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Resumo 

O artigo que por ora se apresenta abarca o intento de analisar a obra “O Alienista” de 
Machado de Assis de modo que evidencie as figuras que reproduziam a sociedade 
cientificista do século XIX. Pretendemos apontar a loucura configurada como temática 
central relacionando-a aos costumes e os procedimentos habituais da época. Da mesma 
maneira catalogaremos as caricaturas que remetem aos comportamentos e instâncias 
culturais advindos daquele contexto.  
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Abstract 
The article that appears for now encompasses the intention to examine the book "O 
Alienista", Machado de Assis, way of showing the pictures that reproduced the 
scientistic society of the nineteenth century. We want to point out the madness set as a 
central theme relating it to the customs and procedures of the time. Similarly cataloged 
the cartoons that refer to cultural behavior and institutions arising from that context.  
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INTRODUÇÃO 

(...) Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a 
vir ver comigo os loucos reclusos; mas não o faço, porque seria 
dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos, nem a 
rebeldes. (ASSIS, 2004, 302)  

 

Consideremos a seguinte premissa: a obra machadiana deve ser vista como um todo 
coerente. Por isso, sugerimos um novo enquadramento para nossa observação: a 
divisão da obra por temas, quase sempre recorrentes.  

As atribuições dadas à causa da loucura fariam parte de questões comuns, 

comportamentos facilmente percebidos em nosso cotidiano. Mas o alienista insistiria em 

buscar meios para separá-las. Portanto, Machado de Assis inauguraria ali uma nova 

ordem, que pretendemos aqui analisar. 
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Como podemos observar em “O Alienista”, a loucura se transformaria no tema 

principal. Essa questão encontra um desenvolvimento maior em A Psiquiatria de 

Machado de Assis, de José Leme Lopes3. O autor se apóia em algumas doutrinas, a fim 

de melhor definir as características (para ele) psicopatológicas das personagens 

machadianas. Outro é nosso objetivo, por isso, apenas mencionamos o seu esforço. 

Além de todas essas particularidades em sua obra, Machado de Assis possibilita 

ao público leitor um importante questionamento sobre o cientificismo. Será que o 

racionalismo puro poderá implicar no detrimento de uma essência mais humana? Isto se 

revela através do seu protagonista, representante caricato dum dogmatismo definido, 

naquele momento histórico, caracterizado pelo cientificismo ou, como é proposto neste 

trabalho, trata-se da ciência, compreendida através de suas representações. 

 

A Ciência e a figura do cientista 

 Existem várias definições para o termo “ciência”. Porém, a ciência que será 

abordada neste trabalho é a ciência experimental que surgiu no Renascimento e veio 

tomando corpo, até nossos dias. Esse tipo de ciência se utiliza de um método de 

abordagem do mundo empírico todo, isto é, do mundo que é suscetível de ser 

experimentado pelo homem. 

Publicada pela primeira vez em 1882, a obra O alienista, de Machado de Assis, 

dá margem a vários debates, que extrapolam o universo literário. Machado trata de 

questões como os limites entre sanidade e loucura, doença e saúde, ciência e verdade, 

filosofia e senso comum, norma e desvio. Seu foco privilegiado reside na reflexão sobre 

o poder concentrado nas mãos do cientista Dr. Simão Bacamarte, personagem central da 

obra. 

O cientista Simão Bacamarte, discute essas questões centrando-as numa pequena 

vila, Itaguaí. É lá que Bacamarte, depois de ter estudado na Europa, decide abrir uma 

casa de saúde, para cuidar de loucos ou alienados mentais, conforme se dizia na época.  

O eminente doutor concentra a autoridade de definir os critérios sobre o que é a 

conduta normal e a que indica estágio de loucura. Seu poder imperativo tem a ciência 

como fonte, e o mesmo se considera representante, juiz e executor. Esse poder de 

Bacamarte é amparado em argumentos pretensamente científicos, teorias que formula 

ao saber da evolução dos acontecimentos, onde o médico atua como um ditador, uma 
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espécie de déspota esclarecido. Ele classifica e decide quem deve ser internado no 

hospício denominado Casa Verde, “cárcere privado” ou, ironicamente, a “bastilha da 

razão humana” (ASSIS, 1998:39 e 49). 

 A partir do momento em que o homem passou a se ver como grande ou único 

detentor do conhecimento, a idéia de que a ciência é só para os cientistas tornou-se 

bastante difundida. Aos poucos, criou-se a imagem do cientista, pessoa inabalável, 

acima do bem e do mal. 

A racionalidade era a principal característica deste cidadão, porque para a 

ciência, os sentimentos poderiam interferir nos fundamentos teóricos e no 

desenvolvimento dos procedimentos práticos da pesquisa. A racionalidade e frieza, às 

vezes fazem o homem transpor, de maneira imperceptível, a fronteira entre a razão e a 

loucura. 

Em O Alienista de Machado de Assis o personagem Simão Bacamarte é a 

representação da crítica machadiana à tirania cientificista do século XIX. O próprio 

nome do médico demonstra essa tirania (Bacamarte) 4. 

O Dr. Bacamarte é descrito como alguém que renega a tudo em nome da ciência: 

“A ciência, disse ele a Sua majestade, é o meu emprego único;...” (Machado, 1997: 11). 

E desse modo, dedica-se incessantemente “ao estudo da Ciência, alternando as curas 

com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas” (Machado, 1997: 11). 

Observa-se que o Dr. Simão assume sobre a cidade de Itaguaí uma postura de 

ditador, pois interna as pessoas na casa verde em nome de suas experiências científicas 

partindo da construção de uma teoria sobre a loucura. 

Para Alves (1996: 24-25) ocorre o seguinte: 

 

Quando um cientista enuncia uma lei ou teoria, ele está contando 
como se processa a ordem, está oferecendo um modelo da ordem. 
Agora ele poderá prever como a natureza vai se comportar no 
futuro. É isto que significa testar uma teoria: ver se, no futuro, ela 
se comporta da forma como o modelo previu. 

  

Alves (1996: 39-40) ainda diz que os cientistas buscam fatos que se mostram 

decisivos para a confirmação ou negação das teorias que propõem e, nessa perspectiva 

“o fato só tem significação na medida em que acrescenta ou diminui a plausividade de 

uma teoria”. 
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O mesmo autor também nota que os cientistas imaginam que pensam de forma 

diferente dos homens comuns, sendo levados a acreditar que são “tipos diferentes” 

(Alves, 1996: 139). 

Além disso, agindo a favor da análise científica, o cientista é caracterizado como 

frio: assim, Dr. Simão é descrito como um “grande homem que ouvia calado, sem 

desvanecimento nem modéstia, mas impassível como um deus de pedra” (Machado, 

1997: 54). 

Uma análise crítica da ciência, do mundo científico e do cientista, pode apontar 

para o fato de que a ciência e/ou o mundo científico podem corromper o homem de 

maneira direta ou indireta, levando-o a transpor a barreira da ética, nesse instante, o 

cientista pode cometer as mais graves infrações, para alcançar seu objetivo, não 

importando os custos que ele possa exigir. 

 

Desacordos da caricatura científica 

Há uma pertinência enorme e antiga da necessidade de se refletir sobre os atos 

da ciência, principalmente entre 1881 e 1882, quando Machado de Assis publicou a 

narrativa.  

É real que há um pensamento iluminista atuando sobre essas reflexões, e que 

tenta resolver os problemas humanos, se aproveitando de soluções puramente humanas. 

Na obra de Machado, O Dr. Bacamarte, enquanto incorporação da racionalidade 

científica, representava a possibilidade de trazer para a pequena Itaguaí, as luzes do 

raciocínio humano através da ciência, capazes de dar solução ao problema da loucura. 

Desde o início, o médico Simão Bacamarte deixa bem claro que é 

essencialmente um homem de ciência. E a cidade torna-se então seu laboratório e os 

habitantes suas cobaias. 

Há aí uma relação que de imediato se estabelece e põe em contato forças que se 

atraem: de um lado, aquele que é a própria incorporação da racionalidade científica e 

das promessas que a ciência representa; de outro lado, a sossegada Vila de Itaguaí, que 

se alegra com a chegada da modernidade, da ciência e do progresso, representados na 

figura do Dr. Simão Bacamarte. 

É interessante verificar que, no início da narrativa, Machado de Assis descreve a 

forma com que o médico Simão Bacamarte vê sua esposa, D. Evarista:  

 



“D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, 
agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os 
interesses da Ciência na contemplação exclusiva, miúda e 
vulgar da consorte” (ASSIS, 1994, p.1) 

 

Percebe-se uma intenção que se tornará muito forte diante da relação com os 

demais habitantes da cidade: o fato de a esposa não ser atraente e isso também ser 

encarado pelo médico como um fator positivo quando não irá atrapalhar em seus 

trabalhos científicos, traz a idéia de que ela deve desaparecer enquanto sujeito, ou seja, 

o fato de ela não ser bonita, não vai incomodar o trabalho do marido com a ciência, 

passaria despercebida, desaparecerá enquanto indivíduo. Nesse ponto, Machado de 

Assis deixa perceber o fracasso da concepção iluminista em libertar o homem pela razão 

e a supressão do indivíduo enquanto sujeito presente devido o emprego da razão. 

