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1. RESUMO 

O objeto deste estudo se efetivou considerando a amplitude e complexidade 

das obras de Fiódor Dostoiévski e da literatura Russa. A obra em questão é repleta 

de aspectos relacionados à mente humana, com comportamentos considerados 

patológicos pela psicanálise e de conflitos que a inteligência promove com a 

realidade. Neste trabalho busca-se ultrapassar as interpretações limitantes da 

psicanálise, através das teorias de Gilles Deleuze, que procura uma lógica do 

sentido na linguagem, produtora de efeitos e sensações que afetam os corpos. A 

metodologia utilizada é analítico-descritiva, de cunho bibliográfico. Observa-se que 

as estruturas de alucinações, delírios, e loucura verificadas na obra, produzem 

efeitos e sensações que potencializam o sentido, mas torna-se impossível distingui-

las, já que estão imbricadas em uma polifonia repleta de personagens complexos e 

inacabados, em paradoxos que nos transportam a um devir que puxa para os dois 

sentidos ao mesmo tempo: a sanidade e a loucura, a imanência e a transcendência.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A obra de Dostoiévski, Os Irmãos Karamázov, retrata a Rússia do século 

XIX em um palco intenso de debates e conflitos sociais. A trama aborda a 

conturbada relação entre a família Karamázov, trazendo à superfície os estados 

mais sombrios e luminosos da mente humana. Observa-se, então, uma esfera 

relacionada à loucura, ao delírio e a alucinação, através dos conflitos entre a fé, a 

razão, as paixões, a realidade, etc. Esta loucura nos leva à estranheza, por estar 

fora do habitual. Porém, na literatura e nas artes, muitas vezes a figura do “louco” é 

representada como detentora de uma sabedoria e de uma verdade dita sem rodeios 

ou arestas. Na obra citada, serão analisados estes aspectos através de uma 

estrutura de sentido relacionada aos paradoxos, proposta por Deleuze, atravessada 

pela linguagem e produtora de sentido. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo dessa pesquisa é analisar a obra Os irmãos Karamázov de 

Dostoiévski, demonstrando como a loucura, o delírio e a alucinação funcionam e 

como potencializam a produção de sentido, através da linguagem, segundo Deleuze. 
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Diferente da psicanálise e seu dispositivo discursivo de poder, que transforma o 

inconsciente em teatro grego, o sentido proposto por Deleuze ultrapassa o real para 

atingir o impossível, através das séries de paradoxos.  

  

4. METODOLOGIA  

Buscou-se no filósofo francês Gilles Deleuze, através de uma pesquisa 

analítico-descritiva, de cunho bibliográfico, uma forma de interpretação que 

ultrapassasse o dispositivo discursivo de poder da psicanálise, que limita a análise 

apenas à significação, enquanto que na estrutura de sentido relacionada aos 

paradoxos, proposta por Deleuze, ele diferencia significado de sentido. Quando se 

pergunta o que o autor quis dizer em um texto, na verdade estamos pensando em 

um sentido totalmente abarcado pelo texto, mesmo que esteja implícito. Deleuze 

propõe o deslocamento da interpretação, pois mostra o sentido como uma 

construção, descoberta do novo, tornando-se um efeito produzido nos encontros, 

que é disparado, como um projétil. Este efeito depende da linguagem, mas a 

ultrapassa, pois afeta o corpo de quem lê, ou seja, une as palavras e os corpos. É 

um efeito inesperado que se dá num cruzamento de inúmeras situações, como 

época, memória, ritmo, contexto, etc. Portanto, Deleuze mostra um sentido que não 

está preso apenas às estruturas linguísticas do enunciado. É um estado de forças 

que move os corpos, mas não reside nem nos corpos nem na linguagem.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Diante do exposto, ao analisarmos uma obra permeada por tantas “vozes” 

(polifonia de Bakhtin), abismos humanos, conflitos e com um enredo tão intricado 

como a obra Os irmãos Karamazov, de Dostoievski, seria limitante interpretá-la 

baseado apenas em um significado preexistente. Seria como tentar enjaulá-la dentro 

da significação. Observa-se, por exemplo, no capítulo “O Diabo. A alucinação de 

Ivan Fiódorovitch”, da obra citada, a alucinação, o delírio e loucura, compondo-se 

num amálgama de sensações, já que Ivan vê uma figura humana que se intitula “o 

Diabo” e, ao mesmo tempo em que nega sua existência e tenta se convencer de que 

aquilo é produto de sua mente doente, precisa fazer com que esta figura exista para 

negá-la tão veementemente, estabelece um diálogo com ela, em uma lógica 

incorporal, presente apenas na linguagem, produzindo um efeito que atinge os 
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corpos. Deleuze evidencia esse paradoxo como do absurdo ou dos objetos 

impossíveis, que são objetos contraditórios, mas que possuem um sentido. Não há 

significação, mas há sentido. Deleuze dá o exemplo dos estoicos com o “quadrado 

redondo”, que não tem significação, mas para se chegar a isso, é necessário criar 

uma existência extra-proposicional. No trecho da obra, o Diabo personifica o 

subterrâneo dos pensamentos de Ivan, como a figura do duplo, do qual não 

consegue evadir-se e estes paradoxos permeiam a obra numa polifonia constante. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O sentido, para Deleuze, é paradoxal, pode não ter significação, mas tem 

sentido. Dessa forma, o sentido-acontecimento é o que excede a lógica e o real 

designável para atingir o transcendental, o impossível. Observa-se, assim, que 

essas estruturas de alucinações, delírios, e loucura, produzem efeitos e sensações 

que potencializam o sentido, mas torna-se impossível distingui-las, já que estão 

imbricadas na construção da obra, emaranhadas em uma polifonia que se 

caracteriza por personagens complexos e inacabados, que em vez de identificarmos 

uma lógica superficial, apenas observamos paradoxos que nos transportam a um 

sentido-acontecimento incorporal e diferente do habitual, um devir que puxa para os 

dois sentidos ao mesmo tempo: a sanidade e a loucura, a imanência e a 

transcendência.  
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