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FILOSOFIA E LOUCURA: 

A IDÉIA DE DESREGRAMENTO E A FILOSOFIA 

JORGE VASCONCELLOS 

Talvez se deva começar com uma pequena história, não propriamente 

uma história, mas uma 'estória'. De origem mitológica, que, como toda 

narrativa do gênero, inaugura um sentido e uma orientação para certa 

civilização. Esta, no distinto caso, é a grega, os mitos são olímpicos, a 

divindade é Dionisos: 

o rei Preto de Argólida tinha três filhas. Ao crescerem, são vitimadas pela loucura; 
recusam-se a prestar culto a Dionisos. Abandonando o palácio paterno, começam a 
errar pela terra de Argo [berço dos Argonautas, aqueles que vagariam com J asão à 
procura do velocínio de ouro]. Preto convoca Melampo, renomado adivinho e 
purificardor: seus sortilégios, suas ervas medicinais, lhes devolveriam a calma e as 
purificariam. Em retribuição de seu trabalho, Melampo pede um terço do reino. O rei 
não aceita, a doença piora. Suas filhas tornam-se cada vez mais agitadas, e a loucura 
toma conta da população feminina. Por toda parte as esposas saem de casa, desaparecem 
nos bosques, matam os filhos. Melampo acabará obtendo dois terços do reino. 
(Detienne, 1988a: 11) 

Esse exemplo serviu muito mais do que simples ilustração de como os 

gregos apresentam uma manifestação de loucura ou desregramento. Coloca

se no próprio cerne da questão que se pretende aqui tratar, ou, ainda, porque 

aqui se veio a meditar: as relações de uma certa razão., ou de uma certa 
racionalidade e seu avesso: a 'desrazão'. 

Inicialmente, deve-se situar-se ao lado dos personagens da narrativa e 

no contexto da psicologia histórica l grega. Está-se diante de uma divindade 

1 Conceito presente nas brilhantes análises dos helenistas e historiadores da religião: Jean-Pierre 
Vernant, Pierre Vidal-Naquet e Mareei Detienne. 
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extremamente sedutora e popular - Dionisos -, sobretudo em sua versão 

romanizada, donde o dionisismo cede lugar aos bacanais. Está-se perante 

um culto e uma ausência de culto à divindade. Ante a fúria de um deus 

para com aqueles que ousaram lhe negar reverência. 

Dionisos é o deus do vinho, da embriaguez, da dança e do 

desregramento. A visita a estados de consciência enlouquecidos era regra 

em seus cultos e rituais, assim como a forte presença da sexualização. Romper 

os eixos, algo propriamente dionisíaco. Dionisos, porém, não estende sua 

ira sob o céu das cidades daqueles que lhe contrariou fazendo uso, para isso, 

da maneira mais usual ou por meio das formas mais vingativas relacionadas 

às divindades olímpicas, ou seja, com trovões, vendavais, relâmpagos, 

metamorfoses animais, ou, ainda, com castigos físicos e seculares - como o 

que foi impetrado contra Prometeu: o fígado pelo fogo. Dionisos lança sobre 

a cidade o desvio, o fugir à banalidade do cotidiano, os feitos viscerais e a 

manía. Ele quer a carne, o sangue, o gozo incomum, a volúpia desenfreada 

como expiação. É preciso, então, que se faça um pacto com alguém, mas 

não com um homem qualquer, mas com um que possa intermediar a relação 

entre o humano rei de Argólida e o deus andarilho do desregramento. Um 

homem que, apesar de homem, não seja comum, que responda por um 
' 1'" "d dd" z nome especla , p que e um mestre: um mestre a ver a e . 

Pode-se dizer que a figura desse "mestre" é a primeira imagem de 

pensador presente no interior da cultura grega e seria esta imagem que 

estaria, genealogicamente falando, na pré-história da idéia de filósofo. Esse 

homem ocupava um lugar singular para sua comunidade, já que seu papel 
era o de fazer uma intermediação entre os outros homens e os deuses, uma 