É curioso, mas talvez a racionalidade não seja o triunfo da razão científica, e sim 

o triunfo do método, ou seja, a Ciência e a técnica perdendo sua dimensão humana. 

Tentando estabelecer claramente a objetividade de seu alvo e as fronteiras que pretendia 

demarcar, o Dr. Bacamarte diz: 

 
“Supondo o espírito humano uma vasta concha, o meu fim, Sr. 
Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão; por outros 
termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da 
loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades; 
fora daí insânia, insânia e só insânia” (ASSIS, 1994, p. 9) 
 

A obra mostra o Dr. Bacamarte tentando estabelecer os limites da razão 

enquanto capacidade de conduzir-se em completo equilíbrio, desse modo, fica 

subentendido que age segundo as regras sociais e critérios científicos considerados 

normais. A loucura é entendida como o sintoma apresentado por aqueles que saem da 

harmonia de comportamento, ou daquilo que se entende como normalidade, mas a 

grande questão mesmo é o papel que assume a Ciência quando atrai para si o direito de 

decidir ou determinar, a partir do método científico, pautado pela racionalidade, o que 

excede ou não determinados limites. 

Estudos mostram que a ciência moderna acentua e instrumentaliza os 

mecanismos de dominação e, desse modo, materializa o medo ao invés de extingui-lo, 

dando-lhe forma. Machado de Assis retoma o paradoxo dessa reflexão no trecho da 

narrativa em que um dos vereadores de Itaguaí fez o seguinte pronunciamento: 

 



“-Nada tenho que ver com a ciência; mas se tantos homens em 
quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos 
afirma que o alienado não é o alienista?” (ASSIS, 1994, p.17). 
 
“A abnegação do ilustre médico deu-lhe um grande realce. 
Conjecturas, invenções, desconfianças, todo caiu por terra 
desde que ele não duvidou recolher à Casa Verde a própria 
mulher (...). Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhes, 
menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência” 
(ASSIS, 1994, p.27). 
 

O fato de o médico ter internado sua própria esposa, tornava evidente a sua 

neutralidade científica. Esse conceito de neutralidade se baseia na perspectiva de que há 

uma ordem na natureza que independente da intervenção humana, ordem essa que cabe 

à ciência entender e cuja neutralidade do operador, nesse caso o cientista Bacamarte, 

garante sua legitimidade. A neutralidade científica é defendida com base na idéia de que 

o cientista, quando desenvolve suas pesquisas, não está servindo aos seus interesses ou 

vontades pessoais, mas trabalha em nome do progresso do conhecimento, o qual não 

tem pátria nem ideologia.  

 

 A Ciência e seu alcance enquanto religião 

Depois de discutir outros aspectos, analisemos agora o curador Simão 

Bacamarte. É evidente que o assunto só poderá ser bem explorado se procurarmos em 

sua forma de agir e pensar a causa dos distúrbios na até então serena vila de Itaguaí. O 

racionalismo científico pretende tratar da loucura não levando em consideração que 

cada ser humano aprisiona um “eu” em mudança estável. Tal objeto não pode ser 

tratado como “fixo”, sempre igual a si mesmo.  

 
“A introdução do Traité deixa claro que, de um modo geral, a 
causa da loucura é a “imoralidade”, entendida como excesso ou 
exagero. Daí a terapia ser chamada tratamento moral, de 
“afecções morais” ou “paixões morais”. A loucura é excesso e 
desvio, a ser corrigido pela mudança de costumes, mudança de 
hábito (que lembra, forçosamente, a “modificação de 
comportamento” enquanto projeto de correção de condutas 
inadequadas)”. (PESSOTI, 1994, p.156). 

 
O procedimento do médico também resguarda as mesmas condições contrárias. 

Isto é, o alienista exige integridade e “normalidade” de todos, mas sua própria 

metodologia se apresenta como instável, sujeita a constantes mudanças. Machado de 

Assis reage a esse tipo de pensamento na forma de um protesto preciso, revelando a 



autoridade absoluta da razão, que, especialmente no caso da doença mental, supriu uma 

impossibilidade essencialmente científica, que será discutida no século XX com 

Sigmund Freud e sua auto-análise: a psicologia como uma ciência particular, na qual o 

sujeito observador é também o próprio objeto a ser observado. 

