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                                                RESUMO 

 

Esta pesquisa enfoca a epilepsia e o epiléptico, a partir de um outro olhar, que 

se diferencia da abordagem médica, buscando valorizar a experiência do 

sujeito doente, contrapondo-se e complementando o conhecimento científico. 

Para isto, a Literatura foi escolhida como instrumento considerado adequado, 

tanto para o acesso, quanto para a construção de uma outra epistemologia 

sobre a doença. A obra utilizada, O Idiota, de Dostoiévski, retrata a experiência 

do portador de epilepsia com a doença e com diversas dimensões da 

existência humana, apresentando um outro saber que se estabelece como uma 

contribuição significativa para os profissionais de saúde.  Com o objetivo de se 

construir um outro olhar sobre o epiléptico e a epilepsia, foi adotado o 

referencial teórico da Fenomenologia, possibilitando uma visão sobre a 

vivência do portador e a valorização de seus relatos, deslocando-se o foco para 

a descrição de suas experiências, contribuindo, assim, para a ampliação do 

conhecimento da doença.  Para que esta contribuição se efetive, conclui-se 

que, a leitura da obra Literária deve ser realizada tanto como exercício da 

“imaginação simbólica”, quanto da “consciência reflexiva”, fornecendo assim, 

referenciais que ampliam os horizontes de atuação do profissional de saúde. 

 

           Palavras – chave : epiléptico ; epilepsia ; Dostoiévski ; literatura ; 

           O Idiota ; fenomenologia ; humanismo ; humanização. 
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                                       ABSTRACT 

 

This research, focuses the epilepsy and the epileptic under another point of 

view, different of medic vision, and to valorize the sick’s experience, in 

opposition and complement to scientific knowledge. Therefore, the Literature 

was chosen like an appropriate way to access and to build another 

epistemology about the illness. The book The Idiot of Dostoievski, used to 

inquiry, shows the epileptic’s experience with the disease and several aspects 

of human existence, showing another wisdom, like a significant contribution to 

the professionals that are acting in health’s area. With the aim to build this other 

view, was adopted the reference of the Phenomenology, dislocating the focus to 

description of the experience, contributing, indeed, to acquire knowledge about 

the disease. Therefore, the reader must do the reading as an exercise of 

“symbolic imagination”, and “reflexive conscience”, and gain base that enlarges 

the professional practice. 

 

 

 

               Keywords : epileptic; epilepsy; Dostoievski; literature; The Idiot;  

                phenomenology; humanism; humanization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O TEMA 

 

         Para além de minha atuação como Psicólogo, a formação em Filosofia e 

o interesse pela Grécia Antiga, direcionaram-me para o estudo de textos 

filosóficos e literários da antiguidade grega, como a Ilíada e a Odisséia de 

Homero, a Teogonia de Hesíodo e os textos do Corpus Hipocraticum. Dentre 

os textos atribuídos a Hipócrates, chamou-me a atenção, A Doença Sagrada, 

que trata sobre a epilepsia ao mesmo tempo em que apresenta discussão 

sobre a concepção da doença sob o ponto de vista do saber popular (religioso)    

e do saber erudito (médico-científico). 

         Durante os estudos sobre as obras de Hipócrates, surgiu a oportunidade 

de participar de Seminário promovido pelo Centro de História e Filosofia das  

Ciências da Saúde – CeHFi - UNIFESP, dirigido pelo Prof.Dr. Dante Gallian, 

ocasião em que estabelecemos contato e desde então aprofundamos 

interessantes discussões científicas e filosóficas. 

         Nesta trajetória de construção de um tema para pesquisa, a atuação 

prática em Psicoterapia de Grupo teve grande influência, já que dentre os 

diversos pacientes que procuram o serviço de Psicologia, encontram-se os 

portadores de epilepsia, cuja prevalência revela-se alta naquela população de 

baixa renda que é atendida pelo serviço público de saúde. 

         Dentre os portadores de epilepsia atendidos no ambulatório, o caso de 

uma criança ( 7 anos ) sensibilizou a equipe de profissionais e de usuários, por 

apresentar um quadro agudo/degenerativo, que mobilizou-me especialmente, 

tanto no plano do atendimento, quanto para a pesquisa sobre o assunto. 

         Entretanto, devido à formação filosófica e a identificação com uma 

abordagem humanista e culturalista sobre os fenômenos, diferenciada da visão 

biológica, sentia a necessidade de desenvolver pesquisa com um outro olhar 

sobre a doença, a partir de uma perspectiva diferente do predominante modelo 

biológico que caracteriza a grande parte dos estudos e pesquisas sobre as 

doenças.  
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         Outra influência no direcionamento desta pesquisa originou-se do 

trabalho que realizo como psicoterapeuta, cuja atividade se caracteriza como 

não-diretiva, onde o conteúdo das sessões são organizados a partir da livre 

associação e verbalização do paciente, que é quem direciona os assuntos a 

serem abordados. Assim, procurei estruturar uma pesquisa que possibilitasse o 

conhecimento do ponto de vista do discurso do portador, isto é, daquele que 

vivencia a doença. 

          

1.2 JUSTIFICATIVA: 

 

         A  epilepsia é um distúrbio neurológico que se caracteriza como um dos 

mais comuns em todo o mundo. Estima-se que esta doença atinja 50 milhões 

de pessoas no mundo inteiro, sendo que 35 milhões não têm acesso a 

tratamento adequado ( Organização Mundial da Saúde ), seja por inexistência 

de serviços, ou porque a epilepsia não é vista como um distúrbio cerebral 

tratável, ou ainda por preconceito ou estigma social. 

         No Brasil estima-se em torno de 3 milhões o número de pessoas 

acometidas pela epilepsia, sendo que a cada dia trezentos novos casos são 

acrescentados. ( ASPE – Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia ). 

         A epilepsia é uma doença que está associada a preconceitos e estigmas  

sociais que interferem acentuadamente no modo como o portador se vê e 

como é visto pela sociedade. Por este motivo, esta pesquisa tem como objetivo 

entender a visão e o discurso do portador como uma outra maneira de se falar 

sobre a doença, que  possui aproximações e distanciamentos ao discurso  

médico-científico e no qual pode-se observar, conforme levantamento 

bibliográfico sobre o assunto, a predominância de  estudos e pesquisas 

fundamentadas na visão biológica. 

         No trabalho como Psicólogo, desenvolvido em Ambulatório de 

Especialidades da Prefeitura do Município de São Paulo, localizado na periferia 

da cidade, foi possível constatar na prática profissional, esta alta incidência e 

prevalência de casos de epilepsia, reveladas nos dados estatísticos gerais, 

mobilizando para a busca de compreensão sobre esta doença e para maior 
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conhecimento sobre a vivência pessoal dos pacientes portadores desta 

enfermidade. 

         Com o objetivo de olhar a doença sob uma outra perspectiva e conhecer 

a doença sob o ponto de vista do portador, considerou-se que a Literatura seria 

o instrumento viável e adequado para a realização desta proposta, integrando-

se aos projetos desenvolvidos no Centro de História e Filosofia das Ciências da 

Saúde (CeHfi), que estavam voltados para a análise da Literatura nacional e 

internacional, com a finalidade de apresentar, sob a perspectiva das 

Humanidades, uma abordagem complementar aos estudos médicos. 

         Os levantamentos bibliográficos realizados na Biblioteca Virtual em 

Saúde, demonstraram uma predominância de publicações tratando a epilepsia 

sob a ótica da Neurologia, exceto algumas Teses defendidas na UNIFESP, que 

abordavam aspectos psicológicos desta doença ( TEDESCO, 1987 - NASSIF, 

1989 – ALBUQUERQUE, 1989 e 1993 – MASUKO, 1992 – KAIRALLA, 1996 ). 

         Em levantamento de pesquisas e publicações pelo Sistema de Consulta – 

LILACS e HISA, relacionadas com este trabalho, foi encontrado artigo na 

Revista Arquivos de NeuroPsiquiatria, 2004,62(2-B)558 – 564, de Leonardo 

Cruz de Souza e Miriam Fabíola S.G. Mendes, com o título Príncipe Liev 

Nikoláievitch Míchkin (O Idiota, Fiódor Dostoiévski ) e a Síndrome de 

Personalidade Interictal na Epilepsia do Lobo Temporal. Este artigo aborda a 

interface complementar entre arte e ciência, através da obra O Idiota, 

demonstrando como a arte pode complementar a ciência na compreensão da 

epilepsia.  

         Neste mesmo Sistema de Consultas foi encontrado artigo publicado pela 

Prof. Marleide da Mota Gomes, na Revista Brasileira d Neurologia, 32 (5);169-

76,set – out, 1996, com o título Aspectos Históricos da Epilepsia, apresentando 

um histórico da doença, bem como, enumerando as grandes personalidades ao 

longo da História que eram portadoras de epilepsia, inclusive Dostoiévski. 

         Encontrou-se ainda neste Sistema de Consulta, referência ao artigo de  

A H. Chapman e Miriam Chapman Santana, na Revista Arquivos de 

Neuropsiquiatria, 50 (3);378 – 82, set –nov 1992, com o título: Machado de 

Assis’s epilepsy, tratando sobre as crises epilépticas sofridas pelo escritor 
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brasileiro em sua infância e em outras fases da vida, cujo sofrimento maior 

deveu-se ao preconceito da época em relação a esta doença. 

         Nesse momento, o levantamento bibliográfico da Literatura nacional, 

apontava  para  a  possibilidade  de  estudo  das  obras  de  Machado de Assis  

( 1839 – 1908 ), que era portador de epilepsia, porém não assumia 

publicamente a doença, tendo realizado apenas uma aproximação do assunto 

em sua obra O Alienista.   

         Na Base de Dados HISA, foi encontrada a dissertação de mestrado de 

Maria de Lourdes Urbaneja Durant, apresentada à Fundação Oswaldo Cruz, 

com o título: Para repensar a epilepsia, que aborda a construção do conceito 

sobre a doença epilepsia em uma dimensão histórica e social, como 

enfermidade estigmatizante, partindo de aspectos epidemiológicos para 

demonstrar a dimensão da Medicina Social.         

         Neste levantamento inicial, foram investigadas também personalidades 

famosas da História com possível diagnóstico de epilepsia, tendo sido 

encontradas referências a estadistas como, Alexandre da Macedônia - Cesar  -  

Richelieu  e  Napoleão, além de artistas e escritores como, Molière, Van Gogh, 

Flaubert, Shakespeare, Hemingway e Dostoiévski. 

         Nesta busca de um autor da Literatura que tratasse sobre a epilepsia, 

concluiu-se, com base em autores como Poncela, que Dostoiévski seria o 

escritor que melhor se enquadraria aos objetivos desta pesquisa, pois, além de 

ter sido portador de epilepsia, abordava amplamente o assunto em suas obras. 

         Como afirma Serrano Poncela,  ... deve-se a Dostoiévski ter evidenciado, 

com cem anos de antecedência e para surpresa geral, grande número de 

questões que hoje preocupam tanto individual quanto coletivamente... 

(PONCELA, 1968, p.9) 

         Dentre as inúmeras obras de Dostoiévski, O Idiota é considerada como a 

que apresenta maior número de referências à epilepsia, e já no início deste 

romance Dostoiévski descreve a chegada do Príncipe Michkin a São 

Petersburgo vindo da Suíça, onde passou vários anos em tratamento : 
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                   ... Ao  responder  ele  declarava, entre  outras, que  realmente  não     

                   vinha à Rússia há muito tempo, há  quatro anos  e  uns quebrados,   

                   que havia enviado ao exterior para tratamento de saúde, por causa   

                   de  uma estranha  doença nervosa, coisa como epilepsia ou dança   

                   de São Vítor, uns tremores e convulsões ... ( DOSTOIÉVSKI, 2005,   

                   p.22 ) 

 

         O Príncipe Michkin, personagem principal da obra O Idiota, é descrito 

pelo autor como alguém que é facilmente identificado como um epiléptico: 

 

         ... Os olhos eram graúdos, azuis e perscrutadores; tinha um olhar algo de 

sereno mas pesado, algo cheio daquela expressão estranha pela qual alguns 

percebem epilepsia no indivíduo à primeira vista...   

( DOSTOIÉVSKI, 2005, p.22 )         

 

         No romance “O Idiota”, Dostoiévski apresenta através do personagem 

Michkin um discurso sobre a epilepsia, sobre o epiléptico e sua concepção da 

doença, que envolve as suas relações interpessoais estabelecidas na 

sociedade em que vive. 

        Em livro publicado no ano de 1975, com o título Epilepsia e 

Personalidade, a Profa. Lucia Maria Salvia Coelho afirma que considera 

Dostoiévski o autor que tem mais sensibilidade e profundeza na análise 

psicológica do epiléptico. ( COELHO, 1980,  26 ) 

         Por estes motivos, orientador e orientando concordaram em eleger  o 

escritor  russo  Fiódor  Mikhailovitch  Dostoiévski  ( 1821 – 1881 )  e   O Idiota,   

como a fonte principal de informações para a análise do discurso literário sobre 

a epilepsia, já que retrata nesta obra, através do personagem Príncipe Míchkin, 

a experiência pessoal com a epilepsia e o universo do epiléptico. 

         A participação no Colóquio Internacional, Dostoievski hoje : crítica e 

criação , que aconteceu em novembro de 2005 na Universidade de São Paulo, 

possibilitou o contato com diversos especialistas e pesquisas sobre o autor e 
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suas obras, além de contar com a presença do Prof. Paulo Bezerra, que 

traduziu alguns dos livros de Dostoiévski diretamente do russo. 

         Dentre as edições da obra O Idiota publicadas no Brasil, a tradução  feita 

pelo Prof. Paulo Bezerra, publicada pela Editora 34, foi escolhida como texto 

básico para esta pesquisa, devido ao seu grande rigor e fidelidade não 

somente ao texto, como ao espírito da versão original. * 

         A epilepsia, por ter sido amplamente retratada nas obras de Dostoiévski, 

coloca-se como uma doença através da qual é possível se levantar discussões 

sobre a relação entre literatura e ciência, bem como, questões filosóficas que 

envolviam os fundamentos científicos da medicina, as correntes políticas e as 

correntes filosóficas que se confrontavam no final do século XIX, mas que 

ainda estão em debate neste momento. 

         O discurso literário, escolhido como um outro discurso possível sobre a 

doença, tem em Dostoiévski um autor reconhecidamente representativo 

quando se fala de epilepsia, já que este autor retrata em suas obras as 

experiências de um  portador da doença. 

         A epilepsia foi para Dostoiévski, um estímulo para a criação literária, e 

uma fonte de criatividade, tendo como ponto de partida suas próprias 

experiências de vida.  

         Dostoiévski é um ontólogo que descreve o Ser no mundo, a partir de 

situações extremas e limítrofes, mas fazendo-as transcender em perfeitas 

obras de arte.  

         Desta maneira, estudar o discurso não-médico, através da literatura de 

Dostoiévski, coloca-se como resgate de um outro saber sobre o doente e sobre 

a doença, que pode contribuir para a formação dos profissionais da área 

médica e da saúde, atendendo às necessidades deste novo século e da nova 

ciência mais abrangente, complexa e humanizada. 

_________________ 

* Para facilitar a leitura, em todas as citações do texto O Idiota, serão utilizadas 

apenas o número de página, já que todas provém da mesma edição. 
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         Na linguagem literária, existem várias maneiras do autor se expressar, 

através de seus personagens que podem manifestar seus discursos, revelando 

seus vínculos com a sociedade, com o autor ou ainda, como um discurso 

independente. No caso de Dostoiévski, foi considerado o criador de um estilo 

literário original, denominado por Bakhtin de “romance polifônico”.( BAKHTIN, 

2005, p.5 ) 

         Nesta pesquisa, parte-se do princípio de que existem relações e 

interfaces entre ciência e arte (literatura), pois ambas podem tratar de um 

mesmo fenômeno e apresentarem semelhanças e diferenças, mesmo que cada 

área tenha sua maneira específica de abordar,descrever e interpretar os 

fenômenos da realidade. 

         A literatura, considerada como instrumento de grande utilidade para a 

compreensão do contexto social, pode ser utilizada também para a construção 

de um saber sobre o doente e a doença. Como afirma Canguilhem, ... É 

habitual aos médicos procurar a filosofia de sua arte muito mais na literatura do 

que na medicina ou na própria filosofia... ( CANGUILHEM, 2002, p.24 ) 

         O termo “concepção”, utilizado nesta pesquisa, é definido como o 

processo pelo qual o sujeito forma, a partir de uma experiência física, moral, 

psicológica e social, a representação de um objetivo, de um pensamento ou de 

um conceito. É definida também como uma operação intelectual através da 

qual o entendimento forma um conceito, forma uma teoria sobre algum aspecto 

da realidade do sujeito ( JAPIASSÙ & MARCONDES, 1996, p.49). Assim, o 

termo “concepção” é utilizado neste trabalho por possuir uma significação mais 

ampla do que o conceito  de “representação”, que se refere  de maneira 

limitada ao nível cognitivo,  enquanto que, falar de concepção de doença,  além 

dos aspectos epistemológicos e intelectivos, implica também os processos 

emocionais e afetivos vivenciados na vida cotidiana pelo portador da doença. 

         Portanto, a concepção de doença implica em uma visão de mundo, 

envolvendo a totalidade da vida, enquanto quadro geral de significações 

atribuídas pelo próprio sujeito, constituindo-se como uma parte do sujeito e 

articulando-se com a totalidade de sua vida. 
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         Como afirma Mall V. O´Donohoe:  ... conseqüências comportamentais, 

intelectuais, emocionais e sociais, que podem ter maior significação para o 

paciente do que a própria crise...  ( O`DONOHOE, 1982, p.10 ). 

         Ao considerar a dimensão existencial e o “mundo – vivido” do paciente 

supera-se a visão  estritamente biológica, ampliando a abordagem sobre o 

doente e sobre a doença, integrando os aspectos históricos, sociais e culturais. 

         O período pós-moderno em que vivemos, caracteriza-se pela crise de 

paradigmas da Ciência Moderna,  cujas críticas surgiram já no final do século 

XIX, com  Husserl (1859-1938), Nietszche (1844-1900), Dilthey (1833-1911), e 

início do século XX , com Minkowski (1885-1972), Canguilhem (1904-...), 

Jaspers (1883-1969),  Bachelard (1884-1962), Marañon (1887 - 1960) e outros, 

cujas conseqüências  somente agora podem ser observadas. As críticas ao 

modelo biológico e positivista que marcou o fundamento das ciências, inclusive 

das ciências médicas, ressurgem na atualidade como parte  das discussões 

científicas no século XXI. 

         A ênfase no saber especializado e tecnicista, que marcou a ciência do 

século XX, tem sido apontado como um conhecimento reducionista, que 

perdeu a visão de totalidade e destituiu o ser humano da condição de sujeito, 

tornando-o mero objeto. 

         Além disto, a epilepsia por estar envolta em preconceitos e estigmas 

sociais em diversos momentos históricos e até os tempos atuais, suscita 

diversas questões de ordem epistemológica, tanto para o profissional quanto 

para o portador, em relação à doença, criando obstáculos que dificultam uma 

abordagem conscientizadora e de enfrentamento deste problema de saúde. 

         Os preconceitos e estigmas obscurecem e distorcem o conhecimento da 

doença, bem como a realidade objetiva e subjetiva vivida pelo sujeito portador. 

Pois, a concepção da doença quando permeada pelo preconceito e estigma 

torna-se limitada, pois compromete a visão de totalidade, reduzindo o sujeito 

doente à condição de objeto/doente, desconsiderando que este mesmo sujeito 

mantém preservados aspectos saudáveis de seu ser e de sua personalidade, 

que permitem a expressão de seu potencial e o exercício de sua criatividade.  
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         Colocar em discussão aspectos epistemológicos que envolvam a doença, 

e em particular a epilepsia, poderá desvelar uma concepção mais 

esclarecedora sobre esta patologia, principalmente se partir da experiência do 

próprio portador, possibilitando a oportunidade de expressão e afirmação do 

seu discurso. Pois, o discurso do personagem epiléptico é o discurso do leigo e 

como expressão daquele que vivencia a doença, diferencia-se do discurso 

médico-científico. 

         A formação discursiva revela seu sentido quando se estabelece a relação 

entre o discurso, a formação ideológica e o contexto social e histórico. Desta 

maneira, o discurso médico-científico possui aspectos ideológicos e políticos 

que o colocam como o discurso competente para falar sobre a doença, ao qual 

se atribui a condição de verdadeiro e se pretende fazer coincidir com a 

realidade para poder explicá-la. 

         O discurso médico-científico, enquanto discurso ideológico universaliza a 

particularidade do sujeito social e impõe lacunas, que não são explicitadas na 

comunicação, estabelecendo reticências que não abrem espaço para outros 

discursos. Desta maneira, torna-se o discurso dominante, cristaliza-se, faz-se 

autoritário, instituindo uma ordem e colocando-se como o protagonista 

principal. 