espécie de liame, de ponte que une o sagrado e o profano. Sua palavra era 

Lei e Rito, capaz de mover montanhas e sustentar reis, ou mesmo derrubá

los. Melampo era um exemplo bastante feliz dessa imagem de pensador. O 

mal se abatia sob o céu da cidade, mulheres em fogo, o desvio em evidência, 

o desregramento se tornando regra: infelicidade generalizada. Era preciso 

acalmar o ressentimento divino. Era preciso aplacar a fúria dos deuses. E 

2 Cf. DETI ENNE (1988b). Nesse livro, temos a investigação do papel dos homens que ocuparam 
lugar de extremo destaque na história de uma cerra racionalidade grega que iria, mais tarde, 
culminar na chamada Razão Ocidental. Tais mestres representavam uma espécie de aedo, adivinho 
ou mago. Possuíam uma palavra sagrada que tangenciava a verdade (alétheia) e o esquecimento 
(létheia) dessa palavra, fazendo a ligação entre as divindades olímpicas e os mortais. 
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somente aquele que pudesse chamar o deus pelo nome (nomus) podia fazê

lo, pois é esse homem - o aedo - que pode demover a ira dionisíaca. Porém, 

Melampo não desejava conversar e convencer Dionisos sem receber nada 

em troca, isso porque toda relação implica troca, um ritual é uma troca. 

Então os dados são lançados para o jogo. Entretanto, o rei não aceita a 

proposta de Melampo .. . a desgraça aumenta, o rei volta atrás. Praticamente 

perde a realeza, pois cedeu dois terços de seu reino: nasce o 'rei-sacerdote' . 

A palavra de Melampo é uma palavra sagrada, na qual habita a verdade, a 

mais pura das verdades, já que é fruto de uma predestinação celeste, não 

filha das forças sangüíneas da terra. O mestre da verdade é aquele que foi 

escolhido pelos próprios deuses para anunciar aos homens os seus desígnios. 

O poder desses homens cresce de tal forma na Grécia arcaica que eles acabam 

por se tornar monarcas divinizados: o poder encontra um ritual de 
divinização. Está-se diante de um traço de união dos gregos com as 

civilizações orientais que possuíam essa relação entre o poder e o sobrenatural 

arraigada em suas culturas. 

Os "mestres da verdade" teriam três designações ou seriam de três espécies: 

aqueles que previam todos os futuros, que possuíam olhos voltados para a 

frente, eram chamados de profetas ou adivinhos; os que lembravam de todos 

os passados, que possuíam olhos voltados para trás, eram chamados de poetas 
ou aedos; e os que misturavam os elementos da natureza, fazendo deles 

ungüentos, eram chamados de xamãs ou sacerdotes. Todos eram possuídos 

pelos deuses. Possessão que, em grego, significa enthousiasmos. O adivinho foi 

possuído pelo deus Apolo; o aedo pela deusa Mnemosine ou pelas Musas, 

suas servas; e o sacerdote, pelo deus Dionisos. Tanto o poeta, quanto o profeta 

e o xamã passam por um processo de possessão, ou seja, de enlouquecimento 

para estabelecer contato com as divindades. Foi preciso que houvesse a desrazão 
para que se estabelecesse a 'razão divinà. Assim, na Grécia arcaica, teríamos a 

primeira ligação, bem acentuada, entre 'razão' e 'desrazão'. 

Na esteira desse processo de divinização, crescia na Grécia, dessa maneira, 

um movimento de maior racionalização, d e organização ordenada e 

hierarquizada do mundo. Esses pensadores iniciáticos estão na pré-história 

da filosofia, por encarnar um 'espírito organizador e sintetizador do Cosmos. 
Mesmo assim, ainda se está diante de uma visão não-filosófica do real, pois 

faltaria à prática xamânica, por exemplo, o 'conceito', elemento fundador 

do filosófico. A verdade dos "mestres" é uma verdade divinizada, não

conceitual, uma verdade que deriva de um não-esquecimento. Verdade, 
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nesse sentido, vem da palavra grega a-Iétheia. Létheia é esquecimento, o rio 

grego do esquecimento. Então, teríamos, com a verdade, o não-esquecimento. 

Há, assim, uma clara positividade na idéia de loucura, pois se aqueles que 

foram possuídos - 'entusiasmados' - pelos deuses tornam-se mestres da verdade, 

sacerdotes e mais tarde reis, é sinal de que o desregramento e a desrazão 

ocupavam não só o avesso da razão, como também implicava uma outra forma 

de racionalidade. Talvez fosse excessivