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Dedico este trabalho aos meus pais, Duarte e Olga, a meus irmãos
Fausto, Vergínia, Teresa e Preta, a0S sobrinhos Paulão, Diogo, Tammara e
Lívia, e sobretudo à Cris, ao Felippe e ao Bruno que, pelo amor e carinho
com que me suportaram nesta aventura, ficando quase tão loucos quanto
eu, me fizeram entender ainda mais o valor do caos e da desordem.

À memória do querido primo César Federici.

Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura; não o
contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra! Não
ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo; alguma cousa lhe dizia que a teoria
nova tinha, em si mesma, outra e novíssima teoria.
Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à última verdade.

(Machado de Assis, O Alienista)
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