
O anel de Policrates 

 

Composta de um prefácio, 11 contos e 1 novela 

 
Pseudônimos: Eleazar, Manassés, Victor de Paula 

 

- Advertência (prefácio: apresentação e defesa) 

- O Alienista (novela) – suplemento literário da revista de moda A Estação - 1881 

- Teoria do Medalhão 

- A chinela turca 

- Na arca 

- D. benedita – (A Estação) 

- O segredo do Bonzo 

- O anel de Polícrates 

- O empréstimo 

- A sereníssima república 

- O espelho 

- Uma visita de Alcibíades 

- Verba testamentária 

 

 

Segundo observações de John Gledson: 

 

“Em Memórias Póstumas de Brás Cubas e nos contos de Papéis Avulsos, M. A. marca 

uma ruptura com o passado, no estilo, na narração e nos assuntos de que trata, solta as 

rédeas à ironia e acha sua voz. Já tinha mais de 40 anos, estava bem casado e era 

funcionário público bem sucedido”. 

 

“O livro Papéis Avulsos é mesmo um livro, não uma coletânea de, literalmente, papéis 

avulsos.” 

 

A ideia de unidade está presente nele: “Este título de Papéis Avulsos parece negar ao 

livro uma certa unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa 

para o fim de não o perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas 

não vieram aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São 

pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesa.” – 

ADVERTÊNCIA 

 

“O assunto meio escondido da coletânea é o Brasil – porém, um Brasil visto 

indiretamente, às avessas, com ironia, através de excursões no tempo e no espaço.” 

 

Situação inicial: A — Lá vai o Xavier.  

Z — Conhece o Xavier?  

A — Há que anos! Era um nababo, rico, podre de rico, mas pródigo...  



Conflito: Rico e pródigo, digo-lhe eu. Bebia pérolas diluídas em néctar. Comia línguas 

de rouxinol. Nunca usou papel mata-borrão, por achá-lo vulgar e mercantil; empregava 

areia nas cartas, mas uma certa areia feita de pó de diamante. E mulheres! Nem toda a 

pompa de Salomão pode dar idéia do que era o Xavier nesse particular. Tinha um 

serralho: a linha grega, a tez romana, a exuberância turca, todas as perfeições de uma 

raça, todas as prendas de um clima, tudo era admitido no harém do Xavier. Um dia 

enamorou-se loucamente de uma senhora de alto coturno, e enviou-lhe de mimo três 

estrelas do Cruzeiro, que então contava sete, e não pense que o portador foi aí qualquer 

pé-rapado. Não, senhor. O portador foi um dos arcanjos de Milton, que o Xavier 

chamou na ocasião em que ele cortava o azul para levar a admiração dos homens ao seu 

velho pai inglês. Era assim o Xavier. Capeava os cigarros com um papel de cristal, obra 

finíssima, e, para acendê-los, trazia consigo uma caixinha de raios do sol. As colchas da 

cama eram nuvens purpúreas, e assim também a esteira que forrava o sofá de repouso, a 

poltrona da secretária e a rede. Sabe quem lhe fazia o café, de manhã? A Aurora, com 

aqueles mesmos dedos cor-de-rosa, que Homero lhe pôs. Pobre Xavier! Tudo o que o 

capricho e a riqueza podem dar, o raro, o esquisito, o maravilhoso, o indescritível, o 

inimaginável, tudo teve e devia ter, porque era um galhardo rapaz, e um bom coração. 

Ah! fortuna, fortuna! Onde estão agora as pérolas, os diamantes, as estrelas, as nuvens 

purpúreas? Tudo perdeu, tudo deixou ir por água abaixo; o néctar virou zurrapa, os 

coxins são a pedra dura da rua, não manda estrelas às senhoras, nem tem arcanjos às 

suas ordens...  

 

 

 