         Como afirma Marilena Chauí:  

 

                   ... O  discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido   

                   e aceito  como  verdadeiro  ou  autorizado  porque perdeu os laços    

                   com  o lugar e o tempo de sua origem... É  o discurso instituído.. O   

                   discurso competente confunde-se, pois, com a linguagem institucio- 

                   nalmente  permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual    

                   os  interlocutores já foram previamente reconhecidos como tendo o  

                   direito  de falar e ouvir, no  qual  os lugares  e as  circunstâncias  já   

                   foram  predeterminadas  para  que  seja  permitido falar ou ouvir  e,  

                   enfim, no qual  o conteúdo e a  forma já foram autorizados segundo   

                   os  cânones  da esfera  de sua própria competência...(CHAUÍ,2001,  

                   p.7) 
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         O discurso médico-científico, como discurso lacunar não explicita para o 

portador o processo de adoecimento, detém para si o saber sobre a doença, 

garantindo-o para si como forma de pretensão à veracidade, como exclusão do 

outro discurso, estabelecendo uma relação ideológica e não dialógica. 

         Segundo Chauí, ... para que a ideologia seja eficaz é preciso que realize 

um movimento que lhe é peculiar, qual seja, recusar o não-saber que habita a 

experiência... ( CHAUÍ, 2001, p.5 ) 

         Desta maneira, sob o ponto de vista do detentor do saber médico-

científico, o portador/leigo da doença não é capaz  e não está apto a fornecer 

explicações válidas epistemologicamente sobre a doença. 

         O discurso ideológico competente ao dissociar a percepção e concepção 

sobre a doença do sujeito social ou portador da doença, colocando-o como 

inapto a falar sobre a mesma, retira do portador/leigo o status de produtor de 

discurso sobre a doença, afirmando categoricamente a incompetência do 

sujeito. 

         A Ideologia é definida por Chauí como,  

 

                   ...um  conjunto  lógico, sistemático  e  coerente  de  representações  

                    ( idéias  e  valores )  e  de  normas  ou  regras  ( de  conduta )  que     

                   Indicam  e  prescrevem  aos membros  da sociedade o  que devem   

                   pensar, o que devem valorizar, o que devem sentir  e como devem   

                   sentir,  o que  devem  fazer  e  como devem  fazer...( CHAUÍ, 1986,  

                    p.113 ) 

 

         Quando se considera o saber do portador/leigo como um outro discurso, 

também capaz de conter verdades e tornar inteligível a própria doença, ocorre 

um deslocamento de foco para o discurso do outro interlocutor que se 

fundamenta na experiência vivida e no cotidiano de suas relações. 

         Este deslocamento de foco, envolve  um  deslocamento epistemológico e 

ideológico, pois, passa-se a considerar o portador/leigo como sujeito capaz de 

produzir um outro sentido e outra possível concepção sobre a doença. 
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         Portanto, este deslocamento supera o discurso ideológico burguês que 

nomeia os detentores legítimos da autoridade, que explicita e delimita a figura 

do subordinado, afirmando a legitimação da subordinação. 

         Conforme Marilena Chauí, o discurso burguês converteu-se em discurso 

da neutralidade científica, tornou-se anônimo e impessoal, fundamentando-se 

em uma racionalidade própria que independe da vontade e da intervenção 

humana. ( CHAUÍ, 2001, p.11 ) 

         O discurso competente, enquanto discurso do conhecimento é o discurso 

do especialista que ocupa um lugar autorizado na hierarquia de alguma 

organização e que está em relação a outros níveis subordinados, detendo um 

saber instituído que realiza a dominação sobre outros conhecimentos através 

da cientificidade, submetendo e coisificando o outro discurso para que obedeça 

às regras impostas pelo discurso competente dominante. 

         Destituído de sua possibilidade de produzir o próprio discurso, a partir de 

sua experiência vivida, o portador/leigo submete-se à linguagem do 

especialista e a reproduz como uma ilusão de participação no saber. 

 

1.3 OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS 

         Para tentar comprovar se o saber do portador pode constituir uma outra 

perspectiva, uma outra concepção sobre a doença, e se poderá acrescentar 

outra verdade sobre a doença, ter-se-á como objetivo geral deste trabalho a 

análise literária sobre a epilepsia, a partir da obra O Idiota de Dostoiévski, 

procurando entender a concepção de doença apresentada pela perspectiva do 

sujeito que a vivencia, como contribuição para uma abordagem mais 

abrangente e humanística, visando a formação de profissionais de saúde. . 

         Desta maneira, o desafio e o problema que se coloca nesta pesquisa é 

como se apresenta o discurso do portador de epilepsia, retratado através da 

obra O Idiota de Dostoiévski, buscando descobrir como o texto literário, ao 

expressar a experiência do portador, pode contribuir para construção de um 

outro saber sobre a doença. 
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1.4 REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO: 

 

         Esta pesquisa caracteriza-se como documental e bibliográfica, tendo 

como foco principal a obra O Idiota de Dostoiévski, realizando levantamento 

sobre as referências à epilepsia apresentadas nesta obra, discutir seu 

conteúdo, para verificar a concepção e o discurso do portador sobre a 

epilepsia.   

         O referencial teórico básico desta pesquisa será a Fenomenologia, 

corrente filosófica fundada por Edmund Husserl ( 1859 – 1938 ) que se 

desenvolveu no final do século XIX, que tem como ponto de partida para a sua 

elaboração a contestação dos métodos experimentais, e a crítica às teorias 

científicas, principalmente as de orientação positivista, que privilegiam o objeto 

e enfatizam a objetividade. 

         A Fenomenologia propõe a busca da idéia ou conceito essencial de uma  

experiência, de uma vivência, sendo que para isso, é preciso que se faça um 

esforço de penetração de seu significado, enquanto experiência subjetiva do 

enfermo. ( JASPERS, in Isaías Paim, 1975, p.13 ) 

        Na área da Psiquiatria, a Fenomenologia Psiquiátrica, fundada por 

Eugène Minkowski, propõe uma descrição global da experiência vivida pelo 

enfermo, pois esta experiência é expressão original da vida interior do doente.  

( MINKOWSKI, in Isaías Paim, 1975, p.12 ) 

          Para a realização de análise literária, Antonio Cândido oferece amplo 

referencial, pois defende a tese, mesmo quando o autor utiliza a sua criação 

literária como veículo para suas aspirações individuais mais profundas, a sua 

obra estará marcada pela sociedade. 

          Já o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, que também adota a visão 

fenomenológica, afirma que a expressão literária contribui para a recuperação  

do mundo, entendida como a totalidade das vivências do sujeito. ( MERLEAU - 

PONTY, 1960, p.139 ) 

          Por outro lado, será realizada uma breve incursão histórica no século 

XIX, período em que Dostoiéski viveu e escreveu as suas obras, para que se 

possa discutir as idéias polêmicas desse momento, que se caracteriza pela 
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efervescência ideológica e pelo confronto entre diversas correntes políticas, 

científicas e filosóficas ( positivismo – darwinismo - experimentalismo – 

marxismo – liberalismo - fenomenologia ), para se verificar que a relação 

destas questões com o conteúdo da obra O Idiota de Dostoiévski. 

         Já Canguilhem, além de apontar para o fato dos médicos terem o hábito 

de procurar na literatura elementos para pensar filosoficamente a medicina, 

apresenta problemas que envolvem uma abordagem da filosofia da medicina, 

( questões que aparecem na obra pesquisada )  tendo como tema central o que 

é normal e o que é patológico, cuja discussão estava presente no século XIX, 

onde os  fenômenos patológicos eram vistos como semelhantes aos 

fenômenos normais, isto é, entendia-se o patológico como apenas um exagero 

do normal. ( CANGUILHEM, 2002, p.118 ) 

          Canguilhem afirma que, ...os médicos buscam muito mais na literatura os 

subsídios para pensarem a sua arte, do que nos escritos científicos ou 

filosóficos. ( CANGUILHEM, 2002, p.24 )  

         Assim, este trabalho fundamenta-se na concepção de que a consciência 

humana, em sua intencionalidade ( termo fenomenológico que quer dizer 

movimento da consciência que se dirige ao encontro do objeto ), atribui 

significados ao mundo através da imaginação que cria e recria símbolos e que 

são revelados pela literatura. 

         Portanto, para a realização da análise e interpretação da obra literária, os 

autores classificados como simbolistas ( teoria que fundamenta a pesquisa 

mítica ), como Mircea Eliade, Joseph Campbell, Gilbert Durant e Carl Jung, 

serão referenciais indispensáveis, pois possibilitam a compreensão do “Homo 

Symbolicus” ( termo utilizado por Gilbert Durant ) e o acesso às dimensões que 

transcendem aspectos estritamente empíricos e experimentalistas. 

         A ideologia burguesa e a modernidade, instauraram uma fragmentação 

generalizada que impediu a integração entre razão e emoção, entre 

objetividade e subjetividade, cindindo as duas atividades complementares do 

homem, influenciadas pela especialização e pela divisão do trabalho. 

         Assim, a experiência vivida pode ser conhecida pela combinação dos dois 

aspectos da realidade humana, tanto pelo científico, com sua prudência 
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experimental, quanto pelo poético, com suas imagens que brotam do 

inconsciente da alma humana. 

         O filósofo francês Bachelard, como crítico dos paradigmas da objetividade 

científica moderna, propõe a introdução de princípios epistemológicos 

verdadeiramente novos  à ciência. 

         Afirma Bachelard que ... ao meditar a ação científica, percebe-se que o 

realismo e o racionalismo permutam sem fim seus pareceres... o duplo 

movimento pelo qual a ciência simplifica o real e complica a razão...  

( BACHELARD, 1978, p.95 ) 

         Para a superação da fragmentação entre o “racional” e o “irracional”, 

entre ciência e arte, ocorrida na civilização moderna e contemporânea, que 

trouxe inúmeras conseqüências trágicas e devastadoras, Bachelard propõe o 

reencontro da unidade humana ( assim como faz também a Fenomenologia ), 

integrando a objetividade com a subjetividade, isto é, a ciência eficaz com a 

poesia essencial. 

         Como forma de superação da fragmentação entre Ciência e Arte, 

procurando uma integração entre estas duas áreas,  Bachelard, que representa 

a visão da Ciência Contemporânea e que rompe com os paradigmas da 

modernidade, oferece novos elementos epistemológicos para um diálogo 

profícuo entre as dimensões científicas e artísticas do conhecimento humano,  

         Em sua crítica aos paradigmas da Ciência Moderna, para Reale, a ciência 

é um dos muitos projetos epistêmicos possíveis que o homem é capaz de 

realizar, portanto, não é o único saber. Como a ciência tem as suas limitações, 

deve-se reconhecer que existem vários outros tipos de conhecimento 

igualmente válidos. A ciência por interessar-se pelos aspectos impessoais e 

por adotar uma orientação predominantemente quantitativa desconsidera como 

os fatos afetam as pessoas, ignorando as dimensões do subjetivo, do afetivo e 

da experiência.(REALE, 2002, p.42 ) 

         Bachelard combina e explora os dois domínios, ciência e arte, procurando 

discriminá-los,mas ao mesmo  unificá-los, conciliando a racionalidade do 

pensamento humano com a “irracionalidade” de seus desejos mais profundos. 
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         Segundo Bachelard, o  “relativismo”, referindo-se à Teoria da Relatividade 

de Einstein, conduziu à incorporação da experiência como fundamental para o 

processo de conceitualização, isto é,  o processo de formação dos conceitos 

ocorrem a partir da experiência vivida. As referências do pensamento deixaram 

de ser absolutas e tornaram-se relativas à vivência específica. 

         Assim, o novo pensamento científico não busca mais a precisão ao 

aplicar os conceitos universais em uma situação específica ( dedução ), mas 

procura a precisão ao conscientizar-se dos princípios e dos conceitos 

epistemologicamente utilizados no processo de conhecimento que são 

engendrados na relatividade de cada experiência ( indução ). 

         O “novo espírito científico” (título da obra de Bachelard), rejeita as 

doutrinas simples e absolutas como a de Descartes, que preservada a sua 

importância filosófica e científica, a ciência contemporânea, assumindo 

características anti-cartesianas aponta para as aproximações sucessivas da 

experiência singular.  

         O novo espírito científico descarta os sistemas absolutizantes, que se 

apresentam como verdades absolutas, como por exemplo a filosofia de 

Descartes, para assumir características anti – cartesianas e direcionar os 

estudos e pesquisas para a relativização das verdades e a valorização da 

experiência pessoal e particular como válida para a produção de conhecimento. 

         Dentro destas propostas de integração entre Ciência e Arte encontram-se 

diversos pensadores que defendem o valor da Literatura como instrumento de 

aquisição de conhecimentos válidos para serem incorporados pela Ciência. 

         Neste diálogo entre Ciência e Arte, a Literatura representa uma 

expressão artística que pode contribuir para a ampliação dos horizontes 

epistemológicos da Ciência. 

         Como afirma Merleau-Ponty, ...a literatura resgata o mundo na totalidade 

da vivência humana...( Merleau-Ponty, 1980, p.139 ) 

         Outro psicólogo, Rollo May, reconhece como que na época de estudante 

universitário, aprendia muito mais sobre o homem e sua experiência nas aulas 

de literatura do que nas de Psicologia. (MAY, 1960, in LEITE, 2002, p.16 ) 
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         O psicólogo Kurt Lewin também reconhece a possibilidade da literatura 

de descrever as situações em sua totalidade,pois esta apresenta descrições 

completas e concretas das situações, mostrando de maneira definitiva, as 

relações dos fatos do ambiente entre si e com o indivíduo, como fazem 

escritores com o talento de Dostoiévski, ao contrário, as descrições científicas 

permaneceram impossibilitadas de realizar esta tarefa. (LEWIN, 1973, p.29 ) 

         A cisão entre Ciência e Arte, que se tornou ainda mais profunda no 

século XIX, influenciado pelo naturalismo, com a imposição do modelo 

biológico, estabeleceu um reducionismo epistemológico, interpretando a vida 

social e a vivência psicológica a partir dos parâmetros biológicos. 

         Conforme Hilton Japiassú, por influência das ciências naturais e 

biológicas tudo se converte em História Natural, interpretando-se a totalidade 

do domínio humano a partir de referenciais biológicos, estabelecendo um 

verdadeiro totalitarismo biológico.( JAPIASSÚ, 1994, p.55 ) 

          Desta maneira, determinadas áreas do conhecimento científico, como  as 

ciências médicas e as ciências da saúde conservam o modelo biológico como 

seu quase exclusivo fundamento epistemológico, que irá perdurar por longo 

período. 

         Outro exemplo de crítico ao reducionismo ocorrido nas Ciências 

Humanas é Georges Politzer, defendendo que o predomínio da visão biológica 

e a quantificação matemática, impediram que se estabelecesse um modelo 

adequado ao objeto de estudo próprio das Ciências Humanas. 

         Politzer faz advertências para o caso específico da ciência psicológica, 

porém, pode-se generalizar para as Ciências Humanas como um todo, pois, ao 

fundamentar o conhecimento sobre o ser humano nos princípios das ciências 

naturais, afastou a Psicologia do humano, e tornou-se um estudo do homem 

“sem alma”. Por outro lado, antes da ciência, a literatura e o teatro já tratavam 

da vida concreta e cotidiana dos humanos. Sua crítica aos fundamentos da 

Psicologia clássica, refere-se à adoção da cientificidade positivista do século 

XIX, que fez com que esta ciência se afastasse da existência e das 

experiências dramáticas dos seres humanos.  
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         Politzer afirma que o mundo é um imenso teatro onde os homens vivem o 

seu drama, isto é, a sua experiência dramática que consiste no constante e 

intenso conflito entre o irracional ( impulsos libidinais ) e o racional ( processo 

civilizatório ). ( POLITZER, 1977, in  MARIGUELA, 1995, p.129 ) 

         Assim, a nova Psicologia proposta por Politzer deve resgatar seu objeto 

de estudo através da dramaticidade da vida humana, pois no drama humano 

cada sujeito atribui uma significação à sua experiência cotidiana.  

        A nova Psicologia Concreta de Politzer deve ter como objeto de estudo a 

experiência dramática e cotidiana do ser humano, que é retratada pela 

literatura, para que se possa superar o naturalismo mecanicista e compreender 

a existência singular do sujeito. (POLITZER, 1977,in  MARIGUELA, 1995, 

p.142 ) 
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2. O CONTEXTO HISTÓRICO – FILOSÓFICO DE DOSTOIÉVSKI. 

 

         As transformações econômicas, políticas e tecnológicas também 

exerceram grande influência e contribuíram para a fragmentação entre razão e 

emoção, entre Ciência e Arte, assim, para compreender a obra de Dostoiévski 

e o conteúdo de suas discussões, é preciso situá-la dentro do contexto 

histórico da Europa e da Rússia do século XIX, já que o autor expressa um 

debate intenso e profundo com o seu tempo. 

         O século XIX é caracterizado pelos historiadores como o “século das 

revoluções” e o “século do liberalismo”, cujas revoltas e guerras civis surgiram 

devido a não implantação das propostas da Revolução Francesa ( Liberdade – 

Igualdade e Fraternidade ), colocando em violentos confrontos os liberais e os 

conservadores. Como afirma Zamora, a Revolução Industrial, que  se estendeu 

para todos os países da Europa, desenvolveu tecnologias e indústrias em 

diversas áreas como : estradas de ferro; siderurgia; química; têxtil; navegação 

e motores. ( ZAMORA in ENTRALGO, 1985, p.1 ) 

         A Europa e a Rússia viveram um intenso e profundo confronto, entre o 

antigo regime monárquico tradicional e o novo regime liberal republicano, onde 

um entende e vê o opositor como um  “mal”a ser eliminado. 

         O empobrecimento das populações do campo e a perspectiva de novas 

oportunidades de trabalho, ( mesmo que precárias ) nas indústrias, localizadas 

nos centros urbanos, gerou um grande fluxo migratório para as cidades, que 

cresceram de maneira rápida e desorganizada. 

         A Europa e a Rússia passam neste período por uma redefinição geo-

política, com intensas transformações das fronteiras e áreas territoriais. A 

Rússia estende suas fronteiras ao anexar outras regiões, crescendo assim, em 

área geográfica e em demografia. 

         Conforme Dante Moreira Leite, neste período, surge o conceito de caráter 

nacional, justamente como uma forma de recuperação do valor e expressão 

dos sentimentos em oposição ao predomínio da razão científica e prática da 

civilização ocidental ( LEITE, 1983, p.27 ) 
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         Estes fenômenos político – sociais do século XIX  envolvem a relação da 

monarquia com o povo, as lutas pela afirmação dos direitos e liberdades civis, 

assim como, os movimentos de ideologia socialista que farão parte do contexto 

vivido por Dostoievski e das discussões apresentadas em sua obra “O Idiota”, 

através de seus personagens. 

        No século XIX houve um generalizado desenvolvimento da civilização 

ocidental e expansão européia ( colonialismo, expedições científicas, missões 

religiosas, migrações e emigrações ), bem como, um aprimoramento do  

conhecimento científico – tecnológico e consequente intensificação do domínio 

sobre a natureza. 

         Com o esquema linear e mecânico proposto por Comte para explicar as 

transformações das civilizações ( estágio teológico; metafísico e positivo ), há 

uma marcante influência do positivismo no século XIX, sobressaindo aspectos 

ideológicos que passaram a predominar nas ciências e na sociedade, como o 

cientificismo, o objetivismo, o experimentalismo, o evolucionismo, o utilitarismo 

e o realismo.  

         Afirma Comte: ...o que importa para a filosofia positivista é considerar 

todos os fenômenos como subordinados às leis naturais invariáveis... 

( COMTE, 1988, p.7 ) 

         Há neste período, um grande entusiasmo com as técnicas e acentuada 

confiança nas ciências, acreditando-se que o saber científico possibilita o 

controle e o domínio sobre a natureza. Por outro lado, serão atribuídas à 

Revolução Industrial e ao desenvolvimento das Ciências, as conseqüências 

das desigualdades sociais, do desemprego, da miséria, das doenças que se 

agravaram naquela época. 

         Influenciado principalmente pela visão positivista, o segundo terço do 

século XIX, será marcado pela hegemonia das Ciências Naturais e por um 

grande desenvolvimento científico da Biologia e da Medicina,  com a Teoria da 

Evolução ( Darwinismo), a Teoria Celular, a Lei da Biogênese de Pasteur e a 

Teoria das Doenças produzidas por germes.   
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         Segundo Hilton Japiassú,  

  

                  ...O  homem  passa a ser situado no encadeamento dos seres vivos  

                   onde  toma  seu  lugar  como  um  ser  que  emerge  de  uma  série   

                   evolutiva,com características de ser da natureza e de ser da cultura  

                   Enquanto ser vivo, pertence a um mundo regido  por leis biológicas;   

                   enquanto  ser  falante  e  instituinte de  uma civilização, introduz um    

                   elemento radicalmente original: a cultura.( JAPIASSÚ,  1994, p.19 ) 

 

         Entre 1870 e 1895 há uma tendência generalizada à crise e depressão, 

que não é somente econômica, mas também psicossocial, que se traduz em 

uma tendência ao irracionalismo, enquanto sentimento de insegurança e 

pessimismo que caracteriza este período sendo por este motivo denominado 

de niilista. 

         Na Rússia, a industrialização ocorreu de modo amplo somente depois de 

1890, entretanto, antes disto, este país já apresentava problemas sociais de 

grande gravidade que facilitaram as revoltas e os conflitos, bem como, o 

surgimento de movimentos socialistas reformistas e revolucionários.  

         Entre 1870 e 1914, a Rússia viveu contradições sociais de grandes 

proporções, já que por um lado ocorreu um acentuado desenvolvimento 

industrial nas cidade de São Petersburgo, Moscou e Lody, incentivado pelo 

programa de industrialização do Estado, entretanto, por outro lado, ocorreu 

crescente desemprego e baixos salários tanto para os trabalhadores das 

cidades, quanto para os camponeses que sofriam de extrema pobreza. 

         Neste mesmo período, o projeto prioritário do governo czarista, é  a 

construção de ferrovias, dentre elas a Transiberiana e Transcaucasiana, como 

forma de garantir as defesas, bem como reforçar a posição da Rússia na 

Europa, cujo objetivo principal era o deslocamento de tropas para a fronteira, 

facilitando também a migração de regiões centrais da Rússia para a Sibéria. 

         Assim, a ferrovia, que representou a revolução dos transportes no século 

XIX, foi responsável pelo deslocamento de grandes populações rurais, que se 

dirigiam para a cidade em busca de melhores condições de vida, entretanto, 
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trouxe também inúmeros problemas sociais com o crescimento rápido e 

exagerado dos centros urbanos. Naquele momento histórico havia um 

exacerbado entusiasmo com as novidades tecnológicas, como as eficientes 

máquinas industriais, o navio a vapor e as locomotivas, que expressavam, de 

maneira prática, juntamente com inúmeras transformações tecno-científicas, a 

generalizada crença nos “benefícios do progresso”. Entretanto, para 

Dostoiévski, estas inovações da tecnologia representavam a destruição, a 

decadência e o niilismo que caracterizava a civilização. 

         O Niilismo ( do latim Nihil – nada ) é a tomada de consciência da 

incerteza, insegurança, do sentimento de desperdício em vão das forças 

humanas, que se desilude da crença em uma finalidade do vir-a-ser , bem 

como, dos valores universais e absolutos.  

         O Niilismo é o diagnóstico dos males e perigos que condenam o homem 

contemporâneo, que insiste numa “hiperbólica ingenuidade” ( termo 

nietzschiano ) de colocar-se como o sentido e a medida dos valores em um 

contexto de decadência da sociedade européia, que coloca o homem em uma 

condição de ausência de sentido e cujos ideais não correspondem à liberdade, 

à vontade, à consciência e à felicidade humana. 

         O Niilismo, segundo Nietzsche, está vinculado ao conceito de 

decadência, enquanto desagregação das partes que se tornam independentes 

e mais importantes que o todo, isto é, a parte manda no todo, o instante 

domina o tempo, o pathos domina o ethos. (VOLPI, 1999, p.51)  

          Quando fala do Niilismo, apesar de profetizar que este se estenderá 

pelos dois séculos seguintes, Nietzsche refere-se principalmente à civilização 

européia do século XIX, que vive um grande crescimento(revolução industrial ), 

mas contraditoriamente passa por declínio e decadência dos valores, 

entendendo que todo movimento fecundo e potente da humanidade cria 

simultaneamente um Niilismo. ( NIETZSCHE, 1978, p.386 ) 

         Em oposição à opressora e desesperada necessidade de sobrevivência 

que o capitalismo industrial impõe às populações, Nietzsche propõe o resgate 

da crença e do direito à “vontade de potência”, que é definida como a vontade 

de vida, que está além da luta pela sobrevivência e se desdobra na vontade de 
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crescimento, de expansão e de poder humano. (NIETZSCHE, 2001, p.244) 

         A “vontade de potência” constitui a resposta e a possibilidade de 

superação do Niilismo, através do deslocamento de perspectiva, para uma 

transvalorização dos valores, que permite estabelecer conceitos e valores 

relacionados à crença na plenitude e certeza de uma vida sadia e próspera.  

         Portanto, para tornar-se livre, o homem deve seguir os princípios de sua 

própria consciência com autonomia para inverter a moral e os valores 

tradicionais. 

         Para Heidegger, outro filósofo que tem como base a Fenomenologia, a 

compreensão do Niilismo  envolve a metafísica, pois onde não há mais nada do 

Ser, nada de substância, nada de essência, nada de absoluto e universal, 

caracterizado pela destruição das transcendências, aprisiona o homem no 

mundo dos entes, isto é, no mundo sensível, no mundo do vir-a-ser.  

         Nietzsche e Dostoiévski apresentam traços comuns na crítica aos valores 

vigentes, como o anti-racionalismo e o anti-intelectualismo que se revelam no 

pensamento nietzschiano através da descrença na racionalidade absoluta e 

pelo questionamento da superioridade da razão como única fonte e 

fundamento principal do conhecimento humano. 

         A civilização contemporânea vive a oposição entre racionalismo e 

irracionalismo que se traduz no conceito nietzschiano de apolíneo, que 

corresponde à razão, ciência e à civilização em antagonismo com o dionisíaco, 

que corresponde à vida, à natureza, às paixões e aos instintos.  

         Assim, o Niilismo e os males da civilização ocidental têm como origem a 

cisão entre o apolíneo e o dionisíaco, entre a razão e o instinto. 

         Nietzsche afirma que o intelecto só produziu erros (NIETZSCHE, 2001, 

p.137), e dirige críticas à ciência mecanicista que considera uma das mais 

estúpidas interpretações do mundo e desprovida de sentido.(NIETZSCHE, 

2001, p.277). A tirania da verdade estabelecida pela ciência aumenta 

contraditoriamente o preço da mentira. (NIETZSCHE, 2001, p.69)  

         O Niilismo como fenômeno social, político e ideológico generalizou-se na 

Rússia do século XIX, sendo que esta expressão era amplamente usada pela 

população de São Petersburgo na metade do século. O termo referia-se aos 



 34

contestadores da ordem social e ao movimento de agitação social e política  do 

qual Dostoiévski também tomou parte por volta de 1846, antes de ser preso por 

participar do grupo de Petrachévski, “niilistas” que se reuniam para falar de 

literatura, política e fazer críticas ao regime czarista e à degradação da 

sociedade russa.  

         Segundo Volpi, o Niilismo russo é caracterizado como anti-romântico, 

dogmático e rebelde, por condenar o passado e o presente sem estabelecer 

qualquer perspectiva para o futuro, além de propor o individualismo e o 

utilitarismo como forma de contestação dos valores e da ordem 

dominante.(VOLPI,1999, p.38)   

         Ainda que o Niilismo russo tenha as características acima citadas, 

Dostoiévski em sua originalidade literária revela traços românticos e ao mesmo 

tempo anti-racionalista, pois desvaloriza a razão e a ciência formal e valoriza a 

paixão, os sentimentos, os instintos.  

         O romantismo e o anti-intelectualismo de Dostoiévski podem ser 

verificados através da sua opção por retratar a vida cotidiana dos humildes e 

oprimidos, assim como pelo interesse por demonstrar o valor e a dignidade do 

homem comum.  

         Assim como Nietzsche e Dostoiévski, muitos foram os “críticos da 

civilização” que no final do século XIX e início do século XX questionaram o 

cientificismo, o predomínio da técnica, as ideologias ( burguesa ou da ditadura 

do proletariado ), a crença no progresso, a visão linear da história universal,  

buscando novas bases para a cultura ocidental e uma nova concepção de 

homem, de humanidade, de sociedade e de ciência.  

         Dentre os “críticos da civilização” como Dostoiévski, Nietzsche e 

Heidegger, destaca-se também Edmund Husserl (1859 – 1938 ), fundador da 

Filosofia Fenomenológica, que analisa a origem da crise da civilização e da 

ciência européia ( entende-se civilização e ciência ocidental ) como um 

movimento histórico da razão, que adotando explicações baseadas nas 

ciências da natureza prendeu-se às finitudes do mundo circundante terreno, 

abandonando a consideração do espírito, como pressuposição e fundamento 

deste mundo. 
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         Assim, para Husserl o fracasso da cultura racional não está no 

racionalismo em si, mas no predomínio do naturalismo e do objetivismo, 

enquanto unilateralidade ingênua que gerou uma confusão entre os métodos e 

conteúdos nas relações entre ciências da natureza e ciências do espírito. 

(HUSSERL, 2002, p.92) 

         O homem como realidade espiritual e universal restringiu-se pelo 

objetivismo e pelo naturalismo à finitude de seu mundo circundante, apesar de 

sua importância como fundante para o conhecimento, fazendo com que todo o 

espiritual fosse reduzido à corporeidade física, isto é, no pensar científico-

natural.  

         Ao contrário deste reducionismo, o mundo circundante, como tarefa e 

atividade do homem na sua finitude, deve transformar-se em tarefa infinita da 

consciência, fazendo da ciência um horizonte infinito de tarefas como constante 

revolução criadora de cultura.  

         Para Husserl é uma ilusão acreditar que a ciência torna o homem sábio, 

pois, a crise “européia” tem sua origem na aberração (HUSSERL,2002, p.83) e 

na ingenuidade do racionalismo objetivista (HUSSERL, 2002, p.86) que não 

considera o lugar legítimo da subjetividade criadora, que tem por sua vez 

fundamento no mundo circundante. ( HUSSERL, 2002, p.90 ) 

         Assim, as ciências do espírito também devem abandonar a ingênua 

orientação para o exterior e retornar a si mesma, para que desta maneira se 

elabore um método efetivo que compreenda a essência fundamental do espírito 

em sua intencionalidade.  

         Para Husserl, a crise da existência “européia” tem duas opções, ou se 

dirige para a hostilidade ao espírito que tem como conseqüência a barbárie e o 

apocalipse da civilização, ou o espírito triunfa sobre o naturalismo, instaurando 

uma forma de ciência universal e responsável que envolva uma cientificidade 

radicalmente nova, instaurando a compreensão universal e radical do espírito 

com suas questões do ser e da existência. ( HUSSERL, 2002, p.95 ) 
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         A superação do Niilismo dar-se-á também através da arte, afirma 

Nietzsche, pois a experiência estética é um poder libertador que recupera o 

sentido do mundo, que pode justificar o mundo, constituindo-se como a única 

atividade metafísica possível em tempos de crise. A arte representa a força 

dionisíaca que impulsiona o fluxo vital para a constante criação do vir-a-ser.   

( NIETZSCHE, 1964, in VOLPI, 1999, p.82 ) 
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3. DOSTOIÉVSKI  E O IDIOTA.  

 

3.1 DOSTOIÉVSKI : VIDA E OBRA 

 

           Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski, nasceu em Moscou no dia 30 de 

outubro de 1821 no Hospital Maria, destinado à população pobre, onde seu pai 

Mikhail Andrieievitch Dostoiévski atuava como médico. Seu pai descendia de 

família da Lituânia e sua mãe Maria Fiodoróvna Nietcháieva era filha de 

comerciante moscovita. 

         Conforme NUNES & MENDES, o pai de Dostoiévski era culto e procurava 

desenvolver nos filhos o interesse pelo conhecimento e pela cultura. Pai 

austero, metódico e autoritário educava os filhos com disciplina militar. A sua 

severidade refletia-se na vida da família que era privada de amigos, pouca 

liberdade, restrições no contato com o mundo externo e poucas distrações. 

Além de toda esta austeridade, caracterizava-se como avarento e ciumento, 

fazendo sofrer a mãe e o filho. Na infância, por diversas vezes Dostoiévski 

assistiu a situações onde o pai agredia e oprimia a mãe.(NUNES&MENDES, 

1963, p.26) 

         Em 1831, o Dr. Mikhail Dostoiévski comprou uma propriedade em uma 

aldeia chamada Daravóie, na Província de Tula, onde seria assassinado mais 

tarde, em 1839, pelos próprios empregados. 

         Aos doze anos de idade Dostoiévski foi estudar francês, matemática e 

“estudos eslavos” em um semipensionato, juntamente com seu irmão Michail. 

Após este período os irmãos vão para o Liceu Tchermak, em Moscou, onde 

estudam disciplinas literárias, realizando leitura de Walter Scott, Dickens, Vitor 

Hugo, Puchkin, Georg Sand e Jukóvski. 

         No tempo em que permanece na Escola Tchermak manifesta dificuldade 

de convivência social, isolando-se dos companheiros de sua idade, 

demonstrando desconfiança e timidez. 

         Em 27 de fevereiro de 1837, aos 16 anos de idade, perde sua mãe que 

faleceu de tuberculose, vivenciando esta perda como um drama existencial. Em 

seguida à morte de sua mãe, Dostoievski manifesta doença na garganta, uma 
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afonia que o acompanhará por toda a vida. Neste mesmo ano, Dostoiévski e o 

irmão Michail apresentam-se na Escola de Engenheiros Militares de São 

Petersburgo, onde Dostoiévski é aprovado para iniciar os estudos militares. 

         Dostoiévski é um aluno responsável, entretanto, a convivência com os 

companheiros militares também é difícil. Não se sente motivado para a vida 

militar, não participa dos grupos, isola-se e então dedica-se intensamente à 

leitura de Balzac, Vítor Hugo, Goethe, Schiller, Racine, Corneille, Shakepeare, 

Hoffmann. 

         Durante seus estudos na Escola Militar conheceu o jovem poeta Ivan 

Tchedlóvski que o estimulou nos assuntos literários. 

         Em 1839 morre o pai de Dostoiévski, assassinado pelos camponeses de 

sua propriedade. 

         No ano de 1843 terminou os estudos na Escola de Engenharia e passou 

a atuar no serviço militar ativo no setor de desenho na Seção de Engenharia. 

Inicia assim, uma vida mais independente economicamente, alugando uma 

casa e vivendo livremente em São Petersburgo. 

         Em setembro de 1844 pede demissão da vida militar, cansou-se da 

burocracia. Neste mesmo ano escreve seu primeiro romance, Gente Pobre, 

iniciando sua vida como escritor. 

         Em 1845, hospedado na casa de seu irmão Michail, inicia seu segundo 

romance com o título de  O Duplo . 

         Sua obra Gente Pobre é publicada em 1846, mas anos se passaram e as 

dívidas aumentaram. Insatisfeito com a situação social, econômica e política, 

junta-se a um grupo de niilistas revolucionários, freqüentando as reuniões do 

grupo de socialistas utópicos de São Petersburgo liderado por Petrachévski 

        No ano de 1847, Dostoiévski tem a sua primeira crise violenta de 

epilepsia. Após este ano o Imperador Nicolau I estabelece um regime de terror, 

com perseguições e prisões, com a finalidade de evitar que as manifestações 

revolucionárias ocorridas no exterior influenciassem a sociedade russa. 
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         Dostoiévski funda outro grupo político com Spiechiniov, mas em 23 de 

abril de 1849 é preso, acusado de conspiração com o grupo Petrachévski, e no 

mesmo dia já está na prisão fortaleza de Pedro e Paulo. 

         O processo transcorre por cinco meses e é julgado condenado a quatro 

anos de trabalhos forçados e mais quatro anos como soldado, por conspiração 

e divulgação da carta criminosa do crítico literário Vissarion Bielínski. Mas 

antes de cumprir a pena passaria por uma situação extrema, planejada pelo 

Imperador como lição aos conspiradores. Dostoiévski foi levado para 

fuzilamento, mas no momento da execução o General Rostoviev interrompeu 

comunicando que o Czar concedeu clemência aos revoltosos. Este 

acontecimento, em que Dostoiévski se encontra diante da morte iminente, será 

descrito nas obras, Diário de um escritor e O Idiota, e amplamente tratado no 

romance Recordações da Casa dos Mortos, publicado em 1861. 

         Os quatro anos em que esteve preso na Sibéria, apesar de não escrever 

nenhuma obra ou ler outros livros além da Bíblia, foi um período decisivo para 

o desenvolvimento da capacidade criadora de Dostoiévski. No presídio convive 

com judeus, ucranianos, mongóis e polacos. Entre assassinos, ladrões e 

falsários, toma contato com diferentes histórias do povo, pelo qual 

desenvolverá grande admiração ao perceber grandes valores por detrás da 

condição deprimente em que vive aquela população. É esta identificação com o 

povo e com o seu modo de viver, que Dostoiévski colocará em oposição ao 

 intelectualismo, cientificismo e ao socialismo estrangeiro, acreditando que o 

próprio povo russo será a salvação da Rússsia.(NUNES&MENDES,1963, p.38) 

         Em 1854 Dostoiévski sai do presídio e em março do mesmo ano é 

incorporado ao 7° Batalhão de Linha da Sibéria  em uma pequena cidade 

chamada Semipalatinsk, onde em 1856 é promovido a oficial, recuperando sua 

liberdade e reintegração aos seus direitos civis. 

         Em fevereiro de 1857, após a morte de seu primeiro marido, Maria 

Dimítrievna Issáievna casa-se com Dostoiévski, que no dia do casamento sofre 

um ataque epiléptico devido a toda expectativa em relação ao matrimônio 

somado à situação econômica precária. A situação vivida com Maria  

Issáievna, é retratada pelo escritor em seu romance Humilhados e Ofendidos. 
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         Reformado da carreira militar, em março de 1859 é autorizado  a fixar 

residência em Tver, sofrendo nesta ocasião de freqüentes ataques epilépticos. 

Em agosto do mesmo ano solicita autorização para viver em São Petersburgo. 

         Quando retorna a São Petersburgo depara-se com grande agitação social 

que em 1861 o Czar Alexandre II, filho de Nicolau I tenta apaziguar 

concedendo emancipação legal aos servos. Dostoievski considera o Imperador 

o pai da Rússia e mostra-se defensor do regime político e da ortodoxia 

religiosa. 

         Em São Petersburgo, além de continuar a trabalhar no seu novo livro :  

 Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski  fundou com seu irmão Michail 

a Revista Vriémia, que quer dizer O Tempo, onde discutia os rumos da Rússia, 

mas a sua publicação é suspensa pela censura. Logo depois funda outra 

Revista denominada A Época, que também foi censurada e proibida sua 

publicação por motivos políticos. 

         No ano de 1862 ocorre a publicação da obra Recordações da Casa dos 

Mortos e Dostoiévski viaja pela Europa visitando Alemanha, Suíça, Itália, 

França e Inglaterra, cujas impressões são transcritas em Memórias de Verão. 

         Sua primeira esposa Maria Dimítrievna e seu irmão Michail Dostoiévski 

falecem em 1864. Neste mesmo ano, Dostoiévski viajou com sua amante, 

Paulina Súslova, para Genebra, Gênova, Roma, Livorno, Nápoles e Turim, e 

sua obra: Memórias do Subsolo é publicada.. 

         O período após a morte de sua primeira esposa será considerado pelos  

analistas como de grande criação na vida de Dostoiévski, que passou a retratar 

ainda mais as suas experiências de vida, assim como, inúmeros problemas e 

éticos e metafísicos. (NUNES & MENDES, 1963, p.48 ) 

         Entre 1865 e 1866, Dostoiévski escreve o romance Crime e Castigo e 

conhece Ana Grigórievna, estenógrafa que o ajudou no livro O Jogador. 

        Em 1867 casa-se pela segunda vez, com a jovem Ana Grigórievna, que 

será sua companheira até o fim da vida e cuja companhia será de grande ajuda 

na realização dos romances futuros. 
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        Em outubro de 1867  começa o esboço da obra O Idiota, e sob pressão do 

endividamento, esta obra é publicada em novembro de 1868, em O Mensageiro 

Russo. Em 1869 escreve O Eterno Marido. Após retorno a São Petersburgo, 

em 1871 escreve  Os Demônios e O Adolescente  (1875 ).          

         No período de 1876 a 1881 escreve a obra, Diário de um escritor. Em 

1878 morre Alieksiéi, filho de Dostoiévski, com três anos de idade, depois de 

uma crise epiléptica. Em 1879 escreve a sua última obra, Os Irmãos 

Karamássovi, considerada a apoteose de sua carreira de escritor, mas que 

ficará sem conclusão, pois, em 28 de janeiro de 1881 morre Dostoiévski de 

hemorragia dos pulmões, ocasionada por enfisema pulmonar.           

                    

       3.2  “O IDIOTA” E SUAS LEITURAS 

 

          Considerado um dos maiores escritores e romancista da literatura 

mundial, Dostoiévski  freqüentemente é comparado a Homero, Goethe, Dante e   

Shakespear, destacando-se ainda por criar a própria técnica e estilo literário 

que se diferencia dos escritores anteriores a ele e de sua época.  

         Os romances ocidentais até Dostoiévski apresentavam uma característica 

“centrífuga”, isto é, focalizando o social e o homem como parte deste contexto 

e enfatizando aspectos externos. As novelas de Dostoiévski caracterizam-se 

como “centrípetas”, onde o ser humano é o centro e o foco das atenções, 

revelando o seu mundo interno, a sua subjetividade, a sua intimidade. Os 

personagens das obras de Dostoiévski desvelam-se na sua essência, que 

muitas vezes se contradiz com sua aparência física e social. 

         Conforme Poncela, Dostoiévski, em sua abordagem e estilo literário pode 

ser considerado precursor da Fenomenologia, da Psicanálise e da Filosofia 

Existencial, que devido ao seu pioneirismo e originalidade gerou tanto espanto 

e medo em seu tempo. ( PONCELA, 1968, p.8 ) 

         Os personagens de Dostoiévski apresentam uma profundidade psíquica 

que revela a natureza humana, tratando da estética da alma humana no que 

tem de bondade e beleza, mas também e principalmente, no que tem de 

maldade e degeneração moral. 
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         Dostoiévski faz um trabalho de desvelação da alma humana, na sua 

condição dialética de contrários que convivem em um mesmo sujeito. Eros e 

Thanatos se debatem com uma força extraordinária em seus personagens. O 

racional e o irracional se alternam com naturalidade e espontaneidade, 

apontando para a complexidade da alma e da natureza humana. 

         Seus personagens são heróis que possuem pensamento próprio, 

desenvolvem seu discurso de maneira independente, que passou a 

caracterizar o estilo criado por ele denominado por Bakhtin como romance 

polifônico. ( BAKHTIN, 2005, p.5 ) 

         Segundo Mikhail Bakhtin, no romance polifônico de Dostoievski,   há uma 

multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, a autêntica 

polifonia das vozes plenivalentes... ( BAKHTIN, 2005, p. 4 ) 

         O discurso do herói-personagem tem expressão própria, estabelecendo 

paridade com a palavra do autor. A palavra do personagem adquire uma 

metamorfose espontânea, ganha existência própria que explicita a essência 

profunda e desconhecida da natureza humana. 

         Cada conversa, cada diálogo é como um “parto das idéias”, pois traz à luz 

idéias dos subterrâneos da alma humana, vinculando-se a questões universais 

que preocupam o ser humano e estão além do tempo e lugar específicos, mas 

simultâneamente apresenta o homem cotidiano, revelado em seu “mundo-

vivido”, envolvido em sua problemática existencial. 

         Dostoiévski vivenciou as contradições políticas, econômicas e ideológicas 

de seu tempo, viveu o momento em que diversas correntes científicas, 

políticas, econômicas, ideológicas, filosóficas, literárias e artísticas se 

confrontavam e que serão retratadas de forma direta no conteúdo de seus 

romances como reflexo de sua vivência pessoal e do seu momento histórico – 

social. Entretanto, demonstra transcender estes aspectos da vivência pessoal e 

histórico-social ao compor uma unidade que está no todo dialógico, 

apresentando novos princípios de combinação artística dos elementos e da 

construção do todo da obra, tornando-se também  características de seu 

romance polifônico. 
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        O interesse de Dostoiévski não é a natureza que envolve o homem, mas a 

própria natureza humana. Desta maneira, assemelha-se a Sócrates, que 

realiza uma reviravolta nos temas filosóficos de sua época, passando a tratar 

das questões morais e humanas particulares e universais ao mesmo tempo e 

Dostoiévski faz o mesmo na Literatura do século XIX. 

         Dostoiévski recupera o mundo em que vive, capta o ser como um todo e 

o expressa em suas obras literárias. 

         O homem é o centro em torno do qual tudo gira. Seu tema principal é a 

personalidade humana, que nos faz conhecer de maneira intuitiva, desvelada e 

explícita, isto é, pelo contato direto e imediato da mente do leitor com a 

realidade subjetiva do personagem. 

         Entre o leitor e o personagem ocorre uma relação de intersubjetividade, 

onde Dostoiévski utiliza-se de uma intuição empírica para levar a uma intuição 

psicológica da subjetividade humana que é composta de paixões, sentimentos, 

emoções e desejos.  

         Dostoiévski está interessado na humanidade, na concretude da tragédia 

humana, por este motivo o seu tema central será a angústia, a degradação da 

dignidade, o sofrimento e a miséria da humanidade. 

         Dostoiévski é precursor também ao tratar de problemas individuais e 

coletivos que preocupam a humanidade até os dias de hoje, apresentando  as 

tragédias de seu tempo numa reflexão ontológica do humano, enquanto um Ser 

no mundo, retratada através e por dentro da paisagem do espírito humano, 

através de suas aventuras espirituais, através da inserção no mundo interno da 

psique humana. 

         Desta maneira, o seu método é psicológico, colocando em pauta os 

conflitos inconscientes e as situações limítrofes, “boardlines” das alucinações, 

dos crimes, das patologias, da loucura. 

         Conforme Nunes e Mendes, Dostoiévski é precursor de Freud, pois trata 

dos conflitos da alma, como a culpa, a morte, a ambivalência, as angústias, a 

violência, além de possibilitar a catarse, conscientizar sobre o inconsciente e 

analisar os sonhos. ( NUNES & MENDES, 1963, p.62 )  
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         Os primeiros esboços da obra O Idiota foram feitos por Dostoiévski no 

final de 1867, quando se encontrava em Genebra, para onde viajou com sua 

segunda esposa Anna Grigórievna. 

         Este ano de 1867, quando começou a escrever este romance, pode ser 

caracterizado como de grandes adversidades, pois, seu casamento, que 

ocorreu em fevereiro do mesmo ano não foi aceito por sua família, gerando 

muitos conflitos. Além disto, sofre pressão dos credores que cobram o 

pagamento das dívidas e o ameaçam de prisão, as crises epilépticas se 

intensificam, somado ao vício em jogo e a perda da filha de três meses.  

( NUNES & MENDES, 1963, p.47 ) 

         A obra O Idiota está situado cronologicamente entre Crime e Castigo e 

Os Demônios e a idéia fundamental de Dostoiévski, era desde o início, criar um 

personagem ideal, plenamente perfeito e belo, mesmo que isto fosse 

considerada uma tarefa extremamente difícil, em um contexto de Europa 

civilizada do século XIX, como expressa o autor em sua carta à sobrinha 

Aléksandrovna Ivánova, em janeiro de 1869, a quem dedica a obra O Idiota. 

         Para criar um personagem com a imagem da perfeição do homem, 

Dostoievski tem como modelo Jesus Cristo, a quem considera como o único 

que possui a beleza infinita e representa a verdadeira encarnação do Belo. 

Desta maneira, Míchkin revela de forma nítida características cristológicas. 

         Por outro lado, Dostoiévski espelha-se em Dom Quixote, que considera 

um personagem belo, mas ao mesmo tempo ridículo e grotesco, que por 

possuir estes traços desperta piedade e simpatia no leitor. 

         Portanto, para criar esta obra, Dostoiévski fundamenta-se tanto em 

paradigmas religiosos quanto literários, sem perder os traços culturais russos.       

         O romance O Idiota, quando foi lançado em 1868 gerou muitas 

controvérsias, sendo reconhecido por alguns intelectuais, como Tólstoi, que se 

encantou com a obra, apesar de considerá-la “caótica”. Entretanto, a crítica o 

considerou um romance irreal, sem argumento, e sem começo e fim.  

         Para Serrano Poncela, esta obra não foi compreendida e aceita pelos 

críticos e leitores na época de seu lançamento, permanecendo um fracasso 

econômico por sete anos, quando então começou a conquistar público. 
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         Ivan Turguêniev (1818 – 1883) escritor russo, contemporâneo de 

Dostoiévski, autor da obra Pais e Filhos, apesar de serem adversários, 

comparou Dostoiévski ao famoso escritor francês do século XVIII, Marques de 

Sade, que tratava em suas obras de assuntos relacionados à decadência moral 

e religiosa. 

         Um dos primeiros filósofos a descobrir a grandiosidade da obra de 

Dostoiévski foi Nietzsche ( 1844 – 1900 ), que passou a divulgar o seu valor 

para o Ocidente. 

         Sigmund Freud (1856–1939) fundador da Psicanálise, também se 

interessou pela obra  e pela “rica personalidade de Dostoiévski” ( palavras do 

próprio Freud ), publicando em 1928 o texto Dostoiévski e o Parricídio, onde 

analisa a personalidade, a história de vida e suas relações afetivas com os pais 

sob a ótica da Psicanálise. 

         Mikhail Bakhtin ( 1895 – 1975 )em sua obra Problemas da Poética de 

Dostoiévski, publicado pela primeira vez em 1929, caracteriza o romance de 

Dostoiévski como de “tipo polifônico”, cujos personagens são livres e 

apresentam-se numa multiplicidade de vozes e consciências independentes. 

( BAKHTIN,2005, p.4). 
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4. UM ROMANCE DA EPILEPSIA. 

 

      4.1  EPILEPSIA – DE DOENÇA SAGRADA  A  DOENÇA NEUROLÓGICA  

 

         Os estudos e discussões sobre a epilepsia  teve início na Grécia Antiga, 

com a Escola Hipocrática, que estabeleceu os fundamentos da medicina com 

uma visão científica, buscando explicar as doenças a partir de causas naturais. 

A maior expressão desta perspectiva foi o texto do Corpus Hipocraticum 

denominado Sobre a Doença Sagrada - περιιερηςνουσου ,   escrito 

provavelmente entre 430 e 420 aC. 

       O Corpus Hipocraticum, cuja autoria é atribuída a Hipócrates, pode ser 

considerado como o ponto inicial das discussões sobre epilepsia na história, e 

o ponto de partida teórico desta pesquisa.  

        A Escola Hipocrática, também chamada de Escola de Cós, pode ser 

caracterizada por sua posição rigorosamente “científica”, pois já defendia a 

utilização de uma metodologia e estabelecia como elemento importante nos 

estudos médicos, a observação e a experimentação, eliminando as causas 

sobrenaturais, e atribuindo causas (αιτια ) naturais para as doenças.  

          A Escola de Cós constituía-se como uma visão que se contrapunha, 

tanto à opinião popular, que atribuía a causa da epilepsia a “uma possessão 

por um deus”, mas, também, opunha-se à visão médica da Escola Itálica, que 

unia o conhecimento médico, à magia, aos encantamentos, à religião, à 

mitologia e à filosofia. Esta Escola tinha como representante de maior projeção 

o médico, filósofo e “mago” Empédocles, que nasceu em Agrigento, na Sicília. 

          A Escola Hipocrática estabeleceu-se também como um saber contrário e 

separado da Filosofia, entretanto, como afirma Werner Jaeger, ... a Medicina 

grega só se tornou uma arte consciente e metódica sob a ação da Filosofia 

Jônica da Natureza. Entretanto, esta área do conhecimento não teria adquirido 

sua posição de “ciência”, se não tivesse como fundamento as investigações 

dos filósofos jônios. Além disso, ambas ( Filosofia Jônica e Medicina 
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Hipocrática) serviram de fundamento para a origem da Filosofia e Ciência 

ocidental. 

          Essa investigação da Natureza implicava no problema da origem e 

natureza do universo, ou seja, na busca das causas e saber como tudo se 

origina, existe e perece. 

          Desta maneira, a visão de Natureza, enquanto cosmologia, transfere-se 

para a natureza do homem, isto é, para a visão médica do corpo humano, 

influenciando a visão hipocrática que explicava o corpo humano como 

composição dos quatro elementos: terra, água, fogo e ar, cuja combinação com 

o seco, úmido, quente e frio, constituem os humores (χυµος) do corpo humano. 

          Outra noção importante apresentada pela Escola Hipocrática refere-se à 

concepção de Natureza e de saúde como combinação, como equilíbrio 

(κρασις), e que por outro lado, a doença surge devido ao desequilíbrio 

(διακρασις). 

          Na Grécia, do século V a.C., ocorre um movimento que envolve a 

utilização da técnica (τεχνη = arte – ofício ), juntamente com um processo de 

especialização em profissões, que se distinguem cada vez mais por seu fazer e 

saber específicos. 

         Assim, no Corpus Hipocráticum verifica-se uma distinção entre o 

conhecimento do leigo e o conhecimento do profissional, que pode ser o 

especialista do saber médico, que fundamenta sua investigação na razão 

(λογος), revelando uma crença segura na regularidade da natureza, que é vista 

como um cosmos organizado por leis que podem ser explicadas pela razão 

humana. 

         Portanto, há no livro de Hipócrates, Sobre a Doença Sagrada,  uma 

distinção entre o leigo (ιδιωτης ) e o profissional médico ( ιατρος ), que além 

das diferenças quanto ao domínio do saber médico, tem uma conotação  

político – social, no qual o leigo se define como aquele que não se adequa aos 

ditames do Estado e da cidade, que não participa do grupo de homens 

consagrados e iniciados nos mistérios do saber, mas vive livremente em função 

de sua vontade independente. Já o profissional médico é visto como um 
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demiurgo ( δεµιουργος )como um artífice, que tem um saber e um fazer que o 

capacita para a ação e responsabilidade pública no interior da cidade. 

 

         O termo epilepsia ( επιληψια ) como é utilizado no livro Sobre a Doença 

Sagrada, significa apenas “ataque” ( επιληπτος - SDS IX, 17 -- επιληψιος - SDS 

XIII 25 ), que se refere a um dos sintomas da doença. Esta palavra tem origem 

no verbo λαµβανω, que quer dizer pegar, atacar, associando o ataque 

epiléptico à noção de “ser pego” – “ser atacado” por algo exterior ao portador 

da doença.  

         A visão sobrenatural e religiosa da epilepsia se estenderá por toda Idade 

Média (doença de São Valentino na Europa e doença de São Vítor na Rússia), 

e somente no século XIX será considerada como distúrbio cerebral, com a 

constituição da Neurologia Clínica como disciplina independente da Psiquiatria. 

         No século XIX , segundo Hegenberg, os médicos passaram a entender a 

doença como desvio da normalidade, sendo considerado doente aquele que se 

afastou da média estatística. 

          Nesse período, influenciados pelo Positivismo, os neurologistas 

franceses, ingleses e alemães começaram a realizar estudos sobre a estrutura 

e funções do cérebro. 

         Segundo Llopis, a Neurologia, firmou-se como disciplina médica 

especializada a partir de John Cooke ( 1756 – 1838 ), com a sua primeira obra 

dedicada à Neurologia denominada Um Tratado sobre a Doença Nervosa , 

publicada em  1820 /1823. ( LLOPIS, in ENTRALGO, 1985, p. 240 ) 

         Outro marco do surgimento dos estudos da epilepsia, sob a visão da 

Neurologia Clínica, ocorreu em 1873, quando Hughlings Jakson, neurologista 

londrino, propôs que as convulsões epilépticas eram resultante de disfunções 

eletro - químicas do cérebro. 

         Após a descrição de potenciais elétricos na superfície do córtex cerebral 

realizada por R. Caton ( 1842 – 1926 ), somente no século XX,  Hans Berger 

( 1873 – 1941 ) desenvolverá o eletroencefalograma, que permitirá realizar 

pesquisa demonstrando a presença de disfunções elétricas nas enfermidades 

cerebrais. 
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        4.2. DOSTOIÉVSKI E A EPILEPSIA – A DOENÇA COMO DOM E 

TRAGÉDIA NA OBRA “O IDIOTA”  

 

         Esta obra de Dostoiévski tem como personagem principal o Príncipe 

Míchkin, que é portador de epilepsia e retorna à sociedade russa após período 

de tratamento no exterior. 

         Ao retornar, Míchkin procura por parentes e se integra à vida social, 

apesar de seus valores e características de personalidade constrastarem com 

o contexto vivido pela maioria dos personagens do romance. 

         Envolvido em conflitos pessoais, familiares e políticos, Míchkin apaixona-

se por Nastácia Filíppovna, que esta prometida em casamento com Rogójin. 

Entretanto, como o casamento de Míchkin com Nastássia parece impossível de 

acontecer, são realizados os preparativos do casamento do Príncipe com 

Aglaia. Porém, antes que o casamento de Míchkin aconteça, Rogójin mata a 

sua noiva e ao presenciar o ocorrido, Míchkin é acometido de um surto 

epiléptico grave e crônico, do qual não retorna à consciência.         

         A Literatura, considerada como um sistema de múltipla significação, 

proporciona ao leitor inúmeras imagens e associações, abrindo a possibilidade  

de diferentes e incontáveis perspectivas e interpretações. 

         Para Luigi Pareyson, o pensamento pode ser classificado de dois tipos: o 

primeiro, denominado de histórico, caracteriza-se pela recuperação do 

racionalismo, com destinação pragmática, técnica e instrumental, por isto, está 

privado e renunciou à verdade. Por outro lado, a segunda forma de 

pensamento, chamado de revelativo, caracteriza-se pela presença de uma 

fonte ou manancial de incessante irradiação de significados.(PAREYSON, 

2005, p.15-18 ) 

         O leitor, ao tomar contato com a obra literária experiencia a possibilidade 

de um duplo desdobramento em seu intelecto, pois a Literatura permite ao 

leitor enveredar-se por dois caminhos, o primeiro, será o da imaginação 

simbólica, e o segundo, da consciência reflexiva. 
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         A razão é representada e se expressa através da ciência, enquanto que a 

emoção se revela através da arte. 

         Para Bachelard, mesmo que arte e ciência sejam concebidas como 

atividades complementares, ciência sem poética é alienação do homem, pois, 

na dualidade epistemológica do sujeito que conhece, admite a possibilidade de 

conciliação e integração de ambas. 

         Na visão bachelardiana, o “homem diurno” utiliza a razão e busca a 

consciência reflexiva, enquanto que o “homem noturno” é regido pela 

imaginação criadora e capta a realidade através da fantasia poética.  

( BACHELARD, in SIMÕES, 1999, p.16 ) 

         São dois caminhos que se vinculam às discussões sobre os dois 

aspectos da natureza humana, isto é, razão e emoção; racional e irracional; 

apolíneo e dionisíaco; objetividade e subjetividade. 

         A imaginação simbólica, que Pareyson denomina de pensamento 

revelativo, busca a verdade enquanto condição inefável e inexaurível, 

tornando-se uma tarefa infinita, sempre múltipla, sendo que esta verdade é 

inseparável da interpretação pessoal. ( PAREYSON, 2005, p.20 ) 

         A imaginação simbólica, como a capacidade mental de produção livre de 

imagens, fundamenta-se nas emoções, na afetividade, no onírico, no simbólico 

e na pluralidade de imagens criadas pela ficção literária. 

         O caminho da imaginação simbólica permite o “vôo do espírito”, a livre 

criação imaginativa que se lança para além dos fatos reais, construindo uma 

outra realidade, muitas vezes distante das relações utilitaristas e pragmáticas 

do mundo. 

         Para Gilbert Durand, não existe separação entre o racional e o 

imaginário, pois, o pensamento na sua totalidade está integrado pela Função 

Simbólica. ( DURAND, 1993, p.75 ) 

         A Função Simbólica, que Ernst Cassirer denomina de Carga Simbólica, é 

a tendência do pensamento a integrar ou atribuir um sentido ao objeto, fazendo 

com que tudo que passe pela consciência seja imediatamente representado.  

( DURAND, 1999, p.55 ) 
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         A  Função Simbólica da consciência atua predominantemente através do 

Princípio da Analogia, isto é, criando metáforas, superando-se para além da 

causalidade física, para lançar-se numa reconciliação com o Metafísico. 

         Portanto, o símbolo, para Durand, é uma recondução do sensível para o 

inteligível, do significante para o significado, realizando uma verdadeira epifania 

do mistério indizível e ausente. ( DURAND, 1999, p.11-107) 

         Assim, reconhecida a importância da Função Simbólica para a formação 

da consciência, com a perda do poder de analogia, do poder de metaforizar e 

representar, instala-se a doença mental, fazendo com que os símbolos se 

esvaziem de sentido, gerando uma perturbação da representação. 

         Para Jung e Cassirer, a doença mental ocorre devido a uma deficiência 

da Função Simbólica, onde as pulsões instintivas não conseguem 

simbolização, reduzindo o símbolo a um simples sintoma. ( JUNG e 

CASSIRER, in DURAND, 1999, p.59 ) 

         Portanto, pode-se concluir que o exercício da imaginação simbólica é por 

si mesma, terapêutica, pois constrói imagens atribuindo-lhes significados, 

transportando o sujeito para o mundo dos sonhos, que através do olhar interior, 

busca inspiração no mundo onírico. 

         Assim, no “Homo Symbolicus”, termo utilizado por Durand, na sua 

condição existencial de tensão entre o nada e o tudo, o relativo e o absoluto, o 

símbolo, adquire valor supremo de mediação e equilíbrio na relação entre o vir-

a-ser da história, sempre em mudança, e o Ser, imutável, eterno e 

transcendente. 

