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O Pavilhão e a Pinel
Estou no Hospício ou, melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado.
Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas
mãos da polícia.
Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos
nos dão. Da outra vez que lá estive me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Desta vez, não. O
enfermeiro antigo era humano e bom; o atual é um português (o outro o era) arrogante, com uma fisionomia
bragantina e presumida. 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.

Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da
polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool,
misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6
anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura : deliro.
Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica, em Ouro
Fino, e levado para a Santa Casa de lá, em 1916; em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do
Exército, pela mesma razão; agora, volto ao hospício.
Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez; senão, saio dele para o São João
Batista, que é próximo. Estou incomodando muito os outros, inclusive os meus parentes. Não é
justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos
Ventura e o sobrinho.
Este senhor Carlos Ventura é um velho homem, tem uma venda na Rua Piauí, em Todos os
Santos, fornece para a nossa casa, e foi com auxílio dele que me conseguiram laçar e trazer-me
até ao hospício. Acompanharam-me o Alípio e o Jorge.
Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro,
errando pelos subúrbios, em pleno delírio.
Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram chamar-se
Adauto .Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que, por ele, me
punha na rua.
Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreado
por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me
conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa-forte e ele me fez baldear a
varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas

abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando
baldeei, chorei; mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na
Sibéria.

Ah! A Literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela.
Desta vez, não me fizeram baldear a varanda, nem outro serviço. Já tinha pago o tributo...
Fui para o pátio, após o doutor Adauto; mas, bem depressa, fui chamado à varanda de novo.
Sentei-me ao lado de um preto moço, tipo completo do espécimen mais humilde da nossa
sociedade. Vestia umas calças que me ficavam pelas canelas, uma camisa cujas mangas me
ficavam por dois terços do antebraço e calçava uns chinelos muito sujos, que tinha descoberto no
porão da varanda.
Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Há quatro anos, nós nos conhecemos. É bem
curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto; mas não sei por que não
simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua
arte, desdenhando inteiramente toda a outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de
examinar o fato por si. Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um
pouco o véu do mistério — que mistério! — que há na especialidade que professa. Lê os livros da
Europa, dos Estados Unidos, talvez; mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia; mas nada
me atrai a ele.
Perguntou-me por meu pai e eu lhe dei informações. Depois, disse-lhe que tinha sido posto
ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele
não gostou.
Acompanhava-o uma espécie de interno, que tinha uma cara bovina, apesar do pince-nez.
Tanto lá, como aqui, no hospício, os internos evitam conversar com os doentes: morgue ou
regulamento? No tempo de meu pai não era assim e, desde que eles descobrissem um doente em
nossa casa, se aproximavam e conversavam.
Decididamente, a mocidade acadêmica, de que fiz parte, cada vez mais fica mais presunçosa
e oca.
Julguei, apesar de tudo, que o Roxo me mandasse embora, tanto assim que, após o almoçojantar, quando o tal bragança enfermeiro me chamou, pensei que fosse para ir-me embora. Não
foi.
Lembro-me agora de um fato; o guarda-civil, que me esperou na porta do hospício, pois não
veio comigo nenhum polícia, dirigindo-se a ele, tratou-o mais de uma vez de doutor; ele, porém,
nunca protestou.
Chamou-me o bragantino e levou-me pelos corredores e pátios até ao hospício propriamente.
Aí é que percebi que ficava e onde, na seção, na de indigentes, aquela em que a imagem do que a
Desgraça pode sobre a vida dos homens é mais formidável.
O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer
monopólio, os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais
pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos, são
os negros roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira
esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores
braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira
naquela geena social.
Vi lá o D... L..., um poeta alegre, companheiro do Tapajós , que conheci assim, assim e
depois montou um colégio em Vila Isabel. Parece-me que ele prosperou, mas, vindo a
equiparação e não tendo ele recursos para equipará-lo ao ginásio (depósito de cinqüenta contos e
quota de fiscalização), foi perdendo a freqüência, ele se desgostou, endividou-se e enlouqueceu.
Cumprimentou-me, mas não quis falar comigo.
Esperei o médico. Era um doutor Airosa, creio eu ser esse o nome, interrogou-me, respondilhe com toda a verdade, e ele não me pareceu mau rapaz, mas sorriu enigmaticamente, ou, como

