
Em 29 de setembro, comemorou-se o centenário da morte de Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista,
dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho
de 1839. 
Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado
de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do País e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é
criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que o matricula na escola pública, única que freqüentará o au-
todidata Machado de Assis. De saúde frágil, epilético, gago, sabe-se pouco de sua infância e início da juventude.
Mesmo sem ter acesso a cursos regulares, empenhou-se em aprender. Consta que, em São Cristóvão, conheceu
uma senhora francesa, proprietária de uma padaria, cujo forneiro lhe deu as primeiras lições de Francês. Contava,
também, com a proteção da madrinha D. Maria José de Mendonça Barroso, viúva do Brigadeiro e Senador do
Império Bento Barroso Pereira, proprietária da Quinta do Livramento, onde foram agregados seus pais.
Aos 16 anos, publica seu primeiro trabalho literário, o poema “Ela”, na revista Marmota Fluminense, de Francisco
de Paula Brito. A Livraria Paula Brito acolhia novos talentos da época, tendo publicado o citado poema e feito de
Machado de Assis seu colaborador efetivo. Com 17 anos, consegue emprego como aprendiz de tipógrafo na Im-
prensa Nacional, e começa a escrever durante o tempo livre. Conhece o então diretor do órgão, Manuel Antônio
de Almeida, autor de Memórias de um sargento de milícias, que se torna seu protetor. 
Publica seu primeiro livro de poesias em 1864, sob o título de Crisálidas. Em 1867, é nomeado ajudante do diretor de
publicação do Diário Oficial. Agosto de 1869 marca a data da morte de seu amigo Faustino Xavier de Novais, e, me-
nos de três meses depois, em 12 de novembro de 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novais. 
Seu primeiro romance, Ressurreição, foi publicado em 1872. Com a nomeação para o cargo de primeiro oficial da
Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, estabiliza-se na carreira burocrática
que seria o seu principal meio de subsistência durante toda sua vida. Em 1874, começa a publicar em folhetins o
romance A mão e a luva. Escreveu crônicas, contos, poesias e romances para as revistas O Cruzeiro, A Estação e
Revista Brasileira.
Na Gazeta de Notícias, no período de 1881 a 1897, publica aquelas que foram consideradas suas melhores crônicas.
Em 1881, publica um livro extremamente original , pouco convencional para o estilo da época: Memórias Póstumas
de Brás Cubas - que foi considerado, juntamente com O Mulato, de Aluísio de Azevedo, o marco do realismo na
literatura brasileira. 

Machado de Assis tambe´m escreve



tão”, onde estabelece que “Três
causas diversas podem aconse-
lhar o uso dos óculos. A primeira
de todas é a debilidade do órgão
visual, causa legítima, menos co-
mum do que parece e mais vulgar
do que devia ser. Vê-se hoje um
rapaz entrado na puberdade e já
adornado com um par de óculos,
não por gosto, senão por neces-
sidade. A natureza conspira para
estabelecer o reinado dos mío-
pes. Outra causa do uso destes
auxílios da vista é a moda, o capri-
cho, ou, como diz Rodrigues Lobo,
a galantaria. O ameno escritor ex-
prime-se deste modo:
“Assim é que até óculos, que se
inventaram para remediar defei-
tos da natureza, vi eu já trazer a
alguns por galantaria”.
Efetivamente quem quiser passar
por verdadeiro homem do tom de-
ve trazer, não direi óculos fixos
que é só próprio de sábios e es-
tadistas, mas estas famosas lu-
netas-pênsis, que são úteis, cô-
modas e graciosas, dão bom as-
pecto, fascinam as mulheres, ser-
vem para os casos difíceis e du-
ram muito.
Da terceira causa quem nos dá
notícia é nem mais nem menos o
gravíssimo Montesquieu. Diz ele:
“Os óculos fazem ver demonstra-

tivamente que o homem que os
traz é consumado nas ciências,
por modo que um nariz ornado
com eles deve ser tido, sem con-
testação por nariz de sábio”.
Conclui-se disto que a natureza é
uma causa secundária dos estra-
gos da vista e que o desejo de
parecer ou de brilhar produz o
maior número dos casos em que é
necessário a arte do Reis(1).”
(veja o conto na íntegra no site
http://www.biblio.com.br/defaultz.
asp?link=http://www.biblio.com.br
/conteudo/MachadodeAssis/osoc
ulosdepedroantao.htm)
Também não podemos esquecer
que Machado utilizou-se dos o-
lhos para descrever a principal
característica física da mais
marcante personagem da litera-
tura brasileira: Capitu e seus olhos
de ressaca.
Um outro exemplo das incursões
de Machado de Assis nas searas
da saúde ocular é a deliciosa Crô-
nica da Semana publicada em 19
de novembro de 1893 na qual sua
fina ironia fala dos remédios de
então e de seu passado. Em
homenagem aos cem anos da
morte do grande escritor, o Jornal
Oftalmológico Jota Zero publica
esta pequena grande obra do
mestre. Vale a pena ler.

