
O alienista  

Situação inicial  

 Simão Bamacarte cria um manicômio em sua cidade natal intitulado “ casa 

verde”. 

 Casa-se com Dona Evarista com a intenção de ter filhos apenas. 

A obra gira em torno da história de Simão Bacamarte, médico respeitado que viajou 

pela Europa e pelo Brasil.Quando criou um consultório na cidade brasileira de Itaguaí, 

resolveu se casar com uma viúva: Dona Evarista. A relação não era baseada no amor, e 

sim na possibilidade de ter filhos. Simão acreditava que Evarista seria uma boa parceira 

para o intuito dele, no entanto, nunca chegaram a ter filhos.Mais tarde, ele resolve criar 

um manicômio na cidade, o qual recebeu o nome de Casa Verde. Empenhado em seus 

estudos voltados para a psiquiatria, Simão começa a ter muitos internos que viviam em 

Itaguaí e arredores. Isso porque o médico começou a enxergar loucura em muitas 

pessoas. 

Conflito  

 Começa a internar os cidadãos e dá-los como loucos. 

 Gera a revolta da canjica  

 Costa, um homem que perdeu toda sua herança, foi considerado louco pelo 

alienista.Essas atitudes começam a deixar os cidadãos da cidade apreensivos, o que gera 

um movimento liderado pelo barbeiro Porfírio. O movimento, que ficou conhecido 

como “Revolta do Canjica”, tinha sido batizado dessa forma por Canjica ser o apelido 

do barbeiro.Diante dos protestos na frente da sua casa, o doutor recebe a massa com 

indiferença e retorna aos seus afazeres. No entanto, Porfírio tinha o intuito de seguir 

carreira política e, ao chamar Simão para uma reunião acaba se aliando a ele. E as 

internações continuam na cidade 

Desfecho  

 Revolta da canjica  

 Simão libera todos os internados e resolve se internar na casa verde. Alega que é 

o único com uma boa saúde mental. Morre 17 meses depois.  

 

Devido as internações dos 50 membros que estavam apoiando a revolução de Porfírio, 

outro barbeiro da cidade, João Pina, consegue auxiliar na deposição de Canjica.Ainda 

que todos tentassem lutar para acabar com a Casa Verde, o local se fortalecia com o 

passar do tempo. Numa passagem da obra, até mesmo Dona Evarista, mulher do 

Alienista, é internada. Tudo porque tinha tido uma noite mal dormida.Quando 75% da 

cidade estava internada, Simão resolve voltar atrás e liberar todos os internos, certo de 

que sua teoria estava errada.Assim, o alienista recomeça a internar outras pessoas, agora 

seguindo outra teoria. O primeiro interno é Galvão, o vereador da cidade.Tempos 

depois, conclui que a sua teoria está errada novamente, por isso, libera todos os 



pacientes internados na Casa Verde e conclui que o louco era ele.Assim, o alienista 

resolve se trancar na Casa Verde, onde morreu dezessete meses depois. 

 

 

                                                O espelho  

Situação inicial  

Neste conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas ‘uma 

que olha de dentro pra fora, outra que olha de fora pra dentro... Há casos, por exemplo, 

em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa; e assim também a 

polca, o voltare, um livro, uma maquina, um par de botas, uma cavatina um tambor, etc. 

E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da Guarda Nacional, tanto se 

identificou com a patente que o ‘alferes eliminou o homem’.O conto tem como tema 

central a questão da identidade, ou melhor, o problema da divisão de eu ou do 

desbrobramento da personalidade. O enredo trata de um momento da vida de Jacobina, 

narrador e protagonista da historia, que passa por um processo de (re) estruturação e que 

inusitadamente, confronta-se com o outo que lhe habita, ou seja, com seu próprio 

desejo. 

Conflito  

Ao ser nomeado alferes, sendo ele um jovem pobre, esta patente lhe deu ascensão 

social. Logo no inicio da careira ele adquirir um status, se tornando a atenção de todos. 

Ocorreu uma transformação rápida, a mudança do seu nome de batismo e ao 

diminutíssimo de afeto familiar Joãozinho para o de Senhor Alferes.Ao passar alguns 

dias na fazenda de sua tia, ele elimina o homem e dá lugar ao Sr. Alferes. A entrada do 

espelho no quarto de Jacobina é mimosamente descrita e cuidadosamente marcada no 

conto, pois o objeto mais precioso da casa reproduzirá aquela imagem do novo 

Jacobina, criada pela sua passagem a alferes. 

Desfecho  

Ao ficar sozinho Jacobina perde sua identidade, não consegue se reconhecer, ou seja, 

não conhece a sua verdadeira imagem de Joãozinho. Jacobina só reconhece o alferes ao 

procurar sua imagem apenas reconhece a imagem criada pelos outros. Deste modo, 

vemos que não basta vestir a farda; é preciso que os outros a vejam e a reconheçam 

como farda, que acaba sendo sua alma exterior, indispensável para a integridade 

psicológica do personagem: ser por meio dos outros. Quando falta o olhar do espelho do 

outro, Jacobina vai ao espelho, que dirá o que o eu parece ser.Machado de Assis inserir 

no conto um jogo de alternâncias entre objetividade e subjetividade; entre concreto e 

abstrato; entre tempo cronológico e psicológico; entre narrador em terceira pessoa e 

primeira pessoa.O conto tem como espaço físico Santa Tereza, um bairro bucólico de 

classe media alta no Rio de Janeiro, na época residiam muitos funcionários públicos. 

Passava-se no final do século XIX.O conto narra uma experiência única que evidencia o 

quanto se faz real a fixação de uma imagem construída pela farda. É uma imagem que 



absorve o homem, deixando para trás a face escura do desejo, que permanece sempre 

em forma de uma interrogação não respondida. 

Sermões do padre Antonio vieira  

 

Sermão da Sexagésima 
(Padre António Vieira) 

 Sermão da Sexagésima versa sobre a arte de pregar em suas dez partes. Nele  

Vieira usa de uma metáfora: pregar é como semear. Traçando paralelos entre a  

parábola bíblica sobre o semeador que semeou nas pedras, nos espinhos (onde o  

trigo frutificou e morreu), na estrada (onde não frutificou) e na terra (que  

deu frutos), Vieira critica o estilo de outros pregadores contemporâneos seus  

(e que muito bem caberia em políticos atuais), que pregavam mal, sobre vários  

assuntos ao mesmo tempo (o que resultava em pregar em nenhum), ineficazmente e  

agradavam aos homens ao invés de pregar servindo a Deus. 

 

Piedade e Paixão 
(Rev.Hernades Dias Lopes) 

  

 Precisamos desesperadamente, sobretudo, de pregadores piedosos.  

  1.A pregação com consistente exegese, sólida teologia e brilhante apresentação não 

glorificará a Deus, não alcançará os perdidos nem edificará os crentes sem um homem 

santo no púlpito. Exemplos influenciam mais que preceitos.  “Talvez isto possa ser 

colocado de outra forma dizendo que antes de aceitar a mensagem o mensageiro precisa 

ser aceito.”  

Tem-se enfatizado muito a mecânica do sermão em vez da necessidade de vida santa do 

pregador. Isto não significa que os pregadores estudam muito; alguns deles não 

estudam. E precisa ficar bem claro que o problema não é a erudição; a falta de piedade 

pode levar alguns a culpar a erudição, o estudo, a preparação. O problema é a falta de 

piedade.  

            Piedade consiste de oração junto ao trono de Deus, estudo de sua Palavra em sua 

presença e a manutenção da vida de Deus em nossas almas, que afeta toda a nossa 

maneira de viver. R.L. Dabney diz que a primeira qualificação de um orador sacro é 

uma sincera e profunda piedade.  

            2.Richard Baxter denuncia a hipocrisia  do pregador que condena o erro e, no 

entanto, vive a praticá-los; o pregador que não se arrepende dos pecados que condena, 

sobe ao púlpito simplesmente, para argumentar para a sua própria condenação. Não há 

maior tragédia para a igreja do que um pregador ímpio e impuro no púlpito.  

3.         Muitas das derrotas que os pregadores têm sofrido é porque não têm forme de 

santidade. Infelizmente, muitos pregadores estão vivendo como atores; representam 

diante do povo o que não vivem em seus lares ou em suas vidas privadas.  Muitos 

ministérios de alguns preciosos servos de Deus estão fracassando pelo insucesso da 

prática da piedade no reino da vida doméstica. Ministros sem piedade têm sido o 

principal impedimento para o saudável crescimento da igreja. “Charles Conlson 

comenta: “O índice de divórcio entre os pastores está aumentando mais rápido  do que 

entre outras profissões. Os números mostram que um em cada dez tem tido 

envolvimento sexual com um membro de sua congregação, e vinte e cinco por cento  



têm tido contato sexual ilícito”. O adultério tem sido a principal causa da queda de  

muitos ministros hoje. Todos os pregadores devem estar alertas.  

            Há muitos pregadores que vivem uma vida mundana, e mesmo assim 

conseguem encher suas igrejas. Para encher suas igrejas, aderem à filosofia pragmática. 

Para eles, o importante não é mais a verdade, mas o que funciona; não o que é certo, 

mas o que dá certo. Mas o tamanho da igreja, e o sucesso aos olhos dos homens, não 

significa sucesso e aprovação diante de Deus.  Ele requer que os seus despenseiros 

sejam encontrados fiéis. O pregador não prega para agradar o ouvinte, “para atender as 

leis do mercado”, mas para leva-los ao arrependimento. O pregador precisa 

compreender que se o verdadeiro evangelho não for pregador, ainda que a igreja esteja 

lotada, não haverá verdadeira santidade, e muito menos salvação.  Piedade sem 

ortodoxia é misticismo.  

            Por isso, estamos vendo o crescimento vertiginoso da igreja, mas não estamos 

vendo a transformação da sociedade. É preciso pregar ortodoxa e piedosamente.  

Piedade não é matéria de imitação; cada pregador deve cultivar seu próprio 

relacionamento com o Senhor.  

            O pregador deveria ir geralmente da presença de Deus para a presença dos 

homens; antes de levantar-se diante dos homens, o pregador deve viver na presença de 

Deus. 

 

 