dizendo: “você fica mesmo aí” ou querendo exprimir que os meus méritos literários nada valiam,
naturalmente à vista das burrices do Aluísio. Fosse uma coisa, fosse outra, fossem ambas
conjuntamente, não me agastei. Ele era muito moço; na sua idade, no caso dele, eu talvez
pensasse da mesma forma.
O enfermeiro-mor ou inspetor era o Santana .Um mulato forte, simpático, olhos firmes, um
pouco desconfiados, rosto oval, que foi muito bom para mim. Ele fora empregado na ilha, quando
meu pai lá era almoxarife ou administrador, e se lembrava dele com amizade.
Deu-me uma cama, numa seção mais razoável, arranjou que eu comesse com os pensionistas
de quarta classe e, no dia seguinte, fez-me dormir num quarto, com um estudante de medicina,
Queirós, que um ataque tornara hemiplégico e meio aluado.
Tratou-me bem esse moço, conquanto não deixasse de ter, como eu já tive, essa presunção
infantil do nosso estudante, que se julga, só por sê-lo, diferente dos outros. Dei-lhe a entender que
já o havia sido; ele pareceu não acreditar.
Dormi a noite de 26 no dormitório geral e a de 27 no quarto do estudante. Vinte e oito foi
domingo, recebi visitas do meu irmão e do senhor Ventura, ambos me trouxeram cigarros, e o
senhor Ventura, passas e figos. Ainda desta vez, dormi no quarto, com o estudante.
Na Seção Pinel, que é a de que estou falando, reatei conhecimento com um rapaz português,
que me conheceu quando era estudante e comia na pensão do Ferraz, isto deve ter sido há vinte
anos ou mais. Durante os dias em que lá estive, ele, o José Pinto, me foi de um préstimo
inesquecível. Relembrava ao porteiro a ordem que eu tinha do Santana de ir tomar refeições no
refeitório especial, arranjava-me jornais (Santana também), cigarros (contarei essa tragédia
manicomial em separado) e, na tarde de domingo, levou-me a passear pela chácara do hospício.É
muito grande e, apesar de estiolada e maltratada, a sua arborização devia ter sido maravilhosa. Os
ricos de hoje não gostam de árvores...
O hospício é bem construído e, pelo tempo em que o edificaram, com bem acentuados
cuidados higiênicos. As salas são claras, os quartos amplos, de acordo com a sua capacidade e
destino, tudo bem arejado, com o ar azul dessa linda enseada de Botafogo que nos consola na sua
imarcescível beleza, quando a olhamos levemente enrugada pelo terral, através das grades do
manicômio, quando amanhecemos lembrando que não sabemos sonhar mais... Lá entra por ela
adentro uma falua, com velas enfunadas e sem violentar; e na rua embaixo passam moças em
traje de banho, com as suas bacias a desenharem-se nítidas no calção, até agora inúteis.
Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do doutor Juliano Moreira.
Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar a seu lado e
perguntou-me onde queria ficar. Disse-lhe que na Seção Calmeil. Deu ordens ao Santana e, em
breve, lá estava eu.
Paro aqui, pois me canso; mas não posso deixar de consignar a singular mania que têm os
doidos, principalmente os de baixa extração, de andarem nus. Na Pinel, dez por cento assim
viviam, num pátio que era uma bolgia do inferno. Por que será?

II
Na Calmeil
Os Primeiros Dias
(de 29-12-19 a 4-1-20)