São várias as obras e os per-
sonagens de Machado de Assis
ligados à medicina do Rio de Ja-
neiro na segunda metade do sé-
culo XIX, quando a profissão, en-
tão em processo de institucio-
nalização e lutando contra a con-
corrência de várias práticas de
cura, entre as quais, na ocasião, a
homeopatia. O mais conhecido é
Simão Bacamarte, o temido médi-
co de “O Alienista”.
Ao que tudo indica, Machado era
alto míope e são várias as obras
onde queixa-se de sua visão e de
doenças oculares como, por e-
xemplo, nesta Crônica da Semana,
publicada em 10 de julho de1892
na qual escreve que “São negó-
cios graves, convenho; mas há
outros que, por serem leves, não
merecem menos. Na Câmara dos
Deputados, por exemplo, deu-se
uma pequena divergência. de que
apenas tive vaga notícia, por não
poder ler, como não posso es-
crever; o que os senhores estão
lendo, vai saindo a olhos fecha-
dos. Ah! meus caros amigos!
Ando com uma vista (isto é grego;
em português diz-se um olho)
muito inflamada, a ponto de não
poder ler nem escrever.”
Nas obras literárias, existe o
conto “Os óculos de Pedro An-
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UM DIA DESTES, lendo nos diários al-
guns atestados sobre as excelências
do xarope Cambará, fiz uma observa-
ção tão justa que não quero furtá-la
aos contemporâneos, e porventura
aos pósteros. Verdadeiramente, a mi-
nha observação é um problema, e,
como o de Hamlet, trata da vida e da
morte. Quando a gente não pode imi-
tar os grandes homens, imite no me-
nos as grandes ficções. 
E por que não hei de eu imitar os
grandes homens? Conta-se que Xer-
xes, contemplando um dia o seu i-
menso exército, chorou com a idéia
de que, ao cabo de um século, toda
aquela gente estaria morta. Também
eu contemplo, e choro, por efeito de
igual idéia; o exército é que é outro.
Não são os homens que me levam à
melancolia persa, mas os remédios
que os curam. Mirando os remédios
vivos e eficazes, faço esta pergunta a
mim mesmo: Por que é que os remé-
dios morrem? 
Com efeito, eu assisti ao nascimento
do xarope... Perdão; vamos atrás. Eu
ainda mamava, quando apareceu um
médico que “restituía a vista a quem a
houvesse perdido”. Chamava-se o
autor Antônio Gomes, que o vendia
em sua própria casa, Rua dos Barbo-
nos nº 26. A Rua dos Barbonos era a
que hoje se chama do Evaristo da Vei-
ga. Muitas pessoas colheram o bene-
fício inestimável que o remédio pro-
metia. Saíram da noite para a luz, para
os espetáculos da natureza, dispen-
saram a muleta de terceiro, puderam
ler, escrever, contar. Um dia, Antônio
Gomes morreu. Era natural; morreu
como os soldados de Xerxes. O inven-
tor da pólvora, quem quer que ele fos-
se, também morreu. Mas por que não
sobreviveu o colírio de Antônio Go-
mes, como a pólvora? Que razão hou-
ve para acabar com o autor uma in-
venção tão útil à humanidade? 
Não se diga que o colírio foi vencido
pelo rapé Grimstone, “vulgarmente de-
nominado de alfazema”, seu contem-
porâneo. Esse, conquanto fosse um
bom específico para moléstias de
olhos, não restituía a vista a quem a
houvesse perdido; ao menos, não o
fazia contar. Quando, porém, tivesse
esse mesmo efeito, também ele mor-
reu, e morreu duas vezes, como re-
médio e como rapé. 
As inflamações de olhos tinham, aliás,
outro inimigo terrível nas “pílulas uni-

