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I.1) Onde e quando se passa a história? 

I.2) Onde estudou Simão Bacamarte? Por que voltou ao Brasil? 

I.3) Quem é a esposa de Simão Bacamarte? Por que ele a escolheu como esposa? 

I.4) Como eram tratados os loucos antes da chegada de Bacamarte? 

I.5) Como a Câmara de Vereadores conseguiu o dinheiro para construir a Casa Verde? 

II.6) Descreva os primeiros loucos a chegar na Casa Verde. 

II.7) Qual a explicação da loucura do rapaz que fazia discursos acadêmicos, dada pelo Padre Pontes? 

II.8) Qual o procedimento adotado por Bacamarte como terapia para os loucos (no final do capítulo II)? 

III.9) Como são descritos os olhos do cientista Bacamarte? 

III.10) Explique a ironia contida na frase “Quem diria que meia dúzia de lunáticos...” 

IV.11) O que é “caso de matraca”? 

IV.12) Qual o desejo de Bacamarte (no final do capítulo IV)? 

IV.13) Compare o desejo de Bacamarte (da questão anterior) aos versos da canção “Americanos”, de Caetano Veloso: 

“Para os americanos, branco é branco, preto é preto, dinheiro é dinheiro, e a mulata não é a tal.” 

V.14) Explique a ironia em: “Infelizmente [o Costa] não teve tempo de ser pago; cinco meses depois era recolhido à 

Casa Verde.” 

V.15) Por que a prima do Costa foi recolhida também à Casa Verde? 

V.16) O que era o “amor das pedras”, que levou o Mateus à Casa Verde? 

V.17) Por que o Martim Brito foi recolhido à Casa Verde? Quem Machado de Assis poderia estar querendo atingir 

com essa ironia? 

VI.18) Como os políticos veem a ciência (+ fala do barbeiro Porfírio no capítulo IX)? 

VI.19) Como a ciência vê o senso comum (segundo a fala do alienista à multidão revoltosa)? 

VII.20) Como os Canjicas conseguem sair vitoriosos da batalha? 

VII.21) Explique a mudança de posição da Câmara dos Vereadores, sobre a Batalha dos Canjicas. 

VIII.22) Quais as reações do boticário Crispim Soares ao resultado da batalha? 

IX/X.23) Por que o barbeiro Porfírio acaba sendo recolhido à Casa Verde? 

X.24) Por que Dona Evarista é recolhida à Casa Verde? 

X.25) Qual a fonte do poder de Bacamarte? 

XI.26) Quais as duas teorias de Simão Bacamarte sobre a loucura? 

XI.27) Por que Bacamarte solta os loucos que havia recolhido? 

XII.28) Explique o título do capítulo XII (“O Final do §4”). 

XII.29) Quais foram os primeiros recolhidos à Casa Verde segundo a nova teoria? 

XII.30) Quais as novas categorias de “loucos”, classificados por Bacamarte? 

XII.31) Por que o barbeiro Porfírio é preso novamente? 

XII.32) Qual o método de cura adotado por Bacamarte para os considerados loucos segundo a nova teoria? 

XIII.33) Por que o alienista se recolhe à Casa Verde, no final do livro? 



 

 