Eu entrei na Seção Calmeil, seção dos pensionistas, na segunda-feira, 28 de dezembro. O
inspetor da seção é um velho português de perto de sessenta anos, que me conhece desde os nove.
Ele foi em 90, com meu pai, nomeado escriturário das colônias da ilha do Governador, exerceu as
funções de enfermeiro-mor da Colônia Conde de Mesquita. As suas funções eram árduas,
porquanto, ficando ela a dois quilômetros e meio da sede da administração, ele arcava com toda a
responsabilidade de governar uma centena de loucos, numa colônia aberta para um grande
campo, cheio de vetustas mangueiras, a que o raio e o tempo tinham desmanchado os
maravilhosos quadriláteros, um dentro do outro, formando uma alameda quadrangular, que devia
ser soberba quando intacta, aí pelos tempos de Dom João VI, que a conheceu, pois o edifício
principal dela tinha sido uma das muitas casas de recreio que o bom e gordo rei tinha pelos
arredores do Rio.
Ainda vi um curral de pedra, que mais parecia uma fortaleza, e um enorme pombal,
alicerçado em pedra, mas construído de tijolos enormes e bem queimados, com as casuchas e
pouso de entrada dos pombos feitos de um ladrilho grande, quase quadrangular, que certamente
eram, ladrilhos e tijolos, de origem portuguesa.
Na ilha não havia pedra, a não ser granito em franca decomposição, esfoliando, de modo que
curral e pombal foram pedreiras que forneceram material para reparos e acréscimos nos edifícios
das duas colônias.
Dias, desde esse tempo, e parece que já mesmo antes, nunca largou esse ofício de pajear
malucos. Não é dos mais agradáveis e é preciso, além de paciência e resignação para aturá-los,
uma abdicação de tudo aquilo que faz o encanto da vida de todo o homem. É ele, por assim dizer,
obrigado a viver no manicômio, só podendo ir ter com a família, ou o que com isso se parece, a
longos intervalos, demorando-se pouco no lar. Ouvir durante o dia e a noite toda a sorte de
disparates, receber as reclamações mais desarrazoadas e infantis, adivinhar as manhas, os seus
trucs e dissimulações — tudo isto e mais o que se pode facilmente adivinhar, transforma a vida
desses guardas, enfermeiros, num verdadeiro sacerdócio.
Estive mais de uma vez no hospício, passei por diversas seções e eu posso dizer que me
admirei que homens rústicos, os portugueses, mal saídos da gleba do Minho, os brasileiros, da
mais humilde extração urbana, pudessem ter tanta resignação, tanta delicadeza relativa, para
suportar os loucos e as suas manias. Nem todos são insuportáveis; na maioria, são obedientes e
dóceis; mas os poucos rebeldes e aqueles que se enfurecem, de quando em quando, são por vezes
de fazer um homem perder a cabeça. Tratarei deles mais minuciosamente. Pois o meu Dias,
apesar dos gritos, dos gestos de mando, é um homem talhado para pastorear doidos, tanto ele
como Santana, cuja seção é mais trabalhosa, mas que eu deixei, não porque ele não me tratasse
bem, o que ele me fez espontaneamente, mas para ter às ordens a biblioteca da Seção Calmeil,
que eu descreverei devagar.
Outra coisa que me fez arrepiar de medo na Seção Pinel foi o alienista. Se entre nós, no Rio,
houvesse uma universidade, eu poderia dizer que ele havia sido meu colega, porquanto, quando
ele freqüentava a Escola de Medicina, eu passeava pelos corredores da Escola Politécnica.
Nunca travamos relações, mas nós nos conhecíamos. Ele, porém, não se deu a conhecer e eu,
no estado de humilhação em que estava, não devia ser o primeiro a me dar a conhecer.
Não lhe tenho nenhuma antipatia, mas julgo-o mais nevrosado e avoado do que eu. É capaz
de ler qualquer novidade de cirurgia aplicada à psiquiatria em uma revista norueguesa e aplicar,
sem nenhuma reflexão preliminar, num doente qualquer. É muito amante de novidades, do vient
de paraitre, das últimas criações científicas ou que outro nome tenham.
Dei-me muito com o irmão, cuja morte muito lamento; mas não posso deixar de dizer essa
minha inocente opinião que, talvez, possa parecer maldosa. Garanto que não é.
Logo ao entrar na seção, no meado do dia da segunda-feira, notei que a biblioteca tinha
mudado de lugar. Mudei a roupa, pois meu irmão me apareceu com outra de casa. Esperei o Dias,