 

“(...) o que era doença procederá do orgânico, e o que pertencia ao 
desatino, à transcendência de seu discurso, será nivelado no 
psicológico. E é exatamente aí que nasce a psicologia. Não como 
verdade da loucura, mas como indício de que a loucura é agora 
isolada de sua verdade que era o desatino e de que doravante ela 
não será mais que um fenômeno à deriva, insignificante, na 
superfície indefinida da natureza. Enigma sem outra verdade 
senão aquilo que a pode reduzir (FOUCAULT, 2004, p. 337)”. 

 

Nos momentos em que sua teoria é confrontada, o alienista recorre a todos com 

base em sua autoridade científica e o digno doutor compara suas ações a diversas 

passagens bíblicas. Machado de Assis, destarte, parece indicar que duas correntes, a 

religiosa e a científica, embora carregadas de ideologias diferentes, encontram no feitio 

da personagem Simão Bacamarte a proximidade. Sabendo que essas doutrinas 

buscavam encontrar a cura para todos os males, e maiormente, o impulso imperial que 

as define não leva em consideração a peculiaridade individual. A cumplicidade 

estabelecida entre o médico e o padre poderá obter uma explicação possível no contexto 

histórico que mostra a reivindicação da Igreja sobre a administração das Casas de 

internação. 

 

A Caridade de Tours, com efeito, havia sido fundada em 1656, e o 
Rei tinha-lhe feito um donativo de 4000 libras de renda. Por toda 
a superfície da França abrem-se hospitais gerais: às vésperas da 
Revolução, é possível enumerar 32 cidades do interior que os 
apresentam. (FOUCAULT, 2004, P. 337) 

 
Quando as pessoas que assumem tais preceitos se consideram capazes de discernir 
um indivíduo louco de um são, estão a um passo de adotar comportamentos audazes. 
Machado de Assis, dessa maneira, mostra o quanto somos vítimas dos poderes 
concedidos à ciência, à Câmara, entre outras formas de poder disseminadas no 
cotidiano. 

 

(...) É esse modo de percepção que cabe interrogar a fim de 
saber qual foi a forma de sensibilidade à loucura de uma época 
que se costuma definir através dos privilégios da Razão. O gesto 
que, ao traçar o espaço de internamento, conferiu-lhe um poder de 



segregação e atribuiu à loucura uma nova pátria, (...). 
(FOUCAULT, 2004, p. 55) 

 
(...) Daí a supor que o sentido do internamento se esgota numa 

obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os 
elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos, há apenas um 
passo. (...) (FOUCAULT, 2004, p. 79) 

 
 

Num certo momento, o padre Lopes demonstra repulsa na clausura na Casa 

Verde de um moço que, freqüentemente, fazia um discurso acadêmico, com expressões 

em grego e latim. O padre tenta conversar com o alienista, alegando que se trata de algo 

parecido ao fenômeno da Torre de Babel, atribuindo assim o problema à razão divina. O 

médico percebe sua esperteza e, mesmo concordando, considera o fenômeno como 

relacionado à razão humana, ignorando sem muitas sutilezas as palavras do clérigo. 

Após, em novo diálogo com o padre, o alienista desenvolve uma nova teoria que 

ampliará os limites da psicologia: “a razão é o perfeito equilíbrio das faculdades; fora 

daí insânia, insânia, e só insânia”(ASSIS, 2004, p. 86). Aliás, a frase, em si mesma, na 

repetição contínua da palavra “insânia”, parece sugerir que o verdadeiro louco era o 

próprio alienista. Na seqüência, o narrador refere ironicamente a uma improvável 

aliança entre ciência e teologia; não obstante, o leitor percebe a superioridade que o 

médico atribui ao seu domínio, à ciência. Assim podemos fazer uma correspondência 

nesta citação:  

 

(...) Episódio do conflito entre as “luzes da ciência” e o 
“espírito de caridade”. O setor privado, sobretudo religioso, 
desenvolve uma concepção anti-racionalista e mística da 
doença mental. As orações são mais eficazes do que os 
tratamentos médicos. “Obscurantismo” que é atacado pelo 
alienista. Existe uma abundante literatura psiquiátrica, na 
época, sobre os perigos da exaltação religiosa para entreter o 
delírio: somente se a religião for reduzida a seu esqueleto de 
preceitos morais é que ela poderá ser útil, mas como simples 
auxiliar da medicina. (CASTEL,1978, p. 200.). 

