro, e 
não pensa nunca em tomar banho. Mas achou aquela corrente e medita. O profeta 
às vezes sente fome. Possui uma pequena criação: uma cobra pequena e sem 
veneno, e um tatu enfermo. Os três vivem em boa paz na gruta do Morro do 
Isolamento, entre cacos de vidros, pratos quebrados, a corrente de chuveiro e 
meditações. 
 Às vezes as crianças muito pobres, os homens doentes e as mulheres feias 
vão ouvir o profeta. Muitos acreditam nele. Muitos não acreditam. Ele acredita. O 
Morro do Isolamento se povoa de crentes e descrentes. À noite, uns e outros 
descem o morro. O profeta faz uma festinha para o tatu, muito enfermo, suspira 
tristemente. A cobra, a humilde cobra sem veneno, dá um bocejo e vai dormir. A 
gruta está escura. A noite lá fora está escura. Apenas existe uma luzinha 
tremelicando. É no cérebro do profeta. Ele passa a mão pela cara suja, pela barba 
suja. Na escuridão do Morro do Isolamento o profeta está se rindo devagarinho. Ele 
sabe de tudo. Lá na cidade, onde há luz elétrica, homens e mulheres, as garrafas se 
esvaziam e os pratos se quebram. A vida se quebra e se esvazia. E tudo fica sujo 
como a barba do profeta. Na gruta escura do Morro do Isolamento, o profeta está 
chorando devagarinho. Se a cobra fosse grande e feroz, e tivesse veneno mortal, ele 
diria: 
 - Vai, cobra, e morde e mata os homens ruins, só respeitando as crianças e 
os pobres. 
 Se o tatu não fosse doente e fosse enorme e terrível, ele diria: 
 - Vai, tatu, e cavuca a terra vil, e derruba as casas e só respeita as miúdas e 
miseráveis. 
 Mas na gruta escura do Morro do Isolamento a cobrinha sem veneno está 
dormindo, e o tatu está enfermo. O profeta passa a mão pela barba suja, deita na 
terra e começa a roncar. O ronco do profeta estremece o Morro do Isolamento, abala 
Niterói e o mundo. 

Rio, dezembro, 1934 



 
 

ANEXO C – “CASA DE LOUCOS”, de João Antônio 
 

ANTÔNIO, João. ―Casa de loucos‖ In: ______. Casa de Loucos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1976. 
 

CASA DE LOUCOS 
 

QUANDO A NOITE é calma e se pode dormir, o dia começa cedo no sanatório. De 
primeiro, o que se sabe nas manhãs vem da voz assim empastada, negra, de morro, 
anasalada e quente, meio moleque e meio triste do crioulo Leovigildo, faxineiro. Que 
leva e alonga a marotice e a ginga de um samba de partido alto, e acorda antes da 
hora os doentes mais próximos do Vietnã e do primeiro pavimento. 
 
  “Na segunda-feira eu não vou trabalhar 
  E na terça-feira pra que me amolar?” 
 
 Seis horas da manhã. Primeiro, a vassoura; depois, os pardais, as pombas e 
as juritis no mundo de árvores do pátio, velhas e pesadas de frutos – as mangueiras 
e os abacateiros -, a lembrar os tempos em que o bairro carioca era de chácaras e 
mansões. Assim, na Tijuca, este sanatório se planta em três casarões de dois 
pavimentos, desses que têm mais de cinqüenta anos. A entrada, portão alto de ferro 
trabalhado, leva à secretaria, escondidinha no pavimento térreo do casarão central, 
com móveis antigos, jacarandá e palhinha, em ambiente limpo discrepando do resto. 
Depois, o gabinete do diretor, a saleta da assistente social e, no fim de um pequeno 
corredor, uma porta sempre trancada: a partir dela começa o mundo dos doentes. 
 Ali pelas beiradas das 7 da manhã, os serviçais que dormem fora começam a 
chegar. São dez pessoas, insuficientes, para atender 290 doentes. Como Leovigildo, 
crioulo faxineiro, os serviçais são gente do povo-povo, serventes, arrumadeiras, 
carregadores, uma pobreza vizinhando a dos favelados. Salário mínimo. E sem 
muito isto ou aquilo, dormem é aqui mesmo, lavam-se nas torneiras e nos chuveiros 
dos doentes e por aí assim. Sete horas, todos em função. Que pelas 7, nas mãos de 
tia Maria – copeira muito considerada -, toca o sinal, um sino tilintando, azucrinante, 
mas longamente esperado. 
 Amargurando uma ironia entre os dentes, o ―professor‖ Gaspar atira, com 
raiva: 
 - Este é o sino de chamar os cabritos. 
 Os psiquiatras, oito, insuficientes, trabalham um por vez, em plantões. 
Dispõem de dois enfermeiros e duas enfermeiras para atender a todos os pavilhões. 
Os pacientes são aqueles e, além da doença nervosa, podem sofrer problemas 
comuns, desde uma bronquite circunstancial até um ferimento sofrido no próprio 
sanatório. Não há um pronto-socorro para esses casos. E os doentes nervosos são 
delicados, grosseiros, imprevisíveis, difíceis. Calmos, são bons. E, se vêem alguma 
criança ou pomba, sabem sorrir. O diretor do sanatório, Dr. Aires, psiquiatra magro, 
quarenta anos, alto, tem uma bigodeira vasta, na moda. Fala-se que, te tanto lidar 
com malucos, acabou meio zureta, matusquela, tantã, lelé, pirado, pancada, pinel, 
como seu cacoete de estalar os dedos como se chamasse cães invisíveis. Fechado 
em seu gabinete para entrevistar doentes, rilha os doentes tão fortemente quanto 
Bispo, um habitante do Vietnã. Ele insiste com brandura mal dissimulada num 
inseguro olhar abespinhado sobre as várias seções do sanatório: 