          Para Durand, além dos aspectos apresentados por Jung e Cassirer, a 

Função Simbólica, revela-se como fator de equilíbrio psicossocial, pois garante 

a coesão dos grupos e da sociedade. ( DURAND, 1999, p.91) 

         A imaginação simbólica, como imagem poética, como expressão dos 

conteúdos inconscientes e arquetípicos da psique humana, expressa princípios 

sublimes, podendo ser isentado da avaliação de sua representação de uma 

verdade objetiva, importando apenas em saber que influência exerce sobre a 

subjetividade humana. 
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         Como afirma Edmund Husserl, ...o eidos, a essência pura, pode 

exemplificar-se intuitivamente em dados da experiência, tais como percepção, 

recordação etc., mas igualmente também em meros dados da imaginação..”  

( HUSSERL, 2006, p.38. ) 

         Ao experimentar a obra, o leitor explicita uma interpretação possível do 

conteúdo e do enredo literário, utilizando-se de sua imaginação criadora, 

extraindo sentidos diferentes para uma mesma imagem. 

         Neste processo onírico, o sujeito que sonha ( leitor ), confunde-se com o 

objeto ( conteúdo e personagens da obra ), isto é, a substância ( imaginação 

simbólica ) do sujeito se corporifica no objeto do conhecimento. 

         Desta maneira, uma única obra literária pode ter diferentes 

interpretações, dependendo do tipo e do momento vivido pelo leitor, pois, o 

símbolo, em sua ambigüidade, constitui-se como uma representação que 

revela, por um lado o sentido concreto ( significante ), e por outro, o invisível e 

indizível das representações indiretas ( significado ). 

         Neste sentido, diz Bachelard, à imagem – imaginação não se aplicam as 

categorias de convenção e inadequação, pois esta não se encontra no domínio 

da percepção e da conceituação. ( BACHELARD, in FELÍCIO, 1994, p.95 ) 

         Dentro desta perspectiva do exercício da imaginação criadora do leitor, 

Michkin é um herói que consegue vencer suas limitações culturais, sociais e de 

saúde, acreditando que a verdade libertará a todos. ( p. 350) 

         Michkin é um herói trágico ao estilo dos grandes personagens da história 

e da mitologia, cujo destino envolve a redenção de seu povo, que após a 

destruição de si mesmo e do mundo renasce e revitaliza, transfigurando tudo 

ao seu redor. ( p. 284) 

         Jung utiliza o termo “personalidade-mana” para referir-se a este ser de 

sabedoria e vontade superior, cujo arquétipo se formou na psique humana 

desde os primórdios da história da humanidade, sendo dominado pelo 

inconsciente coletivo, traduz-se historicamente na figura do herói e do homem-

deus. ( JUNG, 1987, p.108 ) 
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         Após intensa crise epiléptica, Michkin renasce após sua “morte”, ressurge 

e recria o social em torno de si mesmo, polarizando a atenção, trazendo vida 

ao social, possibilita o encontro entre as pessoas e permite a purificação das 

emoções através de uma catarse social. ( p. 279 ) 

         Como o grande herói Teseu, da mitologia grega, que salvou os jovens 

atenienses das garras do Minotauro – o touro devorador de homens que vivia 

no labirinto, Príncipe Michkin conquista a salvação para seus companheiros 

realizando seu percurso heróico de separação do mundo, penetração em outra 

realidade e retornando ao mundo. ( p. 211 ) 

         Quando Michkin adentra pelas escadas, corredores e aposentos do 

prédio sombrio da residência de Rogójin, parece penetrar em um labirinto, 

correndo perigo em seu interior ( p. 240 -241 ). Durante a saída da residência 

recebe a benção da mãe de Rogójin e depara-se com um quadro do Cristo 

sendo retirado da cruz ( p. 253 ), imagens que se apresentam como solução e 

saída, como o “fio de Ariadne” através do qual se torna possível encontrar a 

saída para o labirinto, isto é, uma solução para o niilismo da imanência.(p.253 ) 

         O labirinto é o local de sacrifícios, onde as vítimas são imoladas em honra 

da divindade, e Michikin é esta vítima, pois depois desta visita Rogójin tenta 

matá–lo. ( p. 241 ) 

         O labirinto é uma imagem que corresponde à existência humana sem 

salvação, cuja saída possível, segundo Dostoiévski, encontra-se na via 

espiritual, apresentada na obra com a visão do quadro onde Jesus Cristo está 

sendo retirado da cruz. ( p. 253 )  

         Segundo Campbell, a aventura do herói segue um padrão que se divide 

em três momentos : um afastamento do mundo – uma penetração em uma 

fonte de poder – o retorno que enriquece a vida. ( CAMPBELL,  1968, p.40 ) 

         Dostoievski retrata a decadência, a ilusão, o vazio e o niilismo (filosófico) 

vivido pela sociedade russa e vislumbra para além desta trágica situação, 

caracterizando Michkin como herói que simboliza a salvação e a criação de um 

novo sentido para a condição humana ( p. 383 ). 
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         Assim como nas obras da literatura e dramaturgia  da tragédia clássica, 

Michkin desponta como o herói iluminado que traz esperança diante de um 

mundo sombrio. 

         Assim como na tragédia clássica, Michkin, é um herói que vive 

frequentemente o destino que tende para o impasse, para a falta de solução, 

para uma “aporia” ou ausência de resposta pronta e acabada. 

         Conforme Lesky, o conflito trágico nada tem de conclusivo, mas abre-se 

para o conhecimento do Ser, para a transcendência. A tragédia aponta para o 

absurdo do nada ou para a transcendência da ordem do mundo. (LESKY, 

1996, p.54 ) 

         A tragédia ( τραγιχος = terrível, estarrecedor ), enquanto modalidade 

teatral e literária, apresenta uma ação e um enredo que desperta o terror e a 

compaixão, possibilitando aos expectadores ou leitores uma verdadeira 

purificação das emoções ( καθαρσις ), assim como ocorria nos rituais 

dionisíacos, onde os seguidores do cortejo (  θιασε ) perseguiam , capturavam, 

matavam, bebiam o sangue e comiam a carne crua de um bode ( τραγος = 

bode – palavra que deu origem ao termo tragédia ). Esse bode representava o 

próprio deus Dioniso, que levava os participantes a um intenso êxtase ou 

loucura divina.  

         Todo momento em que Michkin dialoga com seus interlocutores 

possibilita uma catarse das emoções, através de explosão de raiva e frequente 

exteriorizar de acusações de erro e de culpa ( αµαρτια ) que consomem a alma 

( p. 347 ). 

         Assim, ao projetarem sobre o herói todas as emoções, erros, culpas e 

mágoas, Michkin torna-se literalmente um “bode expiatório”, que concentra em 

si mesmo todo o mal para ser expiado. 

         Na relação entre o destino do herói e o destino coletivo, o herói polariza a 

atenção e torna-se alvo da projeção da coletividade, tanto de aspectos 

considerados positivos quanto negativos. 
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         Michkin compreende a natureza humana em sua ambigüidade, em seus 

pensamentos duplos ( p. 349 ), e assim é tratado pelos parentes e amigos, que 

o consideram desde um idiota ( p. 100 ) a excepcional inteligência ( p. 80 ), 

desmembrando a sua personalidade numa pluralidade psicológica de 

qualidades e defeitos. 

         Na intensa dialética dos contrários, do “ser ou não ser “ ( p. 411) das 

relações sociais, Michkin é caracterizado de maneira ambígua e paradoxal : 

 filósofo (p. 49), artista (p. 56) – enviado de Deus (p.73) - deplorável idiota e 

quase miserável (p.74) – uma criança completa (p.74) – instruído (p.74) – 

simplório ( p.75) – bem educado (p.75) – excêntrico (p.77) – que fala bem  

(p.77) – interessante (p.77) – finório (p.78)-excepcionalmente inteligente (p.86) 

– idiota (p.100). 

         À semelhança de Orfeu, herói, poeta e músico da mitologia e religião 

grega, que adora o deus Apolo, deus do Sol, da Razão e da Ciência, que 

posteriormente passou a adorar o deus Dioniso, deus do vinho, das emoções, 

dos instintos, e que teve seu corpo desmembrado, da mesma maneira, também 

o herói Michkin é desmembrado psicologicamente em qualidades e defeitos, 

assim como também é desmembrado fisicamente quando sente seu “corpo 

quebrado” após um ataque epiléptico ( p. 273 ). 

         Esta idéia do desmembramento, do despedaçamento do ser humano 

encontra-se também na mística ortodoxa, que acredita na “decomposição” que 

o mal exerce sobre o ser humano como um todo. 

         No mundo, na imanência, o homem está em constante e intensa 

decomposição, impossibilitando a definição da personalidade, bem como das 

partes que a compõe como por exemplo, a razão, que para Dostoiévski não 

consegue atingir nenhum conhecimento objetivo. 

         Para Dostoiévski, o homem como ser que pertence à natureza vive na 

ignorância, que é superada apenas pela experiência reveladora de Deus. Na 

tentativa de definir o ser humano, a razão coisifica-o, tornando-o um objeto e 

retirando assim, a sua condição de sujeito. 
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         O homem, como ser da natureza e ser no mundo, precisa passar pelo 

despedaçamento, não tem como negá-lo, deve enfrentá-lo e vivenciar toda dor 

e sofrimento desta sua condição ontológica.  

         Para Dostoiévski, a condição ontológica da imanência do homem é a 

tragédia, é a condição de queda, de degradação e de niilismo, que será 

superado somente pela vivência corajosa do sofrimento, enquanto redenção 

que torna possível a ascensão ao sobrenatural, pois na identidade dos opostos, 

o mais nobre e precioso está oculto justamente no mais baixo e vulgar. 

         Assim, através da vivência da doença e suas conseqüências no 

personagem Michkin, Dostoiévski coloca uma questão filosófica profunda, 

discutindo a respeito do Uno e do Múltiplo, onde a partir de um único sujeito 

doente, mas dotado de dons excepcionais, surge a multiplicidade criativa das 

relações sociais. 

         Entretanto, no mundo não há unidade, apenas reflexos caricaturais do 

Uno transcendental, já que no mundo encontra-se a multiplicidade, a polifonia, 

o caos, o nada, o conflito, a ilusão e sofrimento intrínseco à condição 

existencial do homem. 

          A Unidade de Michkin encontra-se em seu mundo interno, na 

subjetividade, na essência de sua alma, no seu verdadeiro Ser, no 

sobrenatural, em contraposição à sua aparência e à realidade social 

fragmentada da sociedade russa do século XIX. 

         Assim como Homero, na Ilíada e Odisséia, apresenta através de seus 

personagens particulares ( Aquiles – Heitor – Páris – Ulisses etc. ) questões 

universais e pertinentes à natureza humana, a vivência de Michkin também 

aponta para o universal, tornando possível a generalização de suas 

experiências para humanidade.  

         Para Dostoiévski, o niilismo inerente à sociedade do século XIX, condição 

trágica que caracteriza a civilização ocidental,  poderá ser superada somente 

através da busca da verdade e da essência do Ser. 
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         Em um mundo decadente, trágico e vazio de sentido, cujos interesses 

estão voltados para o Ter, Dostoiévski mostra que a saída está no Ser. 

Direcionando seu olhar para o mundo interno, para a subjetividade do sujeito 

atinge e revela a dimensão espiritual do homem, afirmando que as respostas 

para o drama humano estão em seu interior, pois sua alma constitui a ponte 

para o mundo espiritual e metafísico. 

         Nesta valorização do mundo interno ou da subjetividade, Dostoiévski 

coloca em prática a máxima socrática – “ Conhece-te a ti mesmo “, que implica 

na procura do religar-se ao seu daimon ( δαιµον ), ao seu “anjo interior”, ao seu 

Self . ( p. 267 )       

         O herói em sua ação de enfrentamento do mundo, morre para o mundo, 

desprende-se do Ter e do que é material ( p.320 ) para resgatar o Ser, 

liberando através de si um fluxo de vida, como uma “árvore da vida” que 

multiplica os seus frutos para o bem da humanidade. 

         Assim como na Grécia antiga o portador de epilepsia era visto como 

alguém que era “possuído por um deus”, na Rússia do século XIX, dentre os 

IURÓDIVIIS, homens simples e considerados alienados, encontravam-se 

dentre eles os epilépticos, que eram muitas vezes considerados também como 

santos e videntes, dotados de dons proféticos ( p. 29 ). 

         No momento do ataque epiléptico, durante o qual Michkin perde 

completamente a memória, há uma interrupção do fluxo lógico do pensamento 

( p. 78 ), é como se fosse “tomado por um deus”, por seu daimon ( socrático ), 

tendo que se entregar e ser possuído pelo inconsciente sem o controle 

consciente da razão. ( p. 270 ) 

         Antes,  durante e depois do ataque epiléptico é como se a mente e o 

coração se iluminassem e o cérebro se inflamasse ( p. 261 ). É um momento 

que vale por toda a vida, a felicidade é infinda ( p. 262 ). Apesar de tomado 

pelo inconsciente, para Michkin, paradoxalmente é um momento de auto – 

consciência, no dilacerar-se no caos psíquico, um novo homem e uma nova 

personalidade estão sendo gerados. ( p. 262 ) 
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         Neste momento, o herói é tocado pelo seu daimon ( p. 267 ), como que 

tomado pelo êxtase místico ( p. 270 ), transporta-se para uma outra dimensão, 

retirando-se do mundo físico, é arremessado para o mundo metafísico. 

         O ataque epiléptico descrito por Dostoiévski  pode ser comparado a um 

êxtase místico, como um estado alterado da consciência que possibilita a 

intuição intelectual, isto é, a revelação das verdades sobre os enigmas do 

sujeito, do mundo e do metafísico. 

         A epilepsia, sob este prisma é um “dom divino”, que estabelece o contato 

direto entre os homens e os deuses, cujo portador, ao retornar do “êxtase 

redentor” ( ataque ), após sua transfiguração, canaliza as bênçãos superiores 

para a transmutação do mundo, fazendo a função de união entre o 

transcendente e o imanente, entre o sobrenatural e o natural. 

         Desta maneira, o herói estabelece uma responsabilidade com o destino 

do mundo e Michkin expressa esta atitude de responsabilidade diante da 

coletividade, retomando a visão aristotélica que afirma a precedência e 

superioridade do coletivo sobre o particular.  ( ARISTÓTELES, 1997, p.15 ) 

         Por outro lado, Dostoiévski demonstra no transcorrer do romance o 

quanto o coletivo sufoca e não permite momentos de privacidade, 

apresentando uma sociedade onde predomina a vida pública, que 

consequentemente oprime a individualidade e a privacidade, gerando 

intensamente o seu oposto, que é a necessidade de introspecção e 

interiorização. 

         Assim, como um “místico”, Michkin  revela com freqüência a necessidade 

de estar só ( p. 346 e 387 ), de recolher-se dentro de si mesmo para ouvir a 

sua voz interior ( p. 247 ). 

         Assim como Santo Antão, místico da Igreja Ortodoxa e precursor da vida 

monástica, Michkin sente necessidade de “ir para o deserto”, de entregar-se à 

solidão da vida ascética, semelhante a Jesus Cristo, que permanece no 

deserto enfrentando as tentações demoníacas, para em seguida retornar aos 

problemas do mundo em que vive. 
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         Apesar de estar no mundo, a ascese de Michkin opõe-se ao caminho do 

epicurista, que busca os prazeres do mundo, que ao ser levado às últimas 

conseqüências não preenche o vazio da alma, mas torna a vida sem sentido e 

insuportável, a ponto do sujeito desesperado cometer suicídio. ( p. 398 ) 

         Entretanto, “retirar-se para o deserto”, interiorizar-se e lançar-se para o 

mundo metafísico através do “êxtase místico” da alma, necessariamente estará 

envolvido na luta entre o bem o mal, defrontando-se com os deuses e com os 

demônios.( p. 265 ) 

         Desta maneira, Dostoiévski apresenta uma discussão sobre o sagrado e 

o profano, sobre o religioso e sobre o mundano, colocando a pergunta : Onde 

estará a saída para o sentido e felicidade da vida humana ? Estará no entregar-

se desenfreadamente aos prazeres mundanos, que carrega em si mesmo os 

limites da matéria, ou no trilhar o caminho de volta para o interior da alma, na 

sua infinita dimensão metafísica? 

         Assim como Ulisses, na Odisséia de Homero, Michkin tem que descer ao 

Hades, isto é, ao mundo subterrâneo de sofrimento, dor e penosa perturbação  

( p. 260 ), para em seguida retornar ao mundo dos homens com dons, recursos 

e poderes incomuns. ( p. 241 ) 

         Após a “experiência mística”, o portador da epilepsia retorna com o 

coração cheio de amor e com a convicção de que somente este sentimento 

sincero pode “salvar a humanidade” ( p. 248 e 249 ). 

         A salvação  da humanidade está na “beleza” (p. 426 ) e não se encontra 

no ateísmo ( p. 417 ), nem no estado de espírito científico e prático que marca 

historicamente a civilização ( p. 416 ), nem no desenvolvimento tecnológico 

representado pelas ferrovias ( p. 415 – 416 ). 

         O sentimento do Belo possibilita ao ser humano admirar-se e extasiar-se 

diante da beleza encarnada no mundo, gerando o respeito e o cuidado para 

evitar a destruição daquilo que contenha esta beleza, como no caso de 

Nastácia Filippovna, que representa a perfeição de mulher ( p.172-196-201 ), 

uma verdadeira Musa que desperta encantamento em Míchkin e tantos outros 

admiradores, por sua beleza incomum. 
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         Como afirma Pondé, na tradição ortodoxa, é fundamental a concepção de 

Deus como a própria Beleza Absoluta, sendo apresentada no texto 

denominado Filocalia ( ϕιλη - amigo ;καλος - belo ) que contém instruções 

sobre exercícios que a alma mística deve praticar para que se aproxime de 

Deus. ( PONDÉ, 2003, p.95 )  

        O sentido da beleza a que se refere Dostoiévski, se expressa através de 

Michkin, como a beleza de alma, de caráter, que se realiza pelo cultivo das 

virtudes da honradez, firmeza, gentileza e franqueza. ( p. 99 ) 

         Estas virtudes, desvalorizadas pela sociedade por serem consideradas 

comportamentos de criança ( p.99 ) são cultivadas por Michkin, que deseja 

manter-se como criança, mesmo que tenha idade avançada. ( p.98 ) 

         Michkin sente-se como uma criança na alma, no caráter e na inteligência  

( p.98 ), revelando uma identificação profunda com elas, mesmo com todo risco 

que corra nas relações sociais ( p.98 ), pois esta postura o gratifica e deixa feliz 

( p.99 ), já que esta atitude opõe-se ao comportamento do ser humano adulto 

comum, que estabelece relações sociais através do egoísmo, concorrência, 

ameaças, violências e exploração do outro ( p.92 ). 

         A infância é o “verdadeiro arquétipo” ( Bachelard ), o arquétipo do paraíso 

perdido, da felicidade simples e plena. A infância, que remete ao lúdico, é 

antagônica à luta ( agon ) que vive o adulto. ( DURAND, 1993, p. 83 )  

         O motivo desta atitude é que Michkin é um cristão ( p. 427 ), e como 

Jesus Cristo, contrapõe-se à sociedade desumana em que vive ( p. 324 ), 

buscando a superação do ethos ( εθος ) – costume e hábito do homem russo 

comum, demonstrando valores cristãos do amor ( p.248 ), da solidariedade, da 

paz e felicidade que se estenda a toda humanidade ( p. 417 ).  

         Desta maneira, Dostoiévski, em toda a obra pergunta e discute – Quem é 

o verdadeiro idiota ? É Míchkin, que se coloca fora dos valores dos homens 

comuns e os questiona, ou são aqueles que aderem a estes hábitos ? 
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         Os valores morais são discutidos intensamente por Dostoiévski ( p. 177 – 

179 – 314 – 322 – 419 ) e apresenta Míchkin assumindo a postura de um nobre 

( p.104 ) que cultiva virtudes, possibilitando uma certa liberdade em relação aos 

condicionamentos sociais. 

        Além disto, com este sentimento que Míchkin demonstra pelas crianças, 

Dostoievski demonstra seu posicionamento filosófico que se aproxima do 

idealismo platônico, ao afirmar que, os adultos não ensinam nada às crianças, 

mas elas que ensinam os adultos ( p.92 ), portanto, afirmando em outras 

palavras que já nascem sabendo e trazem na alma o conhecimento que 

apenas será recordado ( reminiscências ) através das experiências da vida.  

         A experiência não pode ser ensinada, tudo que se pode ensinar é o 

caminho da experiência, pois, o conhecimento, que está implícito no Ser de 

cada um será alcançado pela apropriação da experiência. 

         Míchkin vive sob a égide do deus Apolo (representado portando arco e 

flecha), pois é hábil com sua “seta” em penetrar com profundidade a alma 

humana (p.348) assim como Hippolit, que fazendo uma longa reflexão sobre 

sua morte (p.465) demonstra esperança na força imensa e inumerável do Sol  

( p. 465 – 465 ). 