que me marcasse o dormitório, e sentei-me na biblioteca e estava completamente desfalcada! Não
havia mais o Vapereau, Dicionário das Literaturas; dois romances de Dostoiévski, creio que Les
Possédés, Les Humilliés et Offensés; um livro de Mello Morais, Festas e Tradições Populares do
Brasil. O estudo sobre Colbert estava desfalcado do primeiro volume; a História de Portugal, de
Rebelo da Silva também, e assim por diante. Havia, porém, em duplicado, a famosa Biblioteca
Internacional de Obras Célebres.
Olhei as fisionomias e, tanto aqui, como na outra seção, eu me surpreendi de encontrar tantas
fisionomias vagamente conhecidas. Umas me pareciam de antigos colegas de colégio, de escola
superior, de repartição, do Exército, de cafés, de festas; mas não me animava a falar-lhes, pois me
olhavam com ar estúpido e parado, que eu detinha o primeiro impulso de perguntar a cada um:
— O senhor não me conhece?
O engraçado é que aqueles que eu não conhecia prontamente, é que vinham a mim falar-me;
e não veio um só, vieram muitos, e todos me trataram com afeto e respeito, conquanto me
caceteassem, lendo o que eu escrevia ou lia, querendo o meu jornal, pedindo-me cigarros, não me
deixando de todo sossegar e aproveitar esse descanso que o álcool e as apreensões da minha
atribulada vida me dão.
No dia seguinte à minha entrada na seção e no outro imediato, fui à presença do médico. É
um rapaz do meu tempo e deve ter a minha idade; conheci-o estudante; ele, porém, não me
conheceu por esse tempo.
Nos nossos jornalecos troçamo-lo muito. Eu, porém, não me lembro de qualquer pilhéria a
seu respeito feita por mim. Ele me tratou muito bem, auscultou-me, disse-lhe tudo o que sabia das
conseqüências do meu alcoolismo e eu saí do exame muito satisfeito por ter visto no moço uma
boa criatura, que não guardava rancor das troças que ele bem podia atribuir a mim.
Era uma alma boa, em quem o dandismo era mais uma aquisição que uma manifestação de
superficialidade de alma e inteligência.
Não me achou muito arruinado e, muito polidamente, deu-me conselhos, para reagir contra o
meu vício. Oh! meu Deus! Como eu tenho feito o possível para extirpá-lo e, parecendo-me que
todas as dificuldades de dinheiro que sofro são devidas a ele, e por sofrê-las, é que vou à bebida.
Parece uma contradição; é, porém, o que se passa em mim. Eu queria um grande choque moral,
pois físico já os tenho sofrido, semimorais, como toda a espécie de humilhações também. Se foi o
choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de não poder ter a liberdade de
realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a ela, só um outro bem forte, mas agradável, que
abrisse outras perspectivas na vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida que, além de me fazer
porco, me faz burro.
Não quero morrer, não; quero outra vida.
Não lhe disse isto ao doutor H., mas lhe quis dizer. Tenho que falar dos doentes em cuja
companhia estou, dos guardas, dos enfermeiros, mas preciso tratar com mais detalhe e já me
cansa o escrever estas notas.
Cá estou na Seção Calmeil há oito dias. Raro é o seu hóspede com quem se pode travar uma
palestra sem jogar o disparate. Ressinto-me muito disto, pois gosto de conversar e pilheriar; e sei
conversar com toda a gente, mas, com esses que deliram, outros a quem a moléstia faz tatibitate,
outros que se fizeram mudos e não há nada que os faça falar, outros que interpretam as nossas
palavras de um modo inesperado e hostil, o melhor é calar-se, pouco dizer, mergulhar na leitura,
no cigarro, que é a paixão, a mania de todos nós, internados, e o possuí-los em abundância é um
perigo que se corre e só pode ser evitado pela astúcia ou pela energia.
Falarei disso com mais vagar.
Estou entre mais de uma centena de homens, entre os quais passo como um ser estranho. Não
será bem isso, pois vejo bem que são meus semelhantes. Eu passo e perpasso por eles como um
ser vivente entre sombras — mas que sombras, que espíritos?! As que cercavam Dante tinham
em comum o stock de idéias indispensável para compreendê-lo; estas não têm mais um para me

compreender, parecendo que têm um outro diferente, se tiverem algum.

III
A Minha Bebedeira e a Minha
Loucura
Ao pegar agora no lápis para explicar bem estas notas que vou escrevendo no hospício,
cercado de delirantes cujos delírios mal compreendo, nessa incoerência verbal de manicômio, em
que um diz isto, outro diz aquilo, e que, parecendo conversarem, as idéias e o sentido das frases
de cada um dos interlocutores vão cada qual para o seu lado, eu me lembro muito bem que um
amigo de minha família, médico ele mesmo de loucos, me deu, logo ao adoecer meu pai, o livro
de Maudsley, O Crime e a Loucura. A obra me impressionou muito e de há muito premedito
repetir-lhe a leitura. Saído dela, escrevi um decálogo para o governo da minha vida; entre os seus
artigos havia o mandamento de não beber alcoólicos, coisa aconselhada por Maudsley, para evitar
a loucura. Nunca o cumpri e fiz mal. Muitas causas influíram para que viesse a beber; mas, de
todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma
catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para
enterrá-lo; previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos; amedrontava-me com uma
demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha
instrução; e eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro;
e assim conheci o chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele.
A minha casa me aborrecia, tão triste era ela! Meu pai delirava, queixava-se, resmungava,
com tal ar que me parecia [ .... ]. Eu me agastava, tanto mais que ele não tinha razão alguma. A
não ser na ilha do Governador, plena roça, por aquelas épocas, cujas vantagens de moradia são
fáceis de adivinhar, eu não me lembrava de ter morado em melhor casa e ter comido melhor; mas
ele resmungava.
De resto, tinha horror à vizinhança e, por isto e pelo que disse mais acima, procurei sempre
entrar em casa ao anoitecer, quando todos estavam recolhidos. Era rematada tolice, porquanto eu
saía para a repartição dia claro e à vista de todos. Coisas de maluco...
No começo, havia dinheiro na bolsa de todos e o parati entrava como mera extravagância. O
forte era cerveja; mas, bem depressa, com a fuga inexplicável do dinheiro das nossas algibeiras, a
cachaça ficou sendo o nosso forte; e eu a bebia desbragadamente, a ponto de estar completamente
bêbedo às nove ou dez horas da noite.
O aparecimento do meu primeiro livro não me deu grande satisfação. Esperava que o
atacassem, que me descompusessem e eu, por isso, tendo o dever de revidar, cobraria novas
forças; mas tal não se deu; calaram-se uns e os que dele trataram o elogiaram. É inútil dizer que
nada pedi.
A minha dor ou as minhas dores aumentavam ainda; e, cheio de dívidas, sem saber como
pagá-las, o J. M. aconselhou-me que escrevesse um livro e o levasse para ser publicado no
Jornal do Commercio.
Assim o fiz. Pus-me em casa dois meses e escrevi o livro. Saiu na edição da tarde e ninguém
o leu, e só veio a fazer sucesso, para mim inesperado, quando o publiquei em livro. Desalentado e
desanimado, sentindo que eu não podia dar nenhuma satisfação àqueles que me instruíram tão
generosamente, nem mesmo formando-me, não tendo nenhuma ambição política, administrativa,
via escapar-se por falta de habilidade, de macieza, a única coisa que me alentava na vida — o
amor das letras, da glória, do nome, por ele só.

