
CHINELA TURCA 

 

Um conto de 

Machado De Assis 

-Situação inicial 

  Para dar inicio ao conto Chinela Turca temos como base a cidade do Rio de Janeiro, 

no ano de 1850. O nosso personagem principal Duarte é titulado como Bacharel, que se 

prepara para ir a um baile onde deveria se encontrar com a jovem Cecilia com 

quem esta tendo relações há pouco tempo. Mas antes do proclamado encontro, lhe 

anunciam a visita do major Lopo Alves, um velho conhecido da família.  

  Lopo vem lhe dar a noticia que acabara de escrever um drama, enquanto isso Duarte 

estava horrorizado por isso estar acontecendo logo com ele nessa hora da noite, só 

pensava em Cecilia. Depois de algum tempo a leitura foi finalizada e Lopo havia 

desaparecido do gabinete junto com seu imenso rolo, mas seu alivio durou pouco, 

quando ele estava se levantando para sair uma nova visita aparece e dessa vez era 

nada menos que a policia. 

 

  -Conflito 

   Estavam acusando Duarte de ter furtado uma chinela turca, e naquele momento ele 

presumiu que aquele homem a sua porta não passava de um louco ou um ladrão, mas 

não teve tempo de concluir suas suspeitas, logo após entraram cinco homens aramados, 

que o jogaram dentro de um carro e partiram. 

   Eles o levaram ate uma bela casa e lá ele pode perceber que a chinela turca não 

passava de uma metáfora para o coração de Cecilia, que ele roubara, delito de que o 

queria punir o já imaginado rival. Depois de certo tempo um homem misterioso aparece 

acompanhado de uma bela moça, muito parecida com Cecilia. O homem diz-lhe três 

coisas que Duarte deveria fazer: casar, escrever o testamento e engolir certa droga 

que seria lhe dado. 

   Ele possuía uma pequena fortuna que seria deixada para a moça depois de sua 

morte. Ao dado momento um padre aparece na sala e lança um olhar um tanto quanto 

estranho para Duarte, ate que ele se revela como tenente do exercito, e para sua 

sobrevivência Duarte deveria pular pela janela e fugir, sem hesitação ele o faz e cai com 

os punhos cerrados em cima de um homem e da fugir. 

 

 



 

-Desfecho 

   Cansado, ferido, ofegante, caiu nos degraus de pedra de uma casa. Um homem que ali 

estava, pareceu não o ter visto entrar. Duarte fitou os olhos no homem. Era o major 

Lopo Alves. O major exclamou repentinamente: Fim do último quadro.                 

Duarte olhou para ele, esfregou os olhos, respirou à larga. O major pergunta-lhe “Que 

tal lhe parece?” “Ah! Excelente!” Respondeu o bacharel, levantando-se. “Paixões fortes, 

não?” Pergunta-lhe o Major. “Fortíssimas”, responde Duarte.                                                                       

O Major despediu-se, eram duas horas. Duarte respirou fundo, foi até a janela e disse 

para si mesmo: - “Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma 

ruim peça com um sonho original, substituíste-me o tédio por um pesadelo: foi um bom 

negócio. Um negócio e uma grave lição: provaste-me que muitas vezes o melhor drama 

está no espectador e não no palco.” 

 

 

 

 Moral da historia: mantenha a porta da sua casa igual seu coração, trancado.  

                                 