 
 

 - Não me chamem mais aquilo de Vietnã. É Departamento Masculino. E não 
me chamem mais aquilo de Brasílio. É Pavilhão Patronal. 
 Mas o diretor Aires, no fundo, não se zanga. Ralhando com os doentes é 
como se pilhasse meninos fazendo arte. Isso, a princípio. Depois, invariavelmente, o 
ritmo de trabalho cresce e o aporrinha. Necessário correr a um e outro pavilhão para 
medicar com emergência. Ele corre nas pernas, enfermeiro atrás; ele estala os 
dedos como se chamasse cães inexistentes. Uma vez largou, falando para as 
árvores ou para o céu: 
 - Isto aqui parece uma casa de loucos. 
 Para o ―professor‖ Gaspar, um velho esclerosado do Repouso, o sanatório é 
um depósito de loucos e coitados, onde ninguém recebe tratamento apropriado e 
todos querem ir embora, ―tanto os enganados quanto os desenganados‖. Muita vez, 
tem espaços de lucidez e vendo alguma daquelas misérias, um ataque epilético, 
uma briga entre doentes, uma crise entre tantos, Gaspar meneia a cabeça: 
 - Somos 290, entre enganados e desenganados. 
 
OITO HORAS, TODOS NA FILA DAS BOLINHAS 
 
 Falsamente independentes, apenas porque divididos a portas chaveadas, 
com suas capoeiras, arrumadeiras, enfermeiros, médicos e atendentes, os três 
pavilhões acabam se intercomunicando no dia-a-dia do sanatório. A rotina é 
insinuante e a promiscuidade inevitável. Há uma única cozinha e uma só enfermaria 
e há a bisbilhotice, a irreverência e a indiscrição que aproximam os doentes 
nervosos das crianças. Curiosos, embirrados e renitentes, como crianças. 
 O Vietnã, abrigando uns 130 pacientes, apenas homens, mas em 
promiscuidade num pavimento térreo, é o pavilhão dos doentes crônicos, de mal a 
pior, passando mal, os mais agitados, os pirados, os piradões, os piradélicos, os 
maluquinhos, conforme a linguagem ambiente. Realmente são atacados de 
esquizofrenia (a doença impõe fortes depressões afetivas, podendo haver choro, 
estados de angústia ou fúria repentina), de oligofrenia (fase crônica, já deteriorada, 
em que o doente perde até a articulação de palavras e adquire contrações de alguns 
membros, principalmente dos braços), alcoólatras impenitentes, já em fase de 
delírios e alucinações, ou epiléticos com convulsões e perda dos sentidos. 
 O Pavilhão de Repouso, apelidado Rio de Janeiro, mistura homens numa ala 
e mulheres na outra. É independente, há certo nível entre os pacientes em que 
entram bancários, professores, gente profissionalizada e, que de comum, sofrem 
doença plenamente curável com repouso, tranqüilizantes, aplicações de insulina ou 
de choque – surmenage, estafa, esgotamento nervoso, certos tipos mais ou menos 
mansos de neurose. Daí o chamamento sardônico, carregado de despeito, que lhe 
dão os doentes do Vietnã – ala dos bacanas. 
 - Ei, gente. É hora de tomar bolinha. Ô, pessoal.  
 Oito horas. Seu Lucas, um doente do Repouso, policial aposentado, que se 
mete a dar ordem de comando a tudo o que vê, abrindo os braços e batendo 
palmas, está chamando povo como se fosse um camelô, enquanto uma fila cresce à 
porta da enfermaria, atravessa o corredor que vem do refeitório do Vietnã e expõe 
uma variedade de tipos. Barbeados, saídos do banho, em pijama, em bermudas, 
toalhas ao ombro ou remelentos e despenteados, sujos, mal dormidos e de péssimo 
humor. Cada doente tem seu vidrinho de remédios, rotulado; um enfermeiro separa, 
outro grita os nomes e entrega os comprimidos e água em copos cônicos de papel. 
E fica espiando se o doente bebe ou não. Mesmo nos oligofrênicos, homens com 



 
 

deformações realmente monstruosas, a quem a moléstia faz cambaios, trôpegos, há 
uma crença tácita, infantil, comovente de que os remédios os vão salvar. Agarram-
se a ela e tomam as pílulas com humildade, em silêncio, obedientes como crianças. 
(E, em sanatório, invariavelmente, todos os doentes estão sob efeito de 
comprimidos.) 
 Também fuma-se muito e cigarros baratos, ruins; apesar dos soníferos e dos 
tranqüilizantes , dois maços não batam para um fumante comum. Às 10 horas, 
chegam os cigarros da rua, dois maçõs cada, controlados pela secretaria e 
distribuídos por um enfermeiro ou servente. Mas, insuficientes e desejados 
longamente, muita vez ao correr de uma noite de insônia que não acaba, são 
disputados no baralho ou no pano verde e gasto da mesinha de sinuca da 
terapêutica ocupacional. 
 Há tipos maníacos ou esclerosados, que não saem do quarto nem para 
comer. Um mora no Repouso e, nas manhãs, enquanto o sol atende a vida para os 
lados do pátio, ele rumina, casmurro, as suas caduquices e aceita conversar com 
quem o procure. Dorme num quarto com mais dois companheiros. Beirando oitenta 
anos, o ―professor‖ Gaspar vai caducando suas fantasias que denunciam um homem 
educado, intelectualizado. Linguagem enxuta, fala sóbria, cavalheiresca, nenhuma 
gíria, acha que não é doente e, sim, um detento vitimado por uma trama misteriosa, 
poderosa, envolvendo nomes de chefes de Estado. Para ele, o sanatório é um 
―sumidouro onde já foram assassinados vários almirantes‖, e não passa de um 
depósito de coitados, os doentes. 
 - Aqui, ninguém recebe tratamento. Há os enganados e os desenganados, 
todos querendo ir embora na primeira oportunidade. 
  
HÁ ESTRANHOS COMPLÔS. INGLESES ATACAM URUBUPUNGÁ 
 
 Doente a apagamento, a luz de seu quarto fica acessa noite e dia. Em 
cadernos escolares, o ―professor‖ desenha traços estranhos a que atribui o valor de 
projetos de aviões e engenhos de sua invenção. Trabalha incansavelmente, 
entrando pela noite, varando madrugada, só interrompendo o exercício para os 
teletopapos mediúnicos, nome que dá aos seus monólogos. Diz que costuma 
conversar com a rainha da Inglaterra, Mao Tsé-Tung, Franco, Fidel Castro e outros 
líderes. Para o ―professor‖, por coincidências muito sutis, todos esses homens são 
nascidos no Brasil e faz longas divagações e torneios para explicar tais 
nascimentos. Quando em quando, interrompe essas revelações, olha para a 
abertura da janela: 
 - Atenção. A rainha da Inglaterra e Mao Tsé-Tung estão aterrizando em 
Urubupungá. Vieram para apanhar ovas de peixes, principalmente de dourados, 
levá-las para os seus países e fazer inseminação artificial. A piscicultura tem 
chegado a maravilhosos resultados depois das explorações de Urubupungá. 
 Terá convivido com artistas, escritores, políticos. Diz-se professor, jornalista e 
alto funcionário público (―posso ser libertado do sumidouro, por decreto presidencial, 
a qualquer momento‖), tem vocabulário inusitado e mistura certas preciosidades a 
falas muito brasileiras, cometendo francesismo ao lado de palavras caboclas: 
gadanhar, jetées, jetar, sizígias, relar, punhaletas, vaporetos, escafeder, frapê, 
vademecum, capilé, meetingueiro, vicário, chinnoiserie, dromedário, pindaíba, 
piançado. 
 Reclama da comida que lhe é servida por tia Maria em seu quarto. Implica, o 
indicador espetando o ar: 