Eu me senti capaz de fazer, mas de antemão sabia que não encontraria em parte alguma
quem me imprimisse e tinha a íntima certeza de que não encontraria dinheiro com que me fosse
possível editar o meu trabalho, especialmente o Gonzaga de Sá.
Bebi cada vez mais, e, dentre muitas aventuras, algumas humilhantes, e não foram as mais o
parar duas ou três vezes nas delegacias de polícia, aconteceu-me uma, que se cerca de um
mistério que até hoje não pude desvendar. Conto. Uma noite, às últimas horas, muito bêbedo,
pedi a V. que me levasse ao bonde, que passava na Rua Sete de Setembro. Esperei no poste, em
frente ao canil, o veículo e, de repente, focinhei no chão. V., que já morreu e era muito mais forte
do que eu, levantou-me, equilibrou-me e pôs-me de pé. De repente, veio uma rapariga preta,
surgida não sei de onde, que perguntou a V. (foi ele que me contou):
— A patroa manda perguntar o que tem o doutor L.
V. respondeu: — O doutor L. está um pouco incomodado, devido a ter se excedido um
pouco. Não é nada.
A rapariga foi-se e logo após voltou:
— A patroa manda este remédio para o senhor fazer que o doutor L. cheire. Ela manda
também que o senhor acompanhe o doutor L. até em casa, com todo o cuidado.
Era um vidro de amônia que, ainda, vazio, guardo em casa. Quem foi essa boa alma? Quem é
essa “patroa”? Não sei e creio que não saberei nunca. Ficam aqui, porém, os meus ternos
agradecimentos. As minhas dores e as minhas dificuldades, também.
Não me preocupava com o meu corpo. Deixava crescer o cabelo, a barba, não me banhava a
miúdo. Todo o dinheiro que apanhava bebia. Delirava de desespero e desesperança; eu não
obteria nada.
Outras muitas me aconteceram, mas são banais a todos os bebedores. Dormi em capinzais,
fiquei sem chapéu, roubaram-me mais de uma vez quantias vultuosas. Um dia, furtaram-me cerca
de quinhentos mil-réis e eu amanheci sentado a uma soleira, na Praça da Bandeira, com mil-réis
no bolso, que, creio, me deixaram por comiseração os que me roubaram.
Tenho vergonha de contar algumas dessas aventuras, em que felizmente ainda me deixaram
com roupa. Elas seriam pitorescas, mas não influiriam para o que tenho em vista.
Resvalava para a embriaguez inveterada, faltava à repartição semanas e meses. Se não ia ao
centro da cidade, bebia pelos arredores de minha casa, desbragadamente. Embriagava-me antes
do almoço, depois do almoço, até ao jantar, depois deste até à hora de dormir.
Eu sou dado ao maravilhoso, ao fantástico, ao hipersensível; nunca, por mais que quisesse,
pude ter uma concepção mecânica, rígida do Universo e de nós mesmos. No último, no fim do
homem e do mundo, há mistério e eu creio nele. Todas as prosápias sabichonas, todas as
sentenças formais dos materialistas, e mesmo dos que não são, sobre as certezas da ciência, me
fazem sorrir e, creio que este meu sorriso não é falso, nem precipitado, ele me vem de longas
meditações e de alanceantes dúvidas.
Cheio de mistério e cercado de mistério, talvez as alucinações que tive, as pessoas
conspícuas e sem tara possam atribuí-las à herança, ao álcool, a outro qualquer fator ao alcance
da mão. Prefiro ir mais longe...
Certo dia, a minha alucinação foi tão forte, que resolveram levar-me para a casa de um
parente, para ver se melhorava; foi pior. Mandaram-me para o hospício. No mesmo dia que lá
cheguei, no pavilhão, nada sofri. Assim não foi no Hospital Central, nem na Santa Casa, de Ouro
Fino, onde as visões continuaram, no hospital por mais de vinte e quatro horas e, em Ouro Fino,
unicamente na noite da entrada.
Agora, que creio ser a última ou a penúltima, porque daqui não sairei vivo, se entrar outra
vez, penetrei no pavilhão calmo, tranqüilo, sem nenhum sintoma de loucura, embora toda a noite
tivesse andado pelos subúrbios sem dinheiro, a procurar uma delegacia, a fim de queixar-me ao
delegado das coisas mais fantásticas dessa vida, vendo as coisas mais fantásticas que se possa
imaginar.