 

No capítulo “O Terror”, a fúria do médico em internar toda a cidade deixa a 

população em pânico e não cessam pesadas críticas a seus métodos. Contudo, ele 

permanece totalmente incapaz de considerar qualquer forma de pensamento não 

científico – ou sua compreensão do que constitua um pensamento científico.  



Em outro período do texto, nosso grande médico Simão Bacamarte passa a se 
questionar sobre as curas conferidas a ele, por isso resolve ratificar a análise. Dessa 
forma, busca-a em outras pessoas, para obter uma verdadeira constatação científica. 
Nesse minuto, todas as pessoas consultadas concordam com sua suposição: sim, ele é 
humanamente perfeito, pois, em sua postura coerente, jamais abandonou a ciência à 
ganância, à vaidade, ao medo. Na verdade, trata-se da ironia final de Machado – o 
alienista não percebe que as respostas são falsas; todos têm medo do médico e por 
isso respondem o que lhes parece mais conveniente. Ou seja, o doutor que pretendia 
curar os males da alma, não consegue discernir o mais elementar traço do 
comportamento humano. Entre a insensibilidade e a pretensão, abre-se um abismo 
que, em si mesmo, não deixa de ser um exemplo da insânia perseguida pelo alienista. 

O médico que em todos os momentos foi coerente com o racionalismo 

científico, aos poucos se dá conta da sua própria loucura: nem todas as forças contrárias 

a sua doutrina foram capazes de fazer Simão Bacamarte abandonar seu projeto inicial. 

Desse modo, Machado coloca em questão o comportamento da racionalidade científica, 

se levada a um extremo de racionalismo. Sem deixar de lado o aspecto de superioridade 

que o médico se atribuiu; no entanto, aí está a sua maior alienação: o distanciamento 

humano, evidenciando traços interiores e exteriores dessa personagem. Visto assim, a 

personagem cumpre bem o seu papel, condenando-se no regime por ele criado. O 

alienista continua a fazer seus experimentos na busca desenfreada da comprovação de 

sua tese, só que agora ele mesmo é a “vítima”. Por fim, seu apego desmedido à ciência 

representará uma espécie de suicídio: a razão, por si só, não basta para lidar com a 

complexidade do humano: no texto de Machado, portanto, a razão condenou-se a si 

mesma.  

 

(...) Compreender a estranha perseverança do alienismo em sua 
essência, é também mostrar-se sensível à poesia glacial desses 
laboratórios-cemitérios em que uma experimentação paciente 
sobre o homem se realizou à sombra dos altos muros. É 
também mostrar que existe uma simbólica da exclusão, da 
rotulagem negativa, da estigmatização que, à sua maneira, pôde 
pagar tanto quanto os programas positivos de ressocialização e 
de cura que lhe serviram de cobertura (CASTEL, 1978, p. 216).  

 

CONCLUSÕES 

Os autores que comentam a obra de Machado de Assis costumam identificá-lo 

com as correntes filosóficas pessimistas. Conferimos que por um lado esse título se 

justifica também em O Alienista, já que a obra é uma sátira às pretensões científicas de 

pensar ter o poder de dizer a verdade sobre o mundo e revela a face cruel da 



objetividade racional, que leva a psiquiatria de Simão Bacamarte a converter a razão da 

loucura na loucura da razão; só que também existem os momentos finais da obra em 

que o médico liberta aqueles que havia internado e recolhe a si próprio no manicômio, 

demonstrando, quem sabe, a crença de ser possível à ciência produzir uma ação auto-

reflexiva, capaz de permitir a correção dos seus próprios desvios e equívocos; e essa é, 

sem dúvida, uma perspectiva de quem, pelo menos em tese, ainda tem esperança no 

homem e nas suas construções. 

O inusitado desfecho de “O Alienista” mostra o lugar que a internação deveria 

ocupar. Uma instituição opressiva, arbitrária que através de uma postura humanista, 

num poder disputado entre a Igreja e a Ciência, foi o local que preconceituosamente 

afastou alguns indivíduos do convívio social, submetendo aqueles que se revoltassem 

contras as leis da ordem, da normalidade. 

Pretendemos demonstrar também aqui que ciência e religião se aproximam na 

defesa de uma atitude dogmática, inflexível e sempre segura dos resultados, ainda que a 

“realidade” contradiga as hipóteses inicialmente formuladas. É como se o alienista 

terminasse se alienando da própria razão que deseja vencer, pois, em primeiro lugar, 

alienou a ciência do próprio contato com a invencível confusão do mundo. 
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