 
 

 - Isto é uma gororoba, indigesta até para estivadores. Faz favor, tia Maria, 
preciso de um limão para matar o veneno da comida do sumidouro. 
 Sua barba é feita, de sete em sete dias, pelos enfermeiros. Passa o tempo 
sem banho. É preciso que lhe cortem as unhas das mãos e dos pés. E exige luz 
acessa no quarto dia e noite. Os companheiros de quarto que se danem. Quando, 
por marotice, algum doente do Repouso a apaga, ele vai ao corredor, meio trôpego, 
abespinhado: 
 - Aurélio, Aurélio! Você está acordado ou dormindo? Você é um inimigo da 
luz, rapaz? Não me faça mais esta canalhice! 
 O ―professor‖ não mexe com a vida de ninguém. Fica, na sua esclerose e 
mitomania, caducando como se dialogasse com a Scotland Yard e outras polícias 
estrangeiras que, para ele, já descobriram até processos de julgar, condenar e 
aprisionar espíritos desencarnados, responsáveis por crimes e mistérios grandiosos. 
A cabeleira branca, a elegância, a postura com que se sena à cadeira deram-lhe um 
apelido entre os doentes – Lincoln. 
 Há engraçados e brincalhões, humorados quando passam bem. Aurélio, 
moleque, tenta passar por médico entre os doentes recém-chegados ao sanatório, 
aplicando-lhes trotes. Dia desses, apareceu, subitamente, mais um doente agitado. 
Deu umas alterações e foi enfiado, três dias seguidos, no quarto forte. Muito moço, 
metido a galã, meteram-lhe na cabeça que Aurélio é médico e tem poderes 
extraordinários no sanatório. 
 Passou, então, a assediar, o ―doutor‖ Aurélio, com um pedido. Queria alta e 
um emprego em que ganhasse cinco milhões. Mas o médio, agora na terapêutica 
ocupacional, está lh sugerindo ocupações impossíveis: 
 - Você vai ganhar cinco milhões se secar gelo com a língua e esfregar 
fumaça. 
 Dez da manhã. Há movimento, barulho e distração na terapêutica 
ocupacional, enquanto as feras (enfermeiros) se ocupam com as impregnações e os 
choques quentes. Podem dar as medicações a qualquer momento, conforme a 
necessidade, mas preferem as manhãs, quando os pacientes ainda não comeram 
nada. 
 A impregnação é uma injeção excitante para distender nervos através do 
movimento incessante do paciente, daí o nome de, também, bicho-carpinteiro; quem 
a toma não pára de andar durante todo o efeito do remédio. Agitados, renitentes os 
impregnados, sempre os mesmos esquizofrênicos, podem ser reconhecidos até 
pelos sapatos gastos, sofridos, tortos, já sem saltos. Os dedos das mãos pretos de 
fumo. De comum, andam nervosamente em linha reta, passos curtos, rápidos, de 
cabeça baixa, escolhendo distancia curtas de 10, 15 metros e de cujos limites 
infalivelmente não saem, nem por ordem médica. Totalmente dopados. 
Impregnados. E andam, andam. Assim, horas indo e vindo na mesma reta. 
 
A HORA DE FALAR MAL 
 

Fala-se, sem espanto, das reações de todos os remédios e até dos choques 
frios, nome dado às reações das aplicações de insulina. Mas ninguém gosta dos 
choques quentes – meio violento de impedir a progressão de crises nervorsas – e 
não se chega ao assunto sem um suspiro descoroçoado ou um meneio de cabeça. 
Nem os médicos, nem as feras gostam de ver, fazer ou falar. 
 Os choques quentes são aplicados num quarto fechado do Vietnã, por dois 
enfermeiros e um médico. O paciente, invariavelmente passando mal, é levado ao 