No começo, eu gritava, gesticulava, insultava, descompunha; dessa forma, vi-as
familiarmente, como a coisa mais natural deste mundo. Só a minha agitação, uma frase ou outra
desconexa, um gesto sem explicação denunciavam que eu não estava na minha razão.
O que há em mim, meu Deus? Loucura? Quem sabe lá?

IV
Alguns Doentes

Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem
absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza,
indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco
muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos; há loucos só.
Há os que deliram; há os que se concentram num mutismo absoluto. Há também os que a
moléstia mental faz perder a fala ou quase isso. Quando menino, muito vi loucos e, quando
estudante, muito conversei com os outros que essas coisas de sandice estudavam sobre eles, mas,
pela observação direta e pelo que li e ouvi dos entendidos, percebi bem a perplexidade deles em
face de tão angustioso problema da nossa natureza.
Há uma nomenclatura, uma terminologia, segundo este, segundo aquele; há descrições
pacientes de tais casos, revelando pacientes observações, mas uma explicação da loucura não há.
Procuram os antecedentes do indivíduo, mas nós temos milhões deles e, se nos fosse possível
conhecê-los todos, ou melhor, ter memória dos seus vícios e hábitos, é bem certo que, nessa
população que cada um de nós resume, havia de haver loucos, viciosos, degenerados de toda a
sorte.
De resto, quase nunca os filhos dos loucos são gerados quando eles são loucos; os filhos de
alcoólicos, da mesma forma, não o são quando seus pais chegam ao estado agudo do vício e, pelo
tempo da geração, bebem como todo o mundo.
Todas essas explicações da origem da loucura me parecem absolutamente pueris. Todo o
problema de origem é sempre insolúvel; mas não queria já que determinassem a origem, ou
explicação; mas que tratassem e curassem as mais simples formas. Até hoje, tudo tem sido em
vão, tudo tem sido experimentado; e os doutores mundanos ainda gritam nas salas diante das
moças embasbacadas, mostrando os colos e os brilhantes, que a ciência tudo pode.
Se a estátua de Isis lá estivesse, havia de cerrar mais o véu impenetrável que cobre o seu
rosto. Essa questão do álcool, que me atinge, pois bebi muito e, como toda a gente, tenho que
atribuir as minhas crises de loucura a ele, embora sabendo bem que ele não é o fator principal,
acode-me refletir por que razão os médicos não encontram no amor, desde o mais baixo, mais
carnal, até a sua forma mais elevada, desdobrando-se num verdadeiro misticismo, numa
divinização do objeto amado; por que — pergunto eu — não é fator de loucura também?
Por que a riqueza, base da nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser o objeto
da vida, da nossa atividade na terra, não é também a causa da loucura?
Por que as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por meritório obter,
não é causa de loucura?
Há um doente aqui, F. P., em que eu vejo misturados o amor e a presunção de inteligência e
de saber. É o mais bulhento e rixento da casa. Desde as cinco horas da manhã até às sete ou oito
da noite, ri, vive a gritar, a berrar, proferindo as mais sórdidas pornografias. Compra barulho com
doentes e guardas, descompõe-nos, como já disse; mas, dentro em pouco, está ele abraçado com
aqueles mesmos com que brigou há horas, há dias.
Há muita coisa de infantil nas suas atitudes, nas suas manias de amor, na estultice de se

