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11 de fevereiro de 1855.

O Botafogo é de todos os arredores do Rio de Janeiro o 
sítio em que a natureza mais caprichou.
Tudo aí é suave e harmonioso. Tudo respira essa graça 
mimosa e faceira, que é como o perfume da beleza.

Dir-se-ia que a natureza garrida da nossa terra, depois de criar 
a soberba e majestosa baía do Rio de Janeiro, tendo imprimido tan-
ta gravidade, tanta elevação, tanta grandeza naquelas montanhas de 
granito, veio, como uma moça casquilha ao sair do baile, esconder-se 
neste cantinho do mundo, neste delicioso retiro, e aí cismou e sorriu.

Como o olhar brinca alegremente com essas vagas azuis que 
estremecem e palpitam aos beijos tépidos das auras da tarde? Como 
os olhos se repousam tão docemente no pendor suave dessas colinas 
verdes; e rastreiam a curva graciosa da terra, que parece arquear-se 
lascivamente para estreitar no seu seio o mar que suspira e adormece 
no seu regaço?

Às vezes lá aponta ao longe entre as sombras do crepúsculo 
uma velinha branca que resvala na flor das águas, como a asa de um 
pássaro aquático. Outras vezes é a barquinha de vapor que corta 
as ondas, e agita um momento esse pequeno lago sempre calmo e 
tranquilo.

Quando se segue pela praia de Botafogo, admirando todos 
esses esmeros da natureza, que humilham o gênio do homem, vê-se 
da outra banda a elegante fachada de um belo e vasto edifício, que 
se desenha no fundo deste quadro magnífico.

É o hospício de Pedro II.
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Todos sabem a história deste edifício, que é ao mesmo tempo 
um episódio brilhante da vida de um homem e uma grande página do 
reinado de um monarca, um monumento de atividade e de virtude.

Esta história já foi escrita. Não há muito tempo uma das 
nossas penas mais ilustradas traçou, com toda maestria, no discurso 
anual do Instituto Histórico, o esboço deste poema de abnegação, 
de esforço e de vontade. Tanto é verdade que a história tem sem-
pre uma poesia sublime para os homens que sabem compreendê-la 
como o Sr. Porto-Alegre.

Depois desta solene comemoração, quem se animaria a es-
crever ainda este fato? Demais hoje todos o sabem, como há pouco 
dissemos: basta olhar-se este edifício, para ler-lhe nas pedras, nas 
muralhas, como em um livro aberto, a narração simbólica de sua 
criação, e o nome do seu fundador.

Hoje no túmulo que se abriu e se fechou sobre este homem, 
sepultaram-se com o seu corpo todos os ódios, todas as paixões 
do mundo. Se cometeu alguns erros, se alguma falta houve na sua 
vida, a posteridade o julgará. Deixemos pois ao futuro a sentença 
da história, e não manchemos com rancores mesquinhos as belas 
recordações de sua vida.

Em face deste monumento criado por ele, tudo esquece; tudo, 
suas glórias políticas, seus erros se os teve. O seu nome despe-se de 
todos os títulos, de todas as honras. Quando contemplais este edi-
fício, conheceis a verdade do belo pensamento do Sr. Porto-Alegre: 
O soldado da Península, o herói da independência, o senador do 
império, o ministro ativo, desaparecem para deixar ver unicamente o 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia.

Tudo isto eram reflexões que me acudiam anteontem ao espí-
rito, quando por volta de seis horas e meia entrava no Hospício de 
Pedro II, onde se esperava a visita de Sua Majestade, que, acompa-
nhado dos Srs. Ministros da Fazenda, do Império e da Guerra, e dos 
seus semanários, tinha ido primeiramente examinar na fortaleza de 
S. João o lugar onde se deve estabelecer a nova escola militar prática.

O Imperador chegou por volta das sete horas, e dirigiu-se à 
capela de S. Pedro de Alcântara, a mais bela obra deste gênero que 
há no Rio de Janeiro.
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O que sobretudo encanta neste pequeno templo é uma exces-
siva simplicidade, uma singeleza graciosa que se casa perfeitamente 
com o gosto e o estilo da arquitetura.

Aquela alvura diáfana que parece sorrir-se com a gente, aque-
las linhas puras e harmoniosas que se curvam tão docemente, aqueles 
contornos brandos e suaves, calam na alma toda a poesia, todos os 
eflúvios da religião.

Compreendendo-se que nesta capela até os próprios aliena-
dos, que costumam ouvir missa, se compenetrem do poder de Deus, 
e se portem, como nos informaram, com todo o recolhimento e toda 
a decência.

Saindo da capela, Sua Majestade percorreu grande parte do 
edifício, e examinou o plano de uma casa para lavagem de roupa, com 
a qual se esperam tirar muitas vantagens do serviço das alienadas.

O estabelecimento está no melhor estado possível, e é manti-
do com toda a ordem e regularidade. Em qualquer dia que se visite o 
edifício vê-se o mesmo asseio, a mesma limpeza, levada a um ponto 
que nos parecia quase impossível num estabelecimento deste gênero.

Aí tudo brilha, tudo respira essa louçania e essa nitidez que 
encanta os olhos: até como que se sente um perfume de asseio.

O diretor teve a excelente ideia de mandar envernizar o soalho, 
o que conserva-o sempre limpo e evita as contínuas lavagens, cuja 
umidade é prejudicial à saúde dos alienados. 

As enfermarias são vastas e arejadas, e as células dos pensio-
nistas estão bem mobiliadas. Tanto na roupa de cama, como no ves-
tuário dos alienados se revela o mesmo espírito de ordem, o mesmo 
asseio escrupuloso que se nota em todo o estabelecimento.

Mas é especialmente na cozinha, na despensa e na rouparia, 
que se podem bem apreciar a que apuro chegou o zelo das pessoas que 
se acham incumbidas deste trabalho. A rouparia está sempre provida 
de fazendas e roupas feitas para os alienados.

Há uma mesa redonda numa soberba varanda, onde comem 
os pensionistas, e à qual são também admitidos alguns pobres, em 
atenção à posição social que ocupavam. Disse-nos o diretor que se 
portam muito bem na mesa, e comem de garfo e faca sem que até 
hoje tenha havido nenhum acidente desagradável.

O trabalho dos alienados por ora consiste numa oficina de 
8 alfaiates, e noutra de 70 costureiras; alguns servem nas obras do 
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edifício, as mulheres lavam ou engomam, ou fazem renda; e muitos 
homens se ocupam em jardinagem.

Este último gênero de trabalho, junto aos passeios que dão 
os alienados de manhã e de tarde concorrem muito para a sua cura, 
como está hoje provado geralmente nos hospitais europeus.

O jardim é grande e bem cultivado; mas enquanto não se 
impedir que os passantes falem e conversem com os alienados, não 
é possível consentir que nele passeiem alguns mais inquietos. O 
diretor espera esta medida e a conclusão das obras, para dar maior 
desenvolvimento ao trabalho dos reclusos.

Há ainda muitas outras coisas de primeira necessidade, umas 
que já estão em projeto, e outras nas quais seria conveniente ir cui-
dando desde já.

Assim, é essencial que a Santa Casa trate quanto antes de 
construir no seu hospital de Santa Luzia uma enfermaria especial 
para os alienados incuráveis que são remetidos para o hospício, e que 
só servem de desacreditar o estabelecimento.

Vi, por exemplo, uma mulher de noventa anos, uma menina 
cretina, e muitos paralíticos que estão ali unicamente esperando o 
momento de germinar aquela vegetação inerte em que vivem sem 
esperança de melhoras. Isto é muito prejudicial, porque até dificulta 
a cura dos outros enfermos.

A necessidade do gás já foi compreendida pelo atual provedor 
o Sr. Marquês de Paraná, que se ocupa eficazmente em realizar este 
melhoramento o mais breve possível.

