
Uma visita de Alcibiades 

 

         SITUAÇÃO INICIAL: Em Papéis avulsos, o autor começa a cunhar a 

fórmula mais permanente de seus contos: a contradição entre parecer e ser, entre a 

máscara e o desejo, entre a vida pública e os impulsos escuros da vida interior, 
desembocando sempre na fatal capitulação do sujeito à aparência dominante. Machado 

procura roer a substância do eu e do fato moral considerados em si mesmos; mas deixa 

nua a relação de dependência do mundo interior em face da conveniência do mais forte. 

É a móvel combinação de desejo, interesse e valor social que fundamenta as estranhas 

teorias do comportamento expressa nos contos que compõem os "Papéis avulsos" 

machadianos.                                                                      

 

Introdução - É um conto em forma de carta. Um desembargador, que gosta de 

temas gregos e é espírita, invoca o grego Alcibíades. Não apenas seu espírito aparece, 

mas o homem de carne e osso. Ao ficar sabendo sobre a vestimenta nos dias atuais, o 

homem morre novamente. Em uma única carta ao chefe de polícia, o desembargador 

narra sua aventura. Não aparecem personagens femininas. O foco narrativo está em duas 

figuras masculinas, tanto Alcibíades quanto o desembargador estão conversando sobre a 

moda – que não seria um tema tradicionalmente considerado feminino? 

DESENVOLVIMENTO- 

Ao contrapor a toalete do herói grego Alcibíades àquela apresentada por um distinto 

desembargador, Machado de Assis acaba demonstrando como o próprio conceito de 

elegância e beleza sofre importantes modificações ao longo do tempo. 

Estas reflexões aproximam-se de algumas das principais idéias defendidas pelo poeta e 

crítico francês Charles Baudelaire, que esclarece: “cada século e cada povo tem a sua 

própria expressão de beleza e moral”. 

“Uma visita de Alcibíades” desmonta a máscara mais ostensiva da representação social 

identificada com os requintes da arte de se vestir. Ridicularizando a instabilidade da 

moda vista a partir da perspectiva de um olho estranho, o repertório metafórico 

mobilizado pela fala anacrônica do visitante antigo identifica, no vestuário de uma noite 

de gala, o estigma permanente do homem seduzido pela ostentação da elegância 

efêmera. 

 

 

 



 

 

CONFLITO- 

O ateniense se sentou em uma poltrona indagando qual seria o propósito de sua 

invocação. A conversa entre Alcibíades e o desembargador assume um rumo político, 

enquanto este enumerava notícias sobre Atenas, aquele o ouvia com atenção, olhando 

para o espelho esporadicamente – demasiado vaidoso. Com algum tempo de prosa, o 

redator da carta escreve que depois do encanto que lhe foi proporcionado, uma idéia 

temerosa perturbou sua plenitude: se Alcibíades veio do mundo dos mortos ao seu 

encontro, é possível que os papéis se invertam, ou seja, o desembargador pode ter com 

ele à eternidade. Tão logo o pensamento invadiu sua mente, esse último logo tratou de 

tentar se livrar do ateniense – nota-se aqui a caracterização psicológica da personagem 

que, consumida pelo medo ver sua existência ameaçada, empenha-se na manutenção do 

momento presente. Convicto da veracidade de sua conjectura, o desembargador 

inventou que precisava ir a um baile. Alcibíades o questiona o que seria um baile e o 

anfitrião espírita o esclarece destacando as mutações das culturas e dos paradigmas 

através dos séculos. Distingue as duas épocas afirmando que os deuses da mitologia 

estão todos mortos na modernidade. O ateniense põe-se a cismar, indignado ante tais 

revelações. Tratava-se de um hipócrita: embora não se importasse com o 

desaparecimento da cultura teísta, simulava uma grande decepção. Por fim, concluiu 

que, antes de partir, deveria acompanhar o dono da casa até baile, com o intuito de 

comparar os costumes das duas épocas. 

Ansioso para se ver livre do hóspede ameaçador, o desembargador X se esquiva; 

almejando sair só para ir até a delegacia relatar o fato, alegava com todo o respeito, que 

as demais pessoas no baile o tacharão de doido, ou de alguma espécie de comediante, 

uma vez que suas vestes davam margem para semelhantes preconceitos. Para resolver a 

questão, o grego propôs que fosse ao baile vestido à maneira do século, perguntando ao 

anfitrião se este não dispunha de alguns trajes normais (que obedecem à norma da 

época) para lhe emprestar. Planejando despistar Alcibíades fora de casa, o redator da 

carta escreve ao chefe de polícia que decidiu emprestar a roupa. Ao se levantar para ir 

se trocar, entretanto, causou de fato uma forte impressão em Alcibíades que, atônito, 

não tirava os olhos do par de calças do desembargador, denominando a peça como 

canudos de pano. Dá-se o primeiro grande choque cultural no conto. Machado de Assis 

desenvolve aqui o ponto culminante de sua crítica à efeméride de uma tendência estética 

que assume uma forma insignificante quando submetida às transformações dos séculos. 

DESFECHO 

O conto, ainda que seja uma sátira mordaz, é a primeira obra em prosa de ficção da 

literatura brasileira em que surge um personagem espírita. Nessa narrativa, o 

desembargador Álvarez afirma que sua conversão ao espiritismo é decorrente da 

descrença em todas as religiões, assim confessa: “Convencido de que todos os sistemas 

são pura niilidade, adotei o mais jovial de todos”. 
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