julgar com grande talento e saber, de provir de uma raça nobre ou parecida. Diz-se descendente
de um revolucionário pernambucano, em sexta geração, e que foi fuzilado.
Vi-lhe a letra e uma carta que escreveu a uma pessoa da família. A letra é positivamente de
tolo, graúda e redonda. Tem sempre na boca a palavra formidável: meu talento é formidável;
tenho uma força formidável; o poder de Deus é formidável; H. é um general formidável. A sua
prosápia de educação, de homem fino e de sala, não impede que, por dá cá aquela palha,
empregue os termos mais chulos e porcos. Uma hora diz do médico, do chefe da seção, dos
companheiros e amigos os maiores elogios; daqui a pouco, está a descompô-los com os seus
termos habituais.
Fila os jornais do médico, mas só para tê-los embaixo do braço, pois não os lê e nota-se
mesmo em todos os seus atos, gestos e palavras, uma falta de seriação, uma instabilidade mental,
mais fácil de perceber, quando se lhe expõe qualquer coisa, do que quando ele pretende narrar um
fato ou contar uma anedota. O orgulho dele, além do pai, que é totalmente desconhecido, está nos
irmãos, formados nisso e naquilo; entretanto, não o pai, mas estes últimos não escapam da sua
língua nas horas de fúria. Tem a acompanhá-lo um guarda particular, que faz pena vê-lo sofrer
com ele. A toda a hora e a todo instante, além de outros insultos, está a pôr-lhe na cara que ele
ganha sessenta mil-réis para servi-lo.
O velho quer despedir-se, mas, ao que parece, ele precisa muito dessa miséria de ordenado.
Não é lá muito velho, mas sofre já de decrepitude. Foi guarda-civil, guarda do hospício e, nesse
seu último quartel da vida, para ter com o que viver, tem de aturar o mais insuportável louco que
eu tenho conhecido na minha longa convivência com loucos. Mania de grandeza, delírio de saber,
de família, de valentia e coragem, uma agitação que não o faz dormir, nem deixa o seu guarda
dormir, tudo nela concorre para fazê-lo, nesta sombria cidade de lunáticos, uma espécie à parte, e
supliciar os que são encarregados de sua vigilância.
Não me gabo, mas, com ele e muitos outros, tem-se dado um fato muito interessante: eu lhes
inspiro simpatia. Quando estive na enfermaria preliminar, ao amanhecer do dia seguinte, mandei
comprar um jornal e pus-me a ler no pátio. Um doente recomendado, que lá havia — um velho
nortista, moreno carregado, feições regulares, a não ser os malares salientes — sentou-se ao meu
lado e quis ler de sociedade comigo o jornal. Disse-lhe que não era conveniente lermos juntos;
que ele esperasse, eu lhe daria o jornal. Ouvindo isto, ele levantou-se amuado e amuado me disse:
— Mesmo mostra que você é maluco.
Ele foi transferido para o hospício e, quando deu comigo, disse-me que tivera notícias que eu
era do jornal, e procurara-me para conversar; mas que eu já me tinha vindo embora. Tratou-me
com uma distinção extraordinária, fez-se meu amigo, pediu-me obséquios, deu-me conselhos e
prometeu-me este mundo e outro.
É um louco clássico, com delírio de perseguição e grandeza. É um homem inteligente, mas
com cultura elementar, e o seu delírio, desde que não se o interrogue pela base, parece à primeira
vista a mais pura verdade. No começo, ele me enganou; e julguei certo tudo o que dizia, mas, por
fim, ele me revelou toda a sua psicose. Por me parecer interessante, eu vou reproduzir as histórias
que ele me contou, procurando não quebrar a lógica mórbida com a qual as articulava. Ele é de
Sergipe e chama-se V. de O.
Quando encontrei V. de O., no corredor do hospício, e ele me falou de forma diferente de
todos os outros, como se conhecesse de fato, houvesse lido alguma coisa minha, enumerou-me os
seus títulos e trabalhos, dizendo-me até que trabalhara em um jornal de Minas com o Senhor
Augusto de Lima, a minha satisfação foi grande. Demais, recitou-me versos dele e, conquanto
eles nada valessem, esperei encontrar nele um sujeito lido que, por isso ou aquilo tenha caído ali,
eu podia conversar, por ser da minha raça mental.
Nesta seção, como na outra em que estive, não faltam sujeitos que tenham recebido certa
instrução; há até os formados. Eu não tenho nenhuma espécie de superstição pelos nossos títulos
escolares ou universitários; eles dão algumas vezes algum saber profissional, muito restrito e