Nota-se neste edifício uma falta, que parece peculiar ao nosso 
país, e da qual se ressentem todos os edifícios públicos: é um perfei-
to sistema de limpeza fecal. A penitenciária da corte luta com esta 
mesma dificuldade; e só agora temos esperanças de poder de alguma 
maneira vencê-la.

O Sr. Marquês de Paraná ocupa-se também deste objeto, e 
incumbiu ao engenheiro o Sr. Rivière de fazer um trabalho a este 
respeito. Portanto esperemos da sua solicitude não só este, como 
um outro melhoramento, que é de extrema necessidade. Refiro-me 
a um cais e um gradil exterior que feche toda a fachada do edifício; 
medida esta útil não só para aformoseamento da casa, como para 
boa disciplina dos reclusos.
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O Hospício de Pedro II inaugurou-se a 9 de dezembro de 
1852; e já tem perto de trezentos alienados. O tempo ainda não é 
suficiente para se começarem a colher todas as vantagens que dele 
devem provir para a cura da alienação mental; entretanto já se pode 
prever toda a sua utilidade futura.

O médico-diretor do estabelecimento é o Dr. Barbosa, no-
meado dois meses depois da abertura. Os seus esforços e o seu zelo 
são por todos conhecidos. É pena porém que os serviços de tão 
hábil empregado sejam remunerados com um tão mesquinho orde-
nado, como é o de um conto e duzentos mil réis anuais.

A consequência disto é, que não podendo abandonar a sua 
clínica civil, não tem o tempo necessário para a direção de uma casa 
desta ordem. Se não é possível por enquanto assegurar-lhe um ho-
norário que lhe permita entregar-se exclusivamente ao seu emprego, 
ao menos pede a justiça que se lhe conceda uma gratificação em 
remuneração aos seus bons serviços.

Ia acabar com o Hospício de Pedro II; mas como é possível 
falar numa casa onde se padece sem admirar esses anjos da abnega-
ção que por toda a parte acompanham o sofrimento como um culto, 
como uma religião, essas filhas de Deus, que se chamam as Irmãs 
das Caridade?

Sua vida é a virtude; sua pátria o mundo. Em qualquer canto 
da terra, onde o padecimento careça de um alívio e a dor de um 
consolo, elas irão ter através dos mares, arrostando todos os perigos, 
como atualmente sucede na Crimeia.

Sempre alegres, sempre calmas, o seu plácido sorriso deve ser 
uma bem doce esperança, e as suas palavras um bálsamo suave para 
essas almas enfermas.

Elas sabem o mistério de todas as dores; conhecem os refolhos 
mais profundos do coração, e advinham muitas vezes o pensamento 
cruel, ou a recordação amarga que rói surdamente a nossa vida.

E que vasto campo não tem elas nesta casa, que um médico 
filósofo chamou a mais perfeita miniatura do mundo? Aí a inteli-
gência humana desce até o idiotismo, ou eleva-se até a exaltação, até 
o delírio; e as paixões ora prostram o homem numa atonia estúpida, 
ora atingem a última expressão do desespero.

O amor, a glória, a ambição, a avareza, a poesia, a religião, tudo 
aí tem o seu tipo: até me lembro de um alienado que, na ocasião da 
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visita de Sua Majestade, assassinava numa rabeca, com um entusias-
mo verdadeiramente artístico, o hino imperial.

Quando Paganini sentiu gemer nas cordas de sua rabeca a 
alma transmigrada de uma mulher seria menos louco do que este 
pobre mentecapto que nos esturgia os ouvidos? Quem sabe se na-
quele pensamento enfermo não dorme em embrião um gênio des-
conhecido?

É verdade que com isso pouco perdemos. Não temos por aí 
tantos gênios musicais, que foram injustamente esquecidos na re-
forma do Conservatório de Música, realizado pelo Sr. Ministro do 
Império?