versais americanas”; mas, como es-
tas eram universais, não se limitavam
aos olhos, curavam também sarnas,
úlceras antigas erupções cutâneas,
erisipela e a própria hidropisia. Ven-
diam-se ri farmácia de Lourenço Pinto
Moreira; mas o único depósito era na
Rua do Hospício nº????? 40. Eram pí-
lulas provadas; não curavam todos,
visto que há diferença nos humores e
outras partes; mas curavam muita vez
e aliviavam, sempre. Onde estão elas?
Sabemos número da casa em que
moravam; não conhecemos o da cova
e que repousam. Não se sabe sequer
de que morreram; talvez um duelo
com as “pílulas catárticas do farma-
cêutico Carvalho Júnior” que também
curavam as inflamações de olhos e
moléstias da pele com esta particu-
laridade que dissipavam a melanco-
lia. Eram úteis no reumatismo, efica-
zes nos males de estômago, e faziam
vigorar cor do rosto. Mas também es-
tas descansam no Senhor, como o
velhos hebreus. 
Para que falar do “elixir antiflegmá-
tico”, do “bálsamo homogêneo e tan-
tos outros preparados contemporâ-
neos da Maioridade? O xarope a cujo
nascimento assisti, foi o “Xarope do
Bosque”, um remédio composto de
vegetais, como se vê do nome, e de-
veras miraculos Era bem pequeno,
quando este preparado entrou no
mercado; chego à maturidade, já não
o vejo entre os vivos. É certo que a
vida não é a mesma em todos; uns a
tiveram mais longa, outros mais bre-
ve. Há casos particulares, como o das
sanguessugas; essas acabaram por
causa do gasto infinito. Imagine-se
que há meio século vendiam-se “aos
milheiros” na Rua da Alfândega
nº????? 15. Não há produção que re-
sista a tamanha procura. Depois, o
barbeiro sangrador é ofício extinto. 
Por que é que morreram tantos re-
médios? Por que é que os remédios
morrem? Tal é o problema. Não basta
expô-lo; força é achar-lhe solução.
Há de haver uma razão que explique
tamanha ruína. Não se pode compre-
ender que drogas eficazes no princí-
pio de um século, sejam inúteis ou
insuficientes no fim dele. Tendo me-
ditado sobre este ponto algumas
horas longas, creio haver achado a
solução necessária. 
Esta solução é de ordem metafísica. A
natureza, interessada na conserva-

ção da espécie humana, inspira a
composição dos remédios, conforme
a graduação patológica dos tempos.
Já alguém disse, com grande sagaci-
dade, que não há doenças, mas do-
entes. Isto que se diz dos indivíduos,
cabe igualmente aos tempos, e a mo-
léstia de um vi não é exatamente a de
outro. Há modificações lentas, suces-
sivas, por modo que, ao cabo de um
século, já a droga que a curou não
cura; é preciso outra. Não me digam
que, se isto é assim, a observação
basta para dar a sucessão dos remé-
dios. Em primeiro lugar, não é a ob-
servação que produz todas as modi-
ficações terapêuticas; muitas destas
são de pura sugestão. Em segundo
lugar, a observação, em substância,
não é mais que uma sugestão re-
fletida da natureza. 
Prova desta solução é o fato curiosí-
ssimo de que grande parte dos remé-
dios citados e não citados, existentes
há quarenta e cinqüenta anos, cura-
vam particularmente a crisipela. Va-
riavam as outras moléstias, mas a cri-
sipela estava inclusa na lista de cada
um deles. Naturalmente, era moléstia
vulgar; daí a florescência dos medica-
mentos apropriados à cura. O povo,
graças à ilusão da Providência, cos-
tuma dizer que Deus dá o frio con-
forme a roupa; o caso da crisipela
mostra que a roupa vem conforme o
frio. 
Não importa que daqui a algumas de-
zenas de anos, um século ou ainda
mais, certos medicamentos de hoje
estejam mortos. Verificar-se-á que a
modificação do mal trouxe a modifi-
cação da cura. Tanto melhor para os
homens. O mal irá recuando. Essa
marcha gradativa terá um termo, re-
motíssimo, é verdade, mas certo. As-
sim, chegará o dia em que, por falta
de doenças, acabarão os remédios, e
o homem, com a saúde moral, terá al-
cançado a saúde física, perene e in-
destrutível, como aquela. 
Indestrutível? Tudo se pode esperar
da indústria humana, a braços com o
eterno aborrecimento. A monotonia
da saúde pode inspirar a busca de
uma ou outra macacoa leve. O ho-
mem receitará tonturas ao homem.
Haverá fábrica de resfriados. Vender-
se-ão calos artificiais, quase tão
dolorosos como os verdadeiros. Al-
guns dirão que mais. 