ronceiro, e nunca uma verdadeira cultura; mas, em todo o caso, a convivência nas escolas com
rapazes de inteligência mais aguda, mais curiosos de saber e conhecer a atividade mental
indígena ou estrangeira, dá a alguns uma tintura das altas coisas que, nesta minha solidão
intelectual, num meio delirante, seria um achado encontrar um.
Coisa curiosa, entretanto, os formados nisto ou naquilo, que me apontam aqui, quase todos
eles são possuídos de uma mania depressiva que lhes tira não só a enfatuação doutoral, como
também se votam, em geral, a um silêncio perpétuo. Mostraram-me vários, e todos eles eram de
um mutismo absoluto. Contudo, um deles, bacharel, o mais mudo de todos, na sua insânia, não se
esquecera do anel simbólico e, com um pedaço de arame e uma rodela não sei de que,
improvisara um, que ele punha à vista de todos, como se fosse de esmeralda.
Havia um outro, que diziam ser engenheiro; este guardava uma certa presunção do “anelado”
brasileiro. Sentava-se perto de mim e sempre atirava com maus modos o seu prato servido para
cima do meu. Andava sempre com um ponche, parecia ser isso um hábito de viajante. O seu
orgulho não parecia vir do título, mas de um sentimento desmedido da sua aptidão para endireitar
a pátria. Soltava frases soltas como esta:
— Que podem estes broncos de empregados conhecer das necessidades do Brasil?
Ou senão:
— O presidente deve vir aqui para conferenciar comigo.
Às vezes, na janela, através da grade, gritava para os bondes, a passar:
— Digam ao doutor E. (o presidente) que não aceite alianças, que só podem perder o Brasil.
Os outros formados nada diziam, ou balbuciavam coisas ininteligíveis.
Vendo aquele homem, que se dizia ter sido estudante do quarto ano de medicina, engenheiro
agrônomo, agrimensor, jornalista e fazia versos, é de imaginar que prazer não foi o meu em
encontrá-lo e como eu me esqueci da pequena mágoa, que seu mau humor me causou no
pavilhão. Mas estava escrito que eu não poderia, no meio de cento e tantos insanos, encontrar um
com quem trocasse uma palavra.
Os leitores hão de dizer que não era possível encontrar isso numa casa de loucos. É um
engano; há muitas formas de loucura e algumas permitem aos doentes momentos de verdadeira e
completa lucidez.
No salão, há um bilhar, e eu admirava que um rapaz, O., que passava o dia inteiro a
cantarolar pornografias, em que misturava reminiscências de família, jogasse com consciência
bilhar com um outro, que era dos médicos surdos a que me referi. Tinham ambos “conta”,
conheciam os efeitos, e naquele momento o delírio ou a loucura cessava.
Dá-se o mesmo com a instrução, a educação. A loucura dá intervalos. Eu vi um rapazote, de
vinte e poucos anos, explicar aritmética a um outro, divisibilidade, e pelo que me lembro estava
certo tudo o que ele expunha. Não me quis aproximar, para não parecer importuno, mas pelo que
ouvi ao longe nada tenho a atribuir como erro. Entretanto, ele vivia delirando.
Mas o doutor V. de O. foi um desapontamento. Contarei tudo, porque é interessante contar.
Já disse como ele travou relações comigo. Disse-me que precisava de mim para uns serviços na
imprensa. Pus-me logo às suas ordens, e ele me explicou que vinha sendo perseguido por um
complot que tinha até conseguido desmoralizá-lo pelos jornais. A alma dessa conspiração contra
ele era a mulher, atiçada pela sogra. Casara-se, depois de ser amante, e ela, no fim de cinco
meses, abandonou o lar, levando tudo que nele havia, propondo em juízo uma ação de nulidade
de casamento.
A sua causa era advogada por certo advogado que era seu amante e deputado pela Bahia; ele,
porém, tinha quatro advogados. Fora sua mulher que conseguira a sua internação no hospício,
dizendo à polícia que ele andava aluado e armado para matá-la. Fora preso com um revólver na
mão, e, sem mais nem menos, constituíra advogado, ou melhor, advogados. Tinha quatro, mas
depois disse-me que eram dois.
Havia, no correr da sua exposição, muitas contradições e exageros. Ele, em começo, me
dissera que fora o seu advogado que se interessara por ele para ser tratado com certa deferência
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