Escolheu-se o que havia de mais notável nas diversas especia-
lidades: atendeu-se unicamente ao merecimento; mas como não foi 
possível contentar a todos, como alguns não foram contemplados, 
tratou-se de censurar a reforma.

Não se lembram esses que assim procedem quanto prejudi-
cam o futuro de sua classe, e por conseguinte os seus próprios inte-
resses. Enquanto a música não se desenvolver entre nós, enquanto 
não tivermos um conservatório bem montado, seremos obrigados a 
pedir artistas à Europa, e então, como agora, se renovará essa queixa 
constante de preferência que no nosso país se dá aos estrangeiros.

Por que existe esta preferência? É pela mesma razão porque a 
vossa casaca é de pano francês, a vossa calça de linho inglês, e não de 
algodão de Minas. É porque bebeis chá da Índia e não de São Paulo: 
e por muitas outras razões que sabeis tão bem como eu.

Trabalhemos pois; esforcemo-nos por nos tornarmos melho-
res do que somos, para que um dia não precisemos de mestres es-
trangeiros, e para que nos possamos desvanecer dos nossos próprios 
artistas.

Desta vez, minhas leitoras, não tendes de que vos queixar. Ti-
rando algumas coisas sérias, falei-vos quase todo o tempo de música 
e de loucos, isto é, das duas coisas de que mais gostais.

É verdade que para verdes loucos não precisais ir ao Hospício 
de Pedro II. Todos os dias, a todas as horas, não vedes a vossos pés 
um sem-número deles, tão loucos, tão loucos de amor?

É que este mundo é um grande hospital, no qual vós sois as 
Irmãs da Caridade.
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Estou arrependido depois que escrevi este último pensamen-
to, que não presta para nada; mas enfim como está escrito, não tenho 
ânimo de riscá-lo. Vou emendar a mão falando-vos da representação 
dos Árabes no Teatro Lírico.

Mas agora é a pena que se revolta, advertindo-me que isto não 
me compete. Eu, que tenho sempre todo respeito e deferência para 
com as senhoras, não pude deixar de fazer-lhe a vontade.

Entretanto, aqui entre nós, vou dizer-vos o segredo daquela 
repugnância disfarçada de minha pena a respeito do teatro. Como 
ela sabe que eu não havia de estar pelo que ela quisesse dizer, tomou 
o prudente partido de recolher-se ao silêncio.

As mulheres! As mulheres! Nada! Vou ver se posso de agora 
em diante escrever à lápis.

No fim das contas porém, não perdeis nada pelo que toca aos 
Árabes. Amanhã ou depois tereis uma bela compensação, quando 
lerdes a revista dos teatros.

Ai!… Sem modéstia: ia-me esquecendo de dar-vos uma notí-
cia da mais alta importância para a nossa literatura, e especialmente 
para o jornalismo do mundo: é uma ideia pela qual reclamo um 
brevet d’invention.

Não comeceis já a pensar que é alguma sociedade em coman-
dita para explorar sobre manuscritos velhos, nem algum privilégio 
para escrever artigos de fundo sem fundo. Não: é coisa muito mais 
sublime.

Enfim, para encurtar razões, é nada menos do que isto: pre-
tendo domingo apresentar-vos o Correr da Pena em verso. Não sei 
ainda que qualidade de verso há de ser; mas se vos contentásseis 
com o verso branco, eu dar-me-ia por mais feliz do que pensais.

Ora, agora que sabeis da minha ideia, confessai que é alguma 
coisa, e que sobretudo é original. De todos os jornais de que te-
nho notícia, ainda nenhum se lembrou de semelhante coisa. Estava 
reservada mais esta inovação ao Correio Mercantil, que inventou 
ou introduziu a crônica semanária, os fatos diversos, o mosaico, as 
revistas do foro e outras coisas mais de que não me lembro. Nós 
inventamos, os outros aperfeiçoam ou caricaturam: são as três fases 
do progresso humano.

Até domingo. Podeis contar com o Correr da Pena em verso. 
Sabeis como costumo cumprir a minha palavra.