         Conforme Cornford, Apolo, como o deus do Sol, das artes, da música, da 

ciência, da medicina e da razão, é o deus que liberta a alma do mal, que 

purifica a alma dos desejos do corpo, preparando-o para a felicidade e 

sabedoria plena com a inevitável morte ( CORNFORD, 1989, p.142). 

         Como deus solar, Apolo é deus do fogo ( πυρ ), que é fonte de vida  

( p.415 ), que participa da “grande e sempiterna festa” da natureza ( p. 474 – 

475 ). É fogo que faz arder o corpo humano em febre ( p.173 ), assim como, 

manifesta-se na alma que vive a impaciência febril ( p.213 ).  

         Segundo Mircea Eliade, tornar-se “ardente” através do “calor mágico”, é 

um sinal por excelência da superação da condição profana do homem.  

( ELIADE, 1996, p.101 ).  

         O fogo da lareira é a pira que consome o pacote de dinheiro, destruindo a 

corrupção e a degeneração moral do ser humano ( p. 204 – 206 ), mas 
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também, é a “imensa presença” sobre os homens solidários, que 

fraternalmente se reúnem ao seu redor e se ajudam uns aos outros (p. 450 ). 

         Como descreve Pondé, na visão da mística ortodoxa ( Filocália  de 

Macário do Egito ), Deus é fogo, assim como a alma humana também, que pela 

similaridade entre ambos, torna possível a fusão destes na experiência do 

êxtase místico, pois semelhante atrai semelhante. ( PONDÉ, 2003, p.81 ) 

         Portanto, seguir ao deus Apolo implica em preparar-se para a morte, já 

que somente com a morte ocorrerá a plena libertação e felicidade humana. 

Assim, a questão da morte aparece com freqüência na obra e Míchkin revela 

um particular e intenso interesse em saber o que se passa na alma de um 

homem condenado à morte, minutos antes de sua execução ( p. 83 ). 

         Dostoiévski projeta em seu personagem a sua experiência pessoal, já 

que em 1849, aos 28 anos de idade, foi condenado à morte, acusado de 

atividade subversiva, sendo poupado no último instante. 

         Por outro lado, para Dostoiévski, a morte é a suprema libertação, a 

suprema superação do niilismo, das leis da natureza, da ignorância e da 

angustiante decomposição existencial. A morte é uma passagem que se deve 

transpor para que se possa adentrar ao mundo divino, para o encontro com 

Deus no paraíso metafísico. 

         Como um crítico voraz da civilização, nos moldes, valores e  tendências 

desenvolvimentistas que marcam o século XIX, representada pelo navio a 

vapor ( p. 423 ), mas principalmente pela estrada de ferro, que na opinião geral 

era muito valorizada como a solução para os problemas de transporte  

( pessoas –mercadorias ), e para acesso a regiões inóspitas da Rússia, como 

por exemplo a Sibéria. 

         Entretanto, Dostoiévski revela através de diferentes personagens  

( Míchkin – Liebdiev – Hippolit ) uma visão crítica dos avanços tecnológicos da 

civilização, considerando a rede de ferrovias e suas locomotivas como um 

flagelo sobre a Terra ( p. 416 ), isto é, a própria “Estrela Absinto” do Apocalipse 

( p. 235 – 236 – 280 – 344 ), trazendo destruição e morte para a humanidade 

(p. 416 ). 
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         A existência se caracteriza pela luta ( πολεµος ) entre o bem e o mal, 

sendo que o confronto com o mal, representado pela tecnologia, possibilita a 

escolha e a afirmação do bem. 

         Entretanto, além da tecnologia como representação do mal, para 

Dostoievski, o mundo está fatalmente predestinado ao mal. O mal está 

ontologicamente inerente ao mundo, portanto, para este problema não se 

encontra solução na imanência do mundo. Somente será possível solução e 

superação do mal na Transcendência de Deus. 

         Se a humanidade possui as tendências para a auto-preservação e para a 

auto-destruição, as “pseudo–maravilhas” da modernidade, que encantam a 

maioria dos governos e populações do século XIX, para Dostoievski são 

verdadeiros “cavaleiros do apocalipse”, que impulsionam não o 

desenvolvimento, mas é o impulso (διναµις ) para a destruição e a morte  

( θανατος ). 

         Desta maneira, Míchkin é, literalmente, um psicopompo ( ψυχοποµπος ), 

um guia, um acompanhante da alma dos “mortos”, isto é, um condutor 

daqueles que mesmo estando vivos, podem ser considerados “mortos”, já que 

envolvidos pela degeneração social e pela decadência da civilização, levam 

uma vida sem sentido, desprovida dos verdadeiros valores que realizam a 

natureza humana e que tornariam possíveis a felicidade e a vida plena. 

         Apesar de considerar que a alma russa está na escuridão ( p.263 ) e vive 

um período de vícios ( p.423 ), Dostoiévski valoriza a cultura popular, acredita 

que está no povo russo a resposta para seus próprios problemas, 

principalmente porque para além de todos os condicionamentos sociais, ainda 

pode-se encontrar no povo uma essência que contém um sentimento religioso  

( p.256 ). 

         Para que haja um resgate da História da Rússia e seus costumes 

populares, isto é, de sua identidade e do seu caráter nacional, é preciso 

valorizar as tradições russas, com sua religiosidade ortodoxa, que faz de 

Moscou a herdeira de Constantinopla, fundando a idéia de que é o centro da  
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Cristandade Ortodoxa, portanto, a “Terceira Roma”, fortalecendo ainda mais o 

sentido profundo que tem a religiosidade para o povo russo. 

         Portanto, é inconcebível para Dostoiévski, a tentativa de sufocar este 

espírito religioso russo através da imposição de ideologias importadas, como o 

anti – nacionalismo ( p.374 ), o liberalismo ( p.376 ), o materialismo, o ateísmo, 

o niilismo ( p.433 ) e o socialismo ( p.375 ). 

         As críticas feitas ao liberalismo ( p.373 – 374 ) ocorrem por ser este um 

atentado às coisas russas ( p.376 ), pois os liberais são anti – nacionalistas  

( p.374 ), expressam aversão pelos costumes populares e pela história russa  

( p.373 ). Assim, somente através do resgate dos costumes populares e da 

História russa ( p. 241 – 249 – 275 ), a alma russa poderá sair da escuridão  

( p.263 ). 

         Este resgate implica também reconhecer a íntima e intensa relação entre 

a Rússia “civilizada” e a Sibéria, que dentre muitas maneiras se revela no 

trânsito de prisioneiros para aquela região, que possibilitou a amizade e 

consideração desses criminosos pelo “general generoso”, que dava assistência 

nas prisões e tratava a todos com respeito, igualdade, e sem distinção ( p. 451 

– 452 ). 

         Neste contexto, Dostoiévski utiliza o termo “iniciação”, que tem conotação 

religiosa, utilizado principalmente nos antigos cultos de mistério. A iniciação 

( µγστερια ou τελετε ) é a cerimônia de admissão, onde através de ritual se 

modifica o iniciante e sua relação com a divindade pela sua experiência do 

sagrado. No ritual de iniciação o iniciado (µγστες) começa sua “jornada 

espiritual”, sendo introduzido por outros membros do grupo religioso nos 

mistérios divinos, bem como em um processo de transformação da alma cujas 

conseqüências são imprevisíveis ( p.452 ), pois implica em uma imersão no  

sagrado e submissão aos poderes da divindade.  

         A iniciação é a experiência da morte e da ressurreição, pois o iniciado 

morre para os velhos valores da vida natural e mundana, e renasce para outro 

modo de ser superior, vivenciando uma profunda mutação ontológica. 
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         O processo de iniciação envolve uma crise total, a morte e a 

desintegração no caos, para que haja o renascimento em uma nova existência 

espiritual. 

         Como afirma Mircea Eliade, ...nos contextos iniciáticos, a morte significa a 

superação da condição profana, não santificada, a condição do “homem 

natural”, ignorante do sagrado, cego para o espírito... (ELIADE, 2001, p.156 ) 

         O resgate da História da Rússia proposto por Dostoievski envolve 

também a região e os povos da Sibéria, que muito antes de tornar-se o local 

das prisões russas, é o habitat das antigas tribos xamânicas. 

         Assim, na história da Rússia, a Sibéria remete a um período ainda mais 

antigo e anterior à introdução do cristianismo ortodoxo em território russo, 

remontando às origens da formação do povo russo com as tribos nômades 

siberianas : tártaros ( CORNFORD, 1989, p. 151 ); samoiedos – ostyaks – 

vostyaks – tungues – yuraks ( ELIADE, 2002, p.28 ).  

        Os povos siberianos mantêm até hoje uma relação especial e íntima com 

a natureza, pois estão sempre seguindo “o contínuo e eterno fluxo da vida” da 

natureza ( p.440 ). 

         Apesar da condição trágica e infernal da natureza, ela é ao mesmo tempo 

um cosmos, que tem capacidade ilimitada de regeneração e perpetuação 

cíclica, que Dostoiévski expressa através das diversas citações às árvores  

( p. 341 – 431 – 437 – 463 ), representando assim, a idéia da beleza, da 

eternidade e da imortalidade. 

        Como afirma Mircea Eliade, ... a árvore consegue exprimir tudo o que o 

homem religioso considera real e sagrado por excelência... ( ELIADE, 2001, 

p.124 )  

         A árvore representa o contato entre o céu e a terra, entre os deuses 

Urano e Gaia, que tudo criaram pela sua relação amorosa. A árvore é a 

maneira pela qual Deus se manifesta aos homens. É a arvore da vida que 

manifesta a força e a beleza divina ( p. 341 ) 
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         Em diferentes culturas, a árvore é um ícone, um símbolo mágico – 

religioso, local sagrado, considerado como o “centro do mundo”, um santuário 

onde os místicos e xamãs realizam os rituais em homenagem às divindades. 

Por exemplo, Moisés teve contato com Deus que se revelou na “sarça ardente”; 

Buda iluminou-se ao meditar sob uma árvore etc... 

         Para Míchkin, “a natureza sabe o seu caminho” ( p.474 ), isto é, por ser 

inteligente, por ser um cosmos organizado, todas as partes e todos os seres, 

até mesmo uma mosca ( p.474 ) tem o seu lugar definido nesta “ grande e 

sempiterna festa”, ou seja, no todo da natureza - ϕυσις . 

         Quando Míchkin expressa que a natureza pode “gerar mudança no ser 

humano”, e que “o verde e o ar puro” podem ajudar “a tornar mais fácil a vida” 

de Hippolit que está para morrer ( p.431), gerando nele um intenso desejo de 

viver ( p.437 ), revela a crença nesta força da natureza ou a fé no potencial 

curativo da natureza. 

         Esta crença no poder curativo da natureza é um elemento intrínseco da 

cultura e religiosidade dos povos siberianos, constituindo-se como idéia central 

do xamanismo siberiano. 

         Para Mircea Eliade, o xamanismo é um fenômeno mágico-religioso 

eminentemente siberiano e centro-asiático, cujo termo xamã – saman, chegou 

até os dias atuais através do russo- tungue, tendo se manifestado nestas 

regiões com forma e estrutura mais completa que outras partes do mundo, e 

com elevado grau de integração ( ELIADE, 2002, p.16 – 18 - 24 ). 

         Nos povos destas regiões a vida mágico-religiosa tem como centro o 

xamã, que se destaca por seu dom, conferido pelos deuses, de ter acesso ao 

sagrado e manter relações especiais com os espíritos. 

         Nas tribos siberianas, um dos critérios para a escolha, “chamado” e 

“iniciação”  de um pretendente a xamã, é ser portador de epilepsia ou ter sido 

acometido por surto epiléptico em algum momento da vida, já que esta 

manifestação é interpretada como um sinal externo da “escolha”, feita pelos 

deuses ou espíritos, e como um verdadeiro encontro com os deuses. ( ELIADE, 

2002, p.27 ). 
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         Míchkin é um xamã que entra em êxtase durante o ataque epiléptico 

(p.261) e realiza uma “viagem xamânica” ( aventura do herói ), vivenciando a 

condição de mediador entre o mundo dos espíritos e o mundo dos homens. 

              O xamã é um especialista mágico-religioso, cuja especialidade 

encontra-se no domínio da experiência extática, sendo considerado o grande 

mestre do êxtase. 

         Como afirma Mircea Eliade, “ o xamã é um grande especialista da alma 

humana, que “vê” a alma, a conhece e sabe do seu destino (ELIADE, 2002, 

p.20). 

         Míchkin apresenta-se destituído de qualquer cargo ou formação técnico-

científico, pois é um leigo ( ιδιοτης), entretanto, como especialista da alma 

humana, isto é, como xamã, demonstra maior capacidade do que a maioria das 

pessoas, de “ver” ( do grego ιδ = ver, que compõe a palavra ιδιοτης ), e de 

prever os acontecimentos futuros. 

         Nos textos antigos da Índia, os Upanishads ( III, 9,26 ) e Sankhya – Sutra 

( III,75 ), o espírito ( purusha ) , cujos atributos são a autonomia e a liberdade, é 

aquele que vê o mundo com um olhar que se coloca fora da transitoriedade 

mundana, como um espectador isolado e indiferente. (in ELIADE, 1996, p.29 ) 

         Antes, durante e depois do ataque epiléptico, príncipe Míchkin tem uma 

experiência extremamente profunda e complexa, que é caracterizada por ele 

mesmo como a suprema existência e a suprema síntese da vida ( pág. 261 ). 

         Nos momentos que precedem ao ataque, além de inúmeros sentimentos, 

sensações e visões, “vê olhos que o observam” ( p. 240 – 267 ) e faz previsões 

de acontecimentos que o próprio Míchkin tem dúvidas de sua veracidade  

( p. 241 – 264). 

         Míchkin é tomado por uma “loucura divina” - θεος µαντιχη, pressentindo 

os sinais da loucura ( p.265 ), como uma tempestade que avança com 

trovoadas ( p.263 ), raios e relâmpagos de suprema auto – sensação e auto – 

consciência ( p.261 ). 

 

 



 68

         Desta maneira, envolvida por um estado contemplativo, a alma é 

iluminada por uma luz interior ( p.270 ), que apesar e pelo fato do “olhar sofrer 

deformação instantânea e extraordinária” ( p.270 ), tendo “visões que parecem 

sonhos” ( p.261 ), “humilhando a razão e deformando a alma” ( p.261 ), 

“contemplando todas as habitações de Alá” ( p.261 ), torna-se capaz de captar 

de forma direta e imediata a essência da realidade desta dimensão e das 

superiores, experimentando um vislumbre intuitivo do ilimitado, do infinito e da 

eternidade. Afinal, fazendo uma análise etimológica da palavra idiota, em sua 

origem grega, quando acompanhada do prefixo “a”, isto é, αιδιότης, esta 

palavra passa a ter o significado de eternidade. 

         As sensações que Míchkin vivencia durante o prenúncio do ataque 

epiléptico, como uma “tempestade que avança” ( p.263 ), com “raios e 

relâmpagos” ( p.261 ), e “trovoadas à distância” ( p. 263 )  são imagens que 

representam a manifestação da divindade, como a teofania de Zeus, que era 

representado pelos gregos como o deus soberano, que manifesta seu poder 

através de suas armas, o raio e o trovão, para estabelecer a ordem no mundo.  

          De modo semelhante, no xamanismo estas manifestações da natureza 

são entendidas como formas de comunicação dos espíritos e o xamã, que em 

“estado alterado de consciência” entra em contato, vivencia, vê e ouve os 

deuses. 

         Na mística ortodoxa, este processo é denominado de Metanóia ( µετα - 

além de ; νους - conhecimento ), entendida como a transformação profunda do 

conhecimento, engendrando uma nova episteme, uma outra visão da realidade 

a partir da experiência de Deus. 

         Esta outra episteme, que ocorre a partir da ótica do sobrenatural, implica 

em um distanciamento, de uma crítica ( κριτιχος - crítico, capaz de julgar ) e 

crise ( κρισις - ação ou faculdade de separar, de discernir, luta, litígio ) em 

relação ao mundo, “numa atenção angustiante e tensa que examina tudo” 

(p.261), envolvendo uma transfiguração do místico, “desaparecendo o que é 

humano” (p.270), onde  “todas as forças vitais retesam-se com ímpeto 

incomum” (p.261), para dar lugar a uma episteme sobrenatural, denominada 
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pela Teologia Ortodoxa como  epignose, ao ser iluminado totalmente pela 

manifestação da presença divina ( ιεροϕανια). 

         Esta episteme sobrenatural ou epignose (επιγνοσε), é um vislumbre 

intuitivo do absoluto, que transforma o místico em um profeta, que fala e 

testemunha sobre os desígnios de Deus. 

         A episteme sobrenatural, a epignose, é a loucura divina, cujo êxtase 

inspira para se profetizar, quanto para poetizar. Míchkin está constantemente 

diante destes dois caminhos, por um lado a política, com a polifonia da vida 

social, intermediada pela linguagem objetiva incapaz de definir e comunicar, 

por outro lado, a poesia que brota do interior de sua alma, como uma síntese 

subjetiva que direciona a sua visão de mundo. 

         Sua visão poética sintetiza o passado, o presente e o futuro, definindo o 

surto epiléptico – “experiência extática” como o «cúmulo de harmonia, de 

beleza, de sensação inaudita e inesperada plenitude de medida, de conciliação 

e de fusão extasiada e a mais profunda síntese da vida ». (p. 261) 

        Desta maneira, Míchkin experiencia o Absoluto e coloca-se em oposição 

aos «homens de ação», que se perdem em seu ativismo e utilitarismo, 

tornando-se embotados ( p.335 – 336 – 368 ), com uma visão limitada e restrita 

devido a ausência de reflexão sobre a finalidade e conseqüências de suas 

ações, bem como, pela inconsciente prisão em que se encontram por 

assumirem e acreditarem que as respostas para a existência encontram-se na 

objetividade e no relativismo do mundo. 

         Para Dostoiévski o relativismo é uma prisão nas contingências do mundo 

e da matéria, sendo caracterizado como uma queda, um abismo destituído da 

Graça Divina. 

         O «homem de ação» assume uma postura relativista, semelhante aos 

sofistas,  ...o homem é a medida de todas as coisas ( Protágoras ), opondo-se 

à busca da verdade absoluta, encontra-se, por este motivo, aprisionado no 

ciclo infindável da Natureza ( ϕυσις ) e das Leis ( νοµος ), tendo que se 

submeter às condições niilistas da civilização, da história e da política, bem 

como, vítima da vida e da morte sem sentido e sem solução. (p. 463 ) 
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         Para Dostoiévski, assim como para a Teologia Ortodoxa, não há saída na 

imanência e na existência, pois fora de Deus não há solução, somente na 

Transcendência o homem encontra as respostas e a felicidade plena.  

         Assim, com toda esta plenitude e profundidade da experiência mística, 

envolvido e transfigurado pelo Absoluto e pelo Sagrado, Míchkin apresenta-se 

como um ícone ( que na mística Ortodoxa representa qualquer objeto ou 

pessoa considerada sagrada, que emana energia do Espírito Santo ), pois nele 

se sente a intensa presença divina, que irradia a luz e a energia incriada de 

Deus, como um símbolo divino, manifesta ao mundo a transcendência divina.          

         Por fim, em meio à descontrolada, confusa e agitada polifonia do mundo, 

envolvendo a discussão sobre desaparecimento de dinheiro ( p. 495 ), conflitos 

familiares ( p.533 ), debate sobre homens medíocres e ordinários ( p.516 ), 

sonhos de enriquecimento ( p.520 ), tentativas de definição de quem ama e 

quem é amado ( p.507 ), preocupações com o casamento do príncipe com 

Aglaia ( p.567 ), Míchkin experimenta com intensa profundidade os elevados 

sentimentos de compaixão e renúncia. 

         Diante da morte de Nastácia Filippóvna, assassinada por Rogójin, 

Míchkin vivencia e expressa uma profunda compaixão pelo assassino e uma 

nobre renúncia pela perda da bela mulher que tanto ama ( p.677 ). 

         Desta maneira, fazendo exatamente ao contrário do que faria o homem 

ordinário ( p.535 ), com suas ações e impulsos determinados pelos 

condicionamentos e pelas suas inclinações instintivas, Mìchkin, morto para o 

mundo profano, transcende a condição humana, rompe com o sistema comum 

de referências, conceitos e reações, entendidos como um fluxo constante de 

ilusão, sofrimento e desespero, lança-se para a transcendência, atingindo a 

libertação final. 

         Míchkin como um “místico”, um “iniciado nos mistérios”, um “xamã”, 

“mestre do êxtase” e “iluminado”, recolhe-se definitivamente no deserto de seu 

coração, concentrado totalmente em seu espírito, como que “tomado pelos 

deuses”,está absorvido pela subjetividade.Agora,sem manifestações exteriores,  
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suprimindo toda atividade corpórea e cognitiva, seu espírito está livre, atingiu a 

Apathéia ( απαθέια ), isto é, a ausência de atividade e de emoção. Em estado  

de regressão, torna-se atemporal, escapa da temporalidade para submergir na 

eternidade. 