 
 

sanitário para evacuar e urinar antes. No quarto, é amarrado em X (mãos e pés 
separados), recebe um tufo de algodão na boca e, conforme o caso, amarra-se 
também o queixo. Estirado e atado à cama, é anestesiado. Nem os médicos ou as 
feras gostam do choque quente. Sob anestesia, os filtros são colocados à cabeça, á 
fronte do paciente, como fones. E liga-se os fios à tomada elétrica. Embora 
anestesiado, há gemidos surdos e roucos, o corpo estrebucha, como um frango 
degolado. Parece querer saltar da cama e trazê-la consigo no pulo, em horizontal, 
para o teto. Durante alguns segundos, um nada, um susto. A tomada é desligada e o 
corpo sossega, de um tranco. 
 Na marca das 11 horas, quando o sino volta às mãos dde tia Maria, já 
encontra os doentes do Vietnã entretidos a mordiscar pão e beber goles de água, 
nos copos coloridos, de plástico. Enfermeiros, à volta, vigiam e disfarçam. 
 Essa hora do almoço é movimentada, no Repouso. Numas cinco mesas de 
fórmicas, senta-se o contingente  de vinte doentes; 12 homens e oito mulheres. Pior 
momento não haveria, mas esse é o escolhido para se passar a limpo assuntos 
ranhetas. A fuxicaria, as miudezas escondidas dos bastidores do sanatório e a vida 
íntima dos doentes. Embora tendo e sentindo enfermeiros por perto, a presença de 
mulheres atiça a conversa ferina. Ninguém indaga se a comida é apropriada para 
doentes ou pessoal de vida sedentária. 
 Se Lucas, ex-policial, calvo, bem escanhoado, anéis nos dedos e relógio de 
ouro no pulso, costuma abrir o almoço com uma chulice ácida, graúda: 
 - Aqui neste Repouso, só tem mulher na menopausa.  
 Pronto. E, antes da explosão ofendida das mulheres, Lucas remata: 
 - E os homens daqui sofrem de cornose. 
 Agora, buliu com todos. Se Lucas diz aquilo por projeção de suas frustrações, 
é tarde para saber. Os enfermeiros já entraram em ação, tia Maria já está olhando 
para o céu e suspirando. Cada doente já tem na ponta da língua um ataque para 
Lucas. Ele, cínico, não liga para as palavras e ainda: 
 - O melhor do almoço, aqui, é falar mal dos outros. 
 Os almoços do Repouso já deram crises, explosões coletivas, brigas, ataques 
epiléticos, choros, convulsões e altas administrativas. Difícil, conforme tia Maria, 23 
anos de copeira nos quais tem visto o diabo, ―é impedir que a brigalhada comece‖. 
Os mais avisados mastigam quietos, rápidos, cabeça sobre o prato, engolem o café. 
E se mandam. 
 Uma e meia da tarde. Tatá e Cláudio – um, tentou a fuga; outro, deu alteração 
com um caco de vidro – já foram soltos do quarto-forte e, agora mansos, 
perambulam pelo pátio. 
 De uns 3metros por 2, sem janelas, chão de cimento, apenas uma abertura 
gradeada de uns 30 centímetros lá em cima, bem longe do alcance das mãos, é isso 
o quarto-forte. Ou cadeia, uma solitária para prender doentes em estado furioso. No 
cubículo sórdido, alguém conseguiu escrever a giz ou, quem sabe, com um caco de 
gesso: ―Naná, boca de cocaína‖. E também: ―Telefone da morte‖, e seguem-se uns 
algarismos ilegíveis. 
 Saídos do sono, vindos de novo e ansiosos, catando outras apostas na 
sinuca, no carteado, no dominó ou nas damas, alguns homens tomam os bancos da 
terapêutica ocupacional, enquanto as mulheres vão aos bandos do pátio, entre as 
árvores. E começa a se formar, entre cochichos, risadinhas e idas-e-vindas, uma 
espécie de footing, em que se namora de braços, pra baixo e pra cima, e em que 
brilham mais, saltitantes, dois efeminados que, maneiros, infiltram-se, confidentes 
das mulheres. Os solitários e desacompanhados do pátio resmungam, desabafam: 



 
 

 - Não me entra na cabeça que esta raça dê tanta sorte com mulher. 
 Mas, entre as mulheres em sanatório, o que mais há é uma necessidade 
desesperada, nos momentos de lucidez ou de lazer, de comunicar problemas, 
desaguar frustações, expandir queixas, contar complicações e, quase sempre, 
chorar. Daí, a intimidade fácil, imediata com efeminado ou com quem apareça, se 
sente no banco e lhes dê ouvido. 
 