         Como um redentor da humanidade decaída, considera como suas todas 

as dores e sofrimentos alheios. Assim, Míchkin é imolado, dilacerado e 

desmembrado pela decadência do mundo profano, encarnando em si a perfeita 

metáfora e imagem de Jesus Cristo. 

         Purificado dos laços sensíveis, perde a sua individualidade, desintegra-se 

e conquista a imortalidade, atingindo a beatitude eterna. Projeta-se para as 

dimensões divinas, abolindo a multiplicidade, ultrapassando o mundo 

fenomênico, atinge o estado de não – dualidade, realizando a união dos 

contrários. Supera a dialética do mundo material, e se estabelece onde morte e 

vida estão juntos, o efêmero e o eterno se unificam, retornando ao estado 

primordial da unidade original. 

         Em profunda solidão ( εσυχια ), rompe com as ambigüidades e realiza a 

“retirada final”. Em completo exílio do mundo, rejeita tudo que se opõe à sua 

ascensão e abandona-se à Alma Suprema. Reconquista a plenitude 

entregando-se ao processo de reabsorção no vazio, ressuscitando para outra 

forma de ser. 

         Sem os obstáculos da razão, da inteligência e da memória, desapega-se 

de tudo que é material, transmuta-se ontologicamente, em profunda 

introspecção, definitivamente “toma posse de si mesmo”. Sua concentração é 

total, seu estado de contemplação é pleno, pois recebeu no seu coração, o 

Fogo Celeste da divindade, vivendo uma profunda Teofania. 

         Míchkin realiza a ruptura com o nível da imanência, despojando-se de 

seu corpo e de toda forma/atributo, deixando-se assimilar pelo Absoluto, torna-

se um “homem-deus”, unificando permanentemente o Céu e a Terra, o humano 

e o divino. 

        Além da leitura da obra literária que tem como orientação a “imaginação 

simbólica”, o leitor pode seguir um segundo caminho, que é o da “consciência 

reflexiva”, que tem como fundamento a razão, os conceitos e a lógica da 
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racionalidade objetiva. Implica em reflexões que decorrem da obra literária, 

fundamentadas na lógica da racionalidade, podendo ter aplicações e 

conseqüências para a vida e para o cotidiano vivido pelo leitor. São os 

ensinamentos e conhecimentos que podem ser inferidos pelo leitor, a partir da 

ficção literária. 

         Como afirma Poncela, a obra O Idiota de Dostoiévski transforma a 

epilepsia em um tema central, bem como, seu conteúdo estético . ( PONCELA, 

1968, p.26 ) 

         O título da obra tem origem na língua grega - ιδιοτης , que significa leigo 

ou aquele que não cultiva nenhuma técnica ou conhecimento específico. O 

termo, usado no texto da Escola Hipocrática, denominado A Doença Sagrada, 

citado anteriormente, apresenta esta significação e faz oposição entre o leigo  

( ιδιοτης ) e o médico ( ιατρος ), como aquele que tem domínio de um 

conhecimento técnico. 

         Conforme Poncela, este significado atribuído ao termo “idiota” teria sido 

transportado para a língua russa quando foram introduzidos termos gregos 

através de textos religiosos ortodoxos, mantendo o mesmo sentido para a 

palavra em russo.( PONCELA, 1968, p.49 ) 

         Nesta obra de Dostoiévski, os acontecimentos surgem em torno do 

personagem principal e emergem como raios do centro da circunferência que é 

o protagonista. A obra desenvolve-se como uma espiral em torno de um centro 

que é o Príncipe Michkin, a intimidade de cada personagem se manifesta 

através de sua vinculação como este personagem, podendo ser caracterizada 

como uma novela circular.  

         Príncipe Michkin demonstra excepcional capacidade de entender os 

seres humanos, pois com sua sensibilidade fora do comum capta rapidamente 

o que se passa no interior da alma humana. Assim, penetra como uma seta na 

alma, através de sua psicologia profunda:  

 

                   ...Então é assim que o senhor faz um homem perder a tramontana!    

                   Ora, príncipe: um jeito tão simplório, tamanha ingenuidade que não 

                   não se via nem na idade de ouro,e de repente penetra o homem de   



 73

                   de cabo a rabo como uma seta, com uma psicologia tão profunda   

                   na observação... (p.348) 

 

         Michkin revela aguçada percepção para diagnosticar as condições físicas 

e psicológicas daqueles com os quais estabelece contato, como por exemplo, 

ao analisar Nastácia Filíppovna através de um retrato, expressa sua admiração 

pela bela mulher,mas, colocando em dúvida a sua bondade e percebendo além 

de sua aparência,  afirma que ela não tem um destino comum e que teria 

passado por terríveis sofrimentos. ( p.58 ) 

         Desta maneira, Michkin como um ser-em-situação, como um ser-no-

mundo, se supera, se transcende, construindo o próprio vir-a-ser na ação sobre 

si mesmo, sobre as pessoas e sobre o mundo.  

         Como um romance sobre a epilepsia, na obra O Idiota, Dostoiévski 

aponta para as diversas dimensões da doença, desde aspectos biológicos, 

sociais e psicológicos,mas, apresenta em sua concepção da doença um 

horizonte que vai além, remetendo para dimensões metafísicas, espirituais e 

transcendentais. 

         Em sua visão, divide a realidade em diferentes níveis, que vão desde o 

imediato ao mediato, do sensível ao inteligível, da doxa(opinião) à 

episteme(conhecimento verdadeiro ), assim como elaborou o filósofo grego 

Platão, estabelecendo diferentes patamares da realidade e do conhecimento, 

que vão desde as aparências da realidade física até as essências das idéias 

puras, localizadas nas dimensões metafísicas. 

                  Dentre as inúmeras obras de Dostoiévski, O Idiota é considerada 

como a que apresenta maior número de referências à epilepsia. No início deste 

romance, Dostoiévski descreve a chegada do Príncipe Michkin a São 

Petersburgo vindo da Suíça, onde passou vários anos em tratamento.( p.22 ) 

         Nesta obra, Dostoiévski apresenta a sua concepção da doença epilepsia, 

que complementa e aponta para outros aspectos diferentes da concepção da 

ciência oficial do século XIX, caracterizada pelo Positivismo ( Augusto Comte) e 

pela visão biologicista que centraliza  e determina, naquela momento histórico, 

toda explicação das doenças através da Biologia e das Ciências Naturais. 
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        Como reconhecimento da importância da dimensão biológica da doença e 

da necessidade de intervenção médica, Dostoiévski refere-se ao tratamento do 

Prof° Schneider, especialista suíço em doenças mentais e neurológicas, que 

possui método próprio e intervenções alternativas que, segundo o relato 

descrito na obra, possibilitou melhorias na saúde de Michkin, submetendo-se 

às seguintes intervenções: duchas frias – ginástica – educação e 

acompanhamento psicológico.( p.49 ) 

         Entretanto, mesmo apontando para outros aspectos que considera 

relevante para a compreensão da doença, não deixa de referir-se aos aspectos 

neurológicos da epilepsia, quando descreve a história de Michkin, o autor cita 

que, as freqüentes crises de sua doença fizeram dele um idiota quase 

completo..., isto é, parece referir-se ao que hoje está comprovado pela 

Neurologia e amplamente aceita pela ciência médica de que após cada 

convulsão há uma degeneração de grande número de neurônios do cérebro do 

portador de epilepsia. 

         Como dimensão mais imediata da realidade, Dostoiévski enfatiza a 

dimensão social da epilepsia, bem como, a dinâmica das relações 

interpessoais que envolve o portador da doença, apresentando as implicações 

destas relações com a etiologia e recuperação do sujeito portador. 

         Dostoievski aponta outra terapia alternativa para a epilepsia, quando 

Michkin argumenta que qualquer trabalho, mesmo o mais simples, faria com 

que se sentisse capaz de desenvolver alguma atividade, dando a entender que 

o  trabalho seria benéfico para sua auto-estima.(  p.49 ) 

         O portador de epilepsia, durante a história da humanidade tem sido alvo 

de preconceitos sociais que se constituem, segundo diversos autores, como o 

principal fator responsável pelos transtornos emocionais dos epilépticos. 

( COELHO, 1980, p.25 ). 

         Dostoiévski apresenta, através de Míchkin, os preconceitos vividos pelo 

portador de epilepsia, mostrando como o meio social projeta emoções e 

sentimentos de ódio e rejeição sobre o epiléptico, assim, para que o portador 

não assimile e reproduza estes preconceitos, deve-se realizar um trabalho de 

tomada de consciência das verdades e das fantasias sobre a doença. 
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         No caso do Príncipe Michkin, pela capacidade que coloca em prática nas 

relações sociais consegue superar os preconceitos e abrir espaço na 

sociedade russa de São Petersburgo, a custa de grande esforço, faz o resgate 

de sua identidade psicológica  e cultural, que se constitui como fundamental 

para a sua saúde e superação de sua condição de epiléptico. 

         Michkin enriquece a vida com valores que não se encontram em seu meio 

social, já que a maioria vive para enganar os outros, fazendo do dinheiro, das 

posses e dos títulos de nobreza o seu objetivo maior e o sentido de suas vidas, 

enquanto Michkin demonstra o desapego a tudo que é material através da 

postura que afirma o poder do amor ( p.248 – 250 ) e da compaixão pelo 

sofrimento humano ( p.266 ). 

         Desta maneira, pelo fato de Michkin revelar grande habilidade de se 

relacionar com os outros, demonstrando empatia e consciência da 

intersubjetividade na qual está envolvido, bem como, consciência dos próprios 

sentimentos e emoções, parece que Dostoiévski preconiza as revoluções 

ocorrida somente nos últimos anos do século XX  com as novas Teorias de 

Inteligência ( Emocional - Daniel Goleman  e Inteligências Múltiplas - Howard  

Gardner ), que transformaram, ampliaram e apresentaram  outros aspectos do 

conceito de inteligência.  

         Aqueles personagens que estabelecem relações interpessoais com 

Michkin logo percebem e verbalizam a confiança que podem depositar nele, 

devido a sua sinceridade, integridade de caráter , perspicácia e capacidade de 

interpretação. ( p.53 ) 

         A dor e o sofrimento experimentados durante a doença, em geral, faz 

com que o portador desenvolva uma tendência introspectiva, voltando-se 

naturalmente para o próprio interior, tornando-se sensível para perceber a sua 

subjetividade. 

         Em uma sociedade cujos valores voltam-se predominantemente para o 

utilitarismo, pragmatismo e objetivismo, qualquer sinal de valorização da 

subjetividade é considerado “ perda de tempo “ ou é interpretado como 

“loucura”. 
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         Entretanto, a subjetividade envolve aspectos internos, como os 

pensamentos, sentimentos, emoções, conflitos, concepções que são 

determinantes nas atitudes, ações e escolhas que o sujeito faz a todo 

momento. 

         Os aspectos subjetivos são de extrema relevância quando o profissional 

de saúde realiza uma investigação sobre alguma doença, inclusive a epilepsia, 

pois estes são fatores que contribuem para o surgimento ou agravamento de 

doenças. 

         A subjetividade na obra de Dostoiévski é considerada como a essência 

do ser humano, sendo que saúde e doença decorrem desta realidade interna, 

podendo se afirmar que as principais causas das doenças encontram-se na 

subjetividade humana. 

         Assim, o conhecimento sobre a doença e o doente é sempre um 

processo de construção, que se engendra a partir da relação entre profissional 

de saúde e portador da doença. Como um processo epistemológico, acontece 

através da intersubjetividade, isto é, através da relação da subjetividade de 

cada um dos interlocutores. 

         Existem duas maneiras de se adquirir o conhecimento da subjetividade, 

pela auto-observação, dirigindo a atenção para o próprio interior, e pela 

empatia; colocando-se sob o ponto de vista do outro, para se conhecer a sua 

subjetividade. 

         Em ambos movimentos, é preciso renunciar à polifonia do mundo, 

realizando a suspensão do discurso polifônico da vida social, renunciando aos 

racionalismos. 

         Para um efetivo conhecimento do outro, desprovido de preconceitos e 

defesas psicológicas, o profissional de saúde deve renunciar temporariamente 

ao seu ego racionalista e colocar-se no lugar do outro, despojando-se de seus 

padrões e modelos, para realizar um verdadeiro encontro das subjetividades, 

permitindo a elaboração de um conhecimento essencial ( eidético ) do outro. 
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         Em um mundo repleto de intolerâncias, com predomínio das imposições 

ao outro dos padrões pré-concebidos e estereotipados, Dostoiévski, através de 

Míchkin, ensina sobre a tolerância, como uma profunda e sincera aceitação das 

diferenças ideológicas, políticas, sociais e morais. 

         Michkin se diferencia dos homens cultos da época, pois se atribuem o 

“saber tudo”, entretanto apenas sabem sobre títulos, posições sociais, riquezas 

e posses. Entretanto, Príncipe Michkin comprova no decorrer de seus diálogos, 

ser dotado de “ciência”, de conhecimento, como se refere Nikolai Andréievitch  

( outro personagem do romance), já que demonstra aptidão de espírito e prazer 

espiritual em conhecer as intenções da alma humana. (p.24) 

         Em diversas passagens da obra  O Idiota, Dostoiévski apresenta Michkin 

em sua busca  de definição da própria identidade, seja resgatando traços de 

sua personalidade, seja na tentativa de estabelecer vínculos com a rede de 

relações familiares e sociais. 

         Dostoievski parece indagar através de Míchkin sobre:Quem é o ser 

humano ? Qual a sua verdadeira natureza ? Qual é a sua imagem verdadeira ? 

         Esta busca de definição da própria identidade realizada por Michkin em 

todo o enredo da obra, parece estabelecer a importância deste aspecto 

psíquico na etiologia, caracterização e no tratamento da epilepsia. Assim, o 

autor elabora uma Teoria do Caráter, onde o componente, identidade, aparece 

associado à concepção da doença epilepsia possibilitando uma descrição dos 

motivos e intenções tanto do homem normal quanto daqueles que se desviam 

da norma. 

         Erich Fromm, define o caráter da seguinte maneira: 

 

...o caráter é a forma relativamente permanente pela qual 

a    energia   humana   é   estruturada    no   processo   de   

relacionamento com os outros e de assimilar a    

natureza...“matriz de caráter”,uma  síndrome  de traços 

de  caráter  que se formou  como adaptação às condições   

 econômicas, sociais e culturais comuns àquele grupo.” 

(FROMM, 1972, p.28-34 ) 
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         A identidade, em Psicologia, é definida como a unidade, continuidade e 

imutabilidade das idéias, propósitos, recordações, sentimentos e pensamentos 

no decorrer do tempo. Entretanto, para Dostoiévski, paradoxalmente, não há 

unidade no mundo natural e sensível, não há possibilidade de se construir uma 

identidade de si mesmo. Para ele, toda definição e teoria sobre o ser humano é 

inviável, pois a verdadeira definição e identidade do ser humano está em outro 

nível, está no inteligível, já que o homem é um ser sobrenatural. 

         Para Dostoiévski, a personalidade, enquanto ego particular e temporal, é 

concebida como uma entidade impermanente e mutável, portanto, é 

irrelevante, pois é uma máscara / persona, que o sujeito utiliza quando 

desempenha algum papel social. 

         Na tentativa de integrar sua personalidade ( mundo interno ) com a rede 

de relações sociais ( mundo externo ), Michkin realiza constante reflexão sobre 

si mesmo e seu ego, retomando com freqüência seus propósitos, explicitando e 

definindo os seus sentimentos, resgatando suas memórias. 

         Dostoiévski, através de Míchkin, faz com que o leitor perceba a 

importância de determinados traços de caráter, que serão fundamentais no 

combate e possível superação da doença, podendo ser válidos tanto para o 

portador da doença, que deverá desenvolver estes traços, quanto para o 

profissional da saúde que poderá auxiliar o doente a desenvolver estas 

características de personalidade. 

         Primeiramente, pode-se mencionar um traço encontrado em Míchkin, que 

é a serenidade e a paciência, que podem contribuir para a diminuição das 

ansiedades em relação à doença. Além disto, outro traço encontrado em 

Míchkin é a coragem diante da sua enfermidade, que pode ser traduzida para o 

portador em geral, como a capacidade de enfrentar o medo e  a verdade sobre 

a doença. 

         Outro traço percebido em Míchkin, que indica mais um aspecto 

psicológico favorável à diminuição do sofrimento da pessoa doente, é a 

flexibilidade, entendida como a capacidade de adaptação e aceitação às 

mudanças, assumindo uma postura de desprendimento de antigos hábitos e 

valores, para assumir outros necessários à recuperação da saúde. 
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         Para que estes traços se desenvolvam, é preciso dar espaço para que o 

paciente fale de suas angústias, medos e conflitos. Assim, o profissional de 

saúde precisa desenvolver a capacidade de ouvir, suspendendo e silenciando 

temporariamente sua razão, seus julgamentos e críticas, pois somente desta 

maneira poderá conhecer e descobrir o que se passa na subjetividade da 

pessoa doente. 

         Somente quando se toma como ponto de partida a vivência psicológica, 

abordando a estrutura e dinâmica da personalidade, permitindo a catarse das 

emoções instaladas no consciente, e se viável, no inconsciente, é que será 

possível ao paciente assumir as alterações necessárias em sua vida, 

rompendo com as resistências, defesas, medos e ansiedades que envolvem a 

doença. 

         Tanto o portador da epilepsia, quanto o profissional de saúde, podem 

aprender com Míchkin, isto é, como é saudável o equilíbrio entre o racional e o 

emocional ( apolíneo e o dionisíaco ), isto é, estabelecendo um relação de 

harmonia entre o córtex cerebral e o hipotálamo, realizando uma integração 

entre estas duas áreas, traduzindo em uma conivência de proporções iguais do 

pensamento lógico ( Ego ) e os sentimentos, emoções e instintos ( Id ). 

         Portanto, para que a saúde seja predominante na vida do paciente, torna-

se necessária uma perspectiva holística, onde o ser humano seja visto como 

um todo sistêmico, pois, o ser humano torna-se doente quando se desintegra, 

se divide, nega e exclui aspectos fundamentais de sua natureza, como suas 

necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. 

         Além das dimensões biológicas e psicológicas mencionadas, as relações 

familiares, de parentesco, sociais e culturais garantem um suporte ao paciente 

através dos vínculos e da identidade social e cultural. Como o ser humano é 

um ser de relações, o eu se constrói na relação com os outros, portanto, a 

garantia de relações mais saudáveis, contribuem para o bem-estar do paciente, 

constituindo-se como fator relevante no combate à doença.  

           Dostoiévski apresenta o personagem sem estabelecer 

“apriorísticamente” uma imagem fixa e permanente, sua imagem oscila com 

freqüência entre aparência e essência; entre idiota e sábio; entre desprovido de 



 80

dons a artista e “enviado de Deus”. É no decorrer do diálogo com seu 

interlocutor que ambos revelam e percebem o verdadeiro Ser de cada um dos 

personagens. É na relação entre o eu e o outro que se constrói a identidade de 

cada um dos personagens. 

         Míchkin é apresentado no transcorrer da obra como uma figura 

contraditória e ambígua, bem como, enigmática, que sabe calar-se e 

permanecer em silêncio observando os acontecimentos ( p.40 ). Outro traço de 

seu caráter é a timidez, que faz com que seja visto pelos outros como simples 

e desprovido de habilidades, entretanto, quando se revela além das aparências 

preconceituosas, demonstra grande capacidade de compreensão da alma e da 

realidade humana ( p.46 ). 

         Michkin revela-se um filósofo, que tem consciência do papel da filosofia, – 

ensinar a pensar ( p.82). Assim, apesar de todo infortúnio da doença, reflete 

sobre o sentido da vida, sobre a morte, sobre a liberdade interior e sobre a 

felicidade ( p.83 ) , além de conduzir seus interlocutores a pensarem sobre 

questões existenciais profundas. 

         Como um filósofo “socrático-platônico”, Michkin questiona a si mesmo, 

seus princípios e valores, busca conhecer a si mesmo e renuncia a tudo que é 

pessoal e individual para a valorização do bem comum e da coletividade. 

         Renuncia freqüentemente à própria vontade, aceitando a decisão 

coletiva, não por ausência de algum posicionamento ou juízo, mas por 

deliberação própria, por princípio e valor pessoal, parece ter consciência de 

que aniquilando sua vontade e seu ego poderá obter, a longo prazo, benefícios 

mais nobres. 

         Desta maneira, Dostoiévski expressa a sua visão e que corresponde à 

mística ortodoxa, isto é, que o grande pecado é a idolatria de si mesmo, é o 

orgulho narcisista de confiar no próprio poder e conseqüentemente excluir a 

fonte de todo poder do universo que é a energia incriada de Deus. 

         Michkin tem consciência de que as defesas do ego já se encontram 

exageradamente presentes em seus companheiros, somente o caminho 

inverso, isto é, a renúncia, a flexibilidade e a aniquilação do ego constituem a 

saída para os conflitos humanos, além do que, somente desta maneira haverá 
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a possibilidade da manifestação do seu Self e principalmente da sua essência, 

isto é, a dimensão mística e metafísica. 

         A literatura de Dostoiévski, e mais especificamente a obra O Idiota, 

possibilita ao profissional de saúde ampliar os horizontes de seu conhecimento 

sobre a doença e aprofundar a compreensão sobre o portador de epilepsia, 

podendo se afirmar que esta obra literária, é um instrumento eficaz para a 

formação dos profissionais de saúde. 

         Nesta obra, a visão da doença se estende para além do reducionismo 

biológico, pois, questionando o determinismo naturalista, são apontados outros 

aspectos que envolvem a doença e o doente. Os aspectos biológicos são 

considerados, entretanto, além destes são considerados como relevantes os 

aspectos psicológicos, sociais e até espirituais. 

         A proposta de Dostoiévski é que se olhe para além das aparências, tanto 

na investigação da doença, quanto ao conhecimento sobre o portador, pois, ao 

nível dos fenômenos, pode-se com muita facilidade cair no engano, iludindo-se 

com explicações, classificações e rótulos que se limitam à superficialidade, não 

permitindo o acesso a aspectos mais essenciais para se conhecer a doença e 

o doente. 

         Para Dostoiévski, limita-se a visão sobre o ser humano, ao rotulá-lo e 

classifica-lo, estreitando-se em referenciais fechados e reducionistas. O 

conhecimento deve ampliar os horizontes sobre o objeto de estudo, abrindo-se 

para uma visão holística da realidade, pois a verdade não se ajusta a fórmulas 

pré-estabelecidas. 

         Além disto, Dostoiévski, provavelmente influenciado pela visão oriental, 

demonstra a sua concepção de que tanto a razão, a linguagem e as teorias são 

insuficientes e limitadas para expressar uma explicação ou definição final. A 

razão e a linguagem não possuem recursos suficientes para definir e nomear o 

mundo e a natureza, pois sempre serão discursos relativistas, portanto, teorias 

vãs e efêmeras sobre a realidade 

         Dostoiévski questiona a racionalidade e realiza uma crítica contundente 

aos princípios que fundamentam a civilização ocidental ( p.423 ), demonstrando 

que a existência humana não será “salva” por estes paradigmas da 
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racionalidade científica e prática e muito menos através das tendências e 

impulsos dionisíacos, apontando para uma outra racionalidade, para uma razão 

metafísica, que não se revela e não se comunica plenamente ( p.440), pois 

guarda segredos e enigmas profundos ( p.276 – 353 ). 

         Opõe-se ao racionalismo da ciência e da tecnologia ocidental ( p.423 ), 

entretanto, propõe uma razão apolínea, que transforma o conhecimento em 

sabedoria e revela a verdade para além das aparências do mundo físico. 

         Dostoiévski propõe uma abordagem que considere os elementos 

antagônicos que se confrontam em uma situação ou no ser humano, para se 

romper com uma lógica mecanicista e linear de pensar, que se satisfaz com 

uma explicação de causa e efeito encadeada de maneira unidirecional,  

desconsiderando que os fenômenos têm causalidade múltipla e composta de 

contrários que atuam simultaneamente. 

         Quando faz a crítica às “maravilhas tecnológicas” da civilização ocidental, 

Dostoiévski faz um alerta sobre os riscos que envolvem as tecnologias de se 

tornarem “cavaleiros do apocalipse”, sendo que esta crítica também pode ser 

válida para a área da saúde, pois os avanços tecnológicos se utilizados 

inadequadamente, sem avaliação e crítica quanto às suas aplicações, limites e 

conseqüências, podem comprometer os resultados do trabalho do profissional 

de saúde. Sem passar por uma discussão ética, o uso da tecnologia pode 

tornar-se um obstáculo e até uma distorção dos objetivos desta área, pois, se 

por um lado a tecnologia pode salvar vidas e auxiliar na cura das doenças, por 

outro lado, pode trazer danos se for utilizada sem critérios éticos. 

         Portanto, o que se pode inferir a partir da obra literária de Dostoiévski, 

para se pensar a epilepsia e o epiléptico e apreender a verdade relativa destes, 

é necessário considerar as contradições e ambigüidades, mas também 

observar além das convenções, dos rótulos e classificações. 

         Por este motivo, a epilepsia é vista como degeneração e sofrimento, mas 

ao mesmo tempo como experiência mística e sublime. 

         Míchkin pode não ser completamente saudável, pois, é portador de 

epilepsia e passa por muito sofrimento, porém, a sociedade pode estar mais 

profundamente perturbada e insana do que ele. Percebe-se que Míchkin, em 
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muitos aspectos, é mais saudável do que outros personagens do romance, 

como por exemplo, em seu relacionamento interpessoal, em seus valores 

humanos, em sua sensibilidade e respeito por si mesmo, pelos outros e pela 

vida. 

         Dostoiévski demonstra claramente que Michkin pode ter epilepsia e a 

supera habilmente, mas Michkin não é a epilepsia, já que a doença é uma 

parte e não a totalidade do sujeito, mostrando que na verdade, no todo das 

experiências de Michkin a doença é secundária, e ao contrário de prejudicá-lo, 

frequentemente traz benefícios ao portador. 

         O portador é visto como alguém que está passando pela experiência da 

dor e do sofrimento, entretanto, não se define pela doença, não é a doença, 

pois preserva muitas outras partes saudáveis, preservando muitas qualidades e 

sistemas do corpo e da personalidade que a doença não compromete. 

Portanto, o que propõe Dostoiévski é um deslocamento da ênfase na doença 

para que se valorize os aspectos saudáveis, focalizando e estimulando a saúde 

do portador da doença. 

         Apesar de questionar o humanismo da civilização moderna, um dos 

aspectos da concepção humanista em Dostoiévski encontra-se na idéia de que 

o ser humano, mesmo estando doente, possui uma força de superação que 

ultrapassa as limitações impostas pela própria doença. 

         Além disto, Dostoievski, no transcorrer do romance, implicitamente 

apresenta a pergunta: Quem se encontra profundamente enfermo, o indivíduo,  

ou a sociedade? E faz um diagnóstico contundente, com referenciais sociais, 

de que a sociedade, antes do sujeito, é que está doente, pois vive um “surto 

coletivo”, uma decadência niilista, que conduz as pessoas ao esquecimento de 

si mesmas, levando todos para fora de si, para os valores exteriores, 

abandonando a própria subjetividade, tornam-se perturbadas pela amnésia do 

espírito. 

         Neste processo de alienação, tornam-se estranhas e ignorantes de si 

mesmas, além de desconhecerem o próprio corpo, desconhecem sua alma, 

pois, não têm consciência de seus  princípios, pensamentos, sentimentos, 

instintos e potenciais. 
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         Assim, Dostoiévski leva à reflexão e discussão sobre a definição do 

normal e do patológico. A normalidade ( média estatística ), refere-se ao 

“homem comum”, que se ajusta frequentemente aos padrões e condições de 

vida estereotipadas, isto é, às convenções impostas pela maioria como a 

“melhor maneira de se viver”, sendo aceita sem questionamentos e reproduzida 

mecanicamente.Entretanto, o normal, não quer dizer necessariamente o mais 

saudável, pelo contrário, pode ser uma condição patológica que foi adotada 

pela maioria da população. 

          A transferência desta reflexão sobre o normal e o patológico para a 

situação de trabalho do profissional de saúde, faz pensar na necessidade de se 

romper com os paradigmas de normalidade, bem como repensar sobre a 

definição mais adequada e significativa do que é saudável e o que é patológico. 

         Dostoiévski, através de Míchkin, expressa a valorização da subjetividade, 

pois, está centrado em si mesmo, vê o mundo exterior a partir dos próprios 

princípios interiores. Pode-se afirmar que a experiência da doença tornou 

Míchkin mais centrado em si mesmo, pois deslocou o “eixo central” para si 

mesmo, vislumbrando o mundo a partir dos referenciais pessoais. 

         Para Jung, o si-mesmo ( Selbst ) ou Self ( o Daimon de Sócrates ), como 

um fato psicológico, é um centro virtual de misteriosa constituição, que exige 

tudo, desde o parentesco com cristais e animais, até as estrelas e deuses, 

podendo ser chamado de “Deus em nós”, sendo saudável e terapêutico ouvir 

esta “voz interior”. ( JUNG, 1987, p.112 ) 

         Ao vivenciar a dor e o sofrimento, o sujeito inverte o processo patológico 

de extroversão, objetivismo, utilitarismo e projeção para fora e inicia um 

processo de revisão introspectiva. Inicia-se um processo de auto-conhecimento 

que carrega a possibilidade de recuperação da saúde, desta maneira, constitui-

se como um processo terapêutico de consciência de si mesmo, de auto-

observação constante, confrontando e descobrindo a subjetividade. 

         Este processo de introspecção e observação da subjetividade possibilita 

a  ampliação da consciência e o desenvolvimento da percepção de si mesmo, 

dos outros e do mundo, tornando-se mais sensível, com percepção aguçada 

pode captar aspectos da realidade que a maioria das pessoas não percebe. 
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         A razão e a ciência têm vinculado o homem aos objetos, ao exterior de si 

mesmo, por este motivo, não alcança a ininteligibilidade dos mistérios da vida, 

enquanto que, a imaginação conecta o ser humano com seu espírito, com sua 

representação, com o simbólico, com sua subjetividade. 

         Para Dostoiévski a razão é limitada, por isso, o processo epistemológico 

da doença tem limitações em seu alcance de conhecimento. O reconhecimento 

destas limitações por parte dos profissionais de saúde no processo de 

investigação da doença e do doente, sabendo que os instrumentos e os 

recursos de um dado momento têm uma abrangência restrita, previne de 

distorções do conhecimento e evita de transformar o próprio conhecimento em 

verdade absoluta, aceitando a validade de outros saberes e assumindo 

abertura para a aquisição de novos conhecimentos, inclusive o saber e a 

experiência que traz o portador da doença 

         Além disto, sendo possível a transposição da imagem do labirinto para a 

realidade de trabalho do profissional de saúde, tanto a investigação da doença, 

quanto o próprio portador, enquanto  corpo e alma (fisiologia, metabolismo e 

subjetividade) podem ser considerados como labirintos onde o profissional 

precisa adentrar , tendo que optar por muitos caminhos para a construção do 

seu saber. 

         Esta imagem do labirinto remete também ao aprofundar-se pelo 

inconsciente, onde Míchkin resgata suas reminiscências ou lembranças do 

passado, bem como, intuições das profundezas da sua alma. ( p.239 ) 

         Seus ataques epilépticos assemelham-se a uma aventura em regiões do 

inconsciente e do sobrenatural, onde adquire forças e poderes para então 

trazer benefícios aos seus semelhantes. ( p.279 – 280 a 282 ) 

         Ao dar voz ao epiléptico, Dostoiévski propõe que se ouça o discurso e o 

saber do portador, propondo que se reconheça a validade da experiência e da 

visão que este tem sobre a própria doença. 

         Michkin revela sensibilidade e perspicácia para compreender a natureza 

humana, principalmente em situação limite, como por exemplo, no momento da 

morte. ( p.42 ). 
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         A experiência da doença, em maior ou menor proporção confronta o 

sujeito com a morte, e no caso da epilepsia, faz com que esta situação seja 

vivida com muita intensidade. 

         Dostoiévski, através de sua obra relembra que a morte é a maior certeza 

que o ser humano tem em sua vida, por isso é um drama, que está envolvida 

pela certeza de que um dia ocorrerá e pela incerteza de quando poderá 

acontecer. Portanto, é preciso preparar-se para enfrentá-la, é preciso 

conscientizar-se sobre ela, mas ao mesmo tempo está envolta em incertezas e 

mistérios, porque não se pode saber o momento em que ocorrerá. Por este 

motivo deve ser objeto de discussão, para que as angústias relacionadas às 

suas contradições sejam exteriorizadas e verbalizadas, diminuindo assim a 

gravidade deste drama. 

         Por outro lado, a morte é perda. Perde-se a vida, os bens materiais, os 

laços afetivos, os projetos de vida. É preciso confrontar com esta perda tão 

profunda e definitiva. Neste sentido, a morte é um destino, na qual todo ser 

humano torna-se uma vítima, que pouco ou nenhum controle tem sobre ela. 

         Diante da morte, o que poderá fazer diferença é a atitude humana, é a 

postura subjetiva diante deste destino, pois, poderá aceitar, desprender-se e 

entregar-se, ou relutar em aceitar, lutar contra, rejeitar, conflitar e não aceitar 

esta experiência do desconhecido. 

         Entretanto, diante do mistério da morte é comum o sentimento de medo e 

tensão, levando em vão à tentativa de controle da situação. 

         Assim, quando a relação entre o profissional de saúde e o paciente está 

permeada pelo problema da morte, pois se percebe a iminência ou a maior 

probabilidade de sua ocorrência, torna-se necessário o confronto através do 

debate sobre esta questão, evitando-se a sua negação. 

         Dostoiévski apresenta Míchkin como mais saudável em muitos aspectos 

em relação aos seus parentes e amigos, levando o leitor à conclusão de que a 

experiência mística é terapêutica. 

         Em geral, considerada como irrelevante na abordagem da saúde/doença, 

entretanto, pode-se deduzir que para Dostoiévski, a experiência mística é 

terapêutica, primeiramente, porque o sujeito assume para si uma crença que o 
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orienta existencialmente, adota uma visão de mundo que se fundamenta nesta 

crença, possibilitando segurança de que existem respostas para suas dúvidas 

existenciais. 

         A dimensão da espiritualidade envolve as crenças, as confissões e 

credos religiosos, implicando nas relações do sujeito com a Transcendência. É 

um estado essencial de consciência, que determina as concepções da vida, a 

visão de mundo, as relações entre o mundo interno e o mundo externo, bem 

como, o modo de vida cotidiano da pessoa, estando vinculado ao sentido da 

vida e às finalidades da existência humana. 

         Portanto, a consideração deste aspecto da espiritualidade quando se 

investiga a doença e o doente, pode constituir-se como um suporte que alivia a 

dor e o sofrimento para o portador. 

         Aquele que experimenta a condição mística, descobre por si e para si 

mesmo um conhecimento verdadeiro, acreditando que a morte não é um fim 

mas um meio. Assim preenche o vazio trazido pela experiência da morte, 

vislumbrando uma esperança e uma perspectiva de que a morte não se 

reduzirá ao nada. 

         Da mesma maneira que a experiência da doença, a experiência mística 

torna o sujeito centrado em si mesmo, voltado para a sua subjetividade, em 

constante introspecção, passando a ver o mundo a partir desta ótica e destes 

princípios, torna-se sujeito do seu destino, isto é, agente da própria história.. 

         A experiência mística é humanizadora, pois resgata a valorização do ser 

humano e o respeito por si mesmo e pelos outros, levando à tomada de 

consciência dos próprios limites, da necessidade de comedimento, 

desenvolvendo o auto-domínio, evitando-se exageros e excessos em todos os 

sentidos. 

         A experiência mística e a vivência da espiritualidade conduzem o sujeito 

ao cultivo das virtudes e dos valores humanísticos, transformando seus hábitos 

e costumes, estabelecendo esperança para a existência terrena e para o pós-

morte, revolucionando o modo de pensar, sentir e agir, e contribuindo para uma 

vida mais saudável. 
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         Quando a experiência do sagrado inunda o sujeito há uma intensa 

experiência da Unidade, adquirindo uma visão de totalidade que integra a 

realidade como um todo. Assim, tudo que pertence ao plano material, passa a 

ser visto como manifestação da Transcendência, como centelha divina 

manifesta na imanência do universo, fazendo com que o sujeito atribua um 

outro significado à sua vida, à sua existência e até mesmo à sua doença.  

         Pode-se afirmar que para Dostoiévski a experiência da doença é 

semelhante à experiência mística, pois ambas são paradoxais, ambas são 

compostas do sentido trágico e do sublime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS : 

 

         Pode-se concluir que a Literatura, e em especial a obra O Idiota de 

Dostoiévski, constitui-se como mais um instrumento fundamental para a 

humanização das Ciências da Saúde, pois, além de proporcionar contribuições 

significativas para a formação do profissional, revela-se como meio de auto-

conhecimento para o portador, possibilitando a ampliação dos recursos de 

verbalização de sua experiência da doença. 

         A obra O Idiota revela-se então como uma ferramenta para o 

conhecimento da experiência paradoxal da doença, descrevendo tanto a 

vivência da dor e sofrimento, quanto dos aspectos sublimes que estão 

implícitos no processo de adoecimento. 

         Assim, a Literatura, através desta obra de Dostoiévski, realiza de maneira 

comprovada e magistral, a sua possível utilização como mediadora entre as 

Humanidades e as Ciências da Saúde. 

         A Literatura, como representante das Humanidades, traz em si a 

valorização de um outro saber, que é revelado na experiência do portador, 

além de retomar a perspectiva poética, como resgate da admiração da 

Natureza, além de superar os reducionismos, ampliando os horizontes 

epistemológicos com uma visão holística do homem e do mundo. 

         Na obra O Idiota especificamente, a ampliação dos horizontes 

epistemológicos aponta claramente para a subjetividade humana, pois, até 

mesmo quando aborda os aspectos externos ( política – história – economia ), 

Dostoiévski está fazendo uma vinculação com a subjetividade, mostrando o 

quanto estes aspectos estão interligados. 

         Porém, a ênfase dada por Dostoiévski na subjetividade, não se 

caracteriza como uma subjetividade isolada ou egoísta, por isso, conduz o 

leitor a penetrar e compreender tanto a subjetividade individual quanto a inter-

subjetividade humana, pois o homem é um ser de relações, que se define pelas 

relações que estabelece em sua existência. 

         Dostoiévski leva à compreensão de que a superação do niilismo, da 

alienação e da amnésia do espírito somente é possível quando se volta para a 
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subjetividade. Somente pelo caminho da interiorização o homem poderá se 

descobrir, deixando de ser um estranho para si mesmo ou um ignorante de sua 

própria alma. 

         Desta maneira, se Platão afirmava que “a ignorância é a pior das 

doenças”, podemos complementar e concluir com Dostoiévski que, “a 

consciência da subjetividade é a cura”. 

         A ignorância ou alienação de si mesmo, além de poder ser considerada 

como uma doença, torna-se causa  ou agravamento de outras doenças. Sob 

esta perspectiva, a doença pode ser vista como uma interrupção do processo 

de alienação, fazendo com que se restabeleça um possível processo de 

conscientização. 

         Quando adoece, o sujeito forçosamente tem que interromper o processo 

de extroversão, objetivação, utilitarismo no qual está envolvido, dando início a 

um retorno para dentro de si mesmo, iniciando uma auto-observação que 

possibilita ao sujeito tornar-se “centrado em si mesmo”, para realizar uma 

revisão de seus pensamento, sentimentos e ações ( feedback ), que não era 

valorizado ou colocado em prática quando sua existência estava pautada pelos 

princípios do “homem de ação”. 

         Estar “centrado em si mesmo” quer dizer, ter o eixo principal em seu 

próprio interior, em sua consciência, semelhante ao centro da roda, que é um 

ponto central imóvel, ao redor do qual gira o vir-a-ser do mundo. É o ponto da 

psique que se conecta com o imutável, com o imortal, com o perene, sem 

sofrer influência das contingências externas, muito menos do medo da vida ou 

da morte. 

         Sob este ponto de vista, a doença se origina devido ao abandono e 

negação da subjetividade, isto é, na “amnésia da alma”. Portanto, 

contraditoriamente, o adoecimento faz com que o sujeito restabeleça a 

conexão consigo mesmo, com a Natureza, com o Universo e com a 

Transcendência. 
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         Por estes motivos, tanto a imaginação simbólica, cuja criação é 

estimulada pela Literatura; a doença, em sua condição paradoxal de sofrimento 

e sublimidade, quanto a experiência mística, com seu indescritível sentimento 

de totalidade, são terapêuticas e ampliadoras da consciência. 

         Assim, superando a Lógica da racionalidade científica, buscando 

obstinadamente as causas últimas, considerando as contradições e 

ambigüidades da existência, numa profunda e ampla metamorfose 

epistemológica, Dostoiévski apresenta uma outra Lógica, que é a Lógica da 

Subjetividade, da Imaginação, da Intuição, do Êxtase e da Transcendência, 

levando o leitor a romper com a Lógica Formal, com os modelos pré-

estabelecidos e estereotipados de pensar. 

         O humanismo em Dostoiévski encontra-se justamente na profunda crença 

no ser humano, pois, mesmo que esteja na sua condição de queda e 

decomposição, acredita na capacidade de superação de si mesmo. 

         A obra O Idiota, mesmo sendo um romance escatológico, que diagnostica 

a desagregação da sociedade através de um “surto coletivo”, prevendo a 

decadência total da civilização ocidental, apresenta uma esperança, que se 

encontra na subjetividade humana, no reencontro do ser humano consigo 

mesmo, que pode encontrar no íntimo do seu Ser a inexaurível e inefável 

Transcendência. 
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