RUTE, A EPILÉPTICA E SEU VALE DE LÁGRIMAS 
 
 Lá na entrada do Vietnã estão agachados Xará e Chiquinho. Chico é um 
esquizofrênico que costuma bater em si mesmo, enquanto morde a gola da camisa e 
grita como se fosse para outra pessoa: 
 - Isto é que é vida, hem, rapaz! Isto é que é vida! 
 Um homem, estranho ao sanatório, paletó e gravata, quer entrar no Pavilhão 
Masculino. Quando pede licença aos dois doentes no piso da porta, Xará deseja 
explicações: 
 - O senhor me desculpe, mas é médico sanitarista? 
 - Não, sou psiquiatra. 
 - É uma pena. Precisamos contratar imediatamente um sanitarista. Isto aqui 
está cheio de ratos e baratas. Olhe, doutor, cá entre nós, o senhor não poderia nos 
enviar um sanitarista? 
 O homem sorriu, acede. Consegue se desvencilhar de Xará. 
 Antes de o sol cair, bem antes do lusco-fusco, às 5 horas, é o jantar. Outra 
vez o sino da tia Maria, e outros arranca-rabos acesos por seu Lucas e apagados 
pelos enfermeiros. Depois, mais volta pelo pátio, até 6 horas, quando Rute, a 
epilética rezadeira, reúne seus amigos, os fiéis, e vai rezar diante de um oratório 
descascado, maltratado, ao ar livre, pegando sol e chuva, lá perto do viveiro das 
aves. 
 Em seis anos, os cabelos de Rute embranqueceram aqui, mas ela é alta, 
traços finos, uma delicadeza de quem, como dizem, descende de uma família de 
trato. A voz de Rute é sumida, mais sussurra que ora, missário na mão, junto ao 
terço: 
 ―Mãe de misericórdia, vida, douçura e esperança nossa, salve.‖ 
 Da sacada do Pavilhão de Repouso se pode enxergar uma nesga de 
paralelepípedos da rua, onde a tarde cai e o ―professor‖ Gaspar, o Lincoln, devido ao 
efeito dos tranqüilizantes, pode descobrir um, dois, três planos, como se tivesse 
vendo um quadro de um mestre antigo. Mas não conta isso a ninguém. Um, dois, 
três planos. Provavelmente reserve esse mistério e essa beleza para um momento 
único, a que chama de telepapos mediúnicos. E fica, por exemplo, sorrindo para si 
mesmo. 
 Pardais, juritis e pombas começam a passar, que o momento é deles nessa 
hora do lusco-fusco, em que as coisas do pátio começam a se tingir de preto. 
 ―A vós bradamos, degradados filhos de Eva.‖ 
 Rute, ajoelhada. Voz fraquinha, conduz uma oração interminável. Os outros, 
escolhidos, olhos no chão, seguem aquilo. Daqui a pouco, pelas 7 horas, será tempo 
de ver televisão no refeitório do Vietnã. Ou de jogar cartas, bater algum papo, bestar 
um pouco, se ninguém passar mal ou não houver alguém em crise. É improvável. 
 Fazer tempo, esperar as 8 e meia, quando os enfermeiros dão os 
comprimidos e soníferos. E depois esperar as 9 horas, quando soa o silêncio, 



 
 

apagam-se as luzes e é hora de dormir. E, apesar dos remédios, muitos se torcem e 
rolam no colchão par que o sono chegue. Como diz Alfredo: 
 - Nem com todo o remédio do mundo consigo um sono tranqüilo.  
 A rotina crua – 6 da manhã, levantar; 11 horas, almoçar; 5 da tarde, jantar; 9 
da noite, dormir. E sempre. 
 - Nem com todo o remédio eu tenho paz. 
 ―A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas.‖ 
 Mas, por enquanto, Rute está rezando e, podem contar, são mais de seis 
horas, que os pássaros revoaram sobre as árvores e as coisas já se pintam de 
preto. Um dia acabou. Quem torcer o pescoço e olhar para o alto, para além desses 
muros, paredes e árvores, verá uma estrela no céu. Morre um dia, morre o sol. A 
noite desce sobre todos nós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO D – “CASA DE LOUCOS” (conto-reportagem) 
 

Publicação original da narrativa ―Casa de loucos‖, de João Antônio na Revista 
Realidade, n. 65. Rio de Janeiro em 1971.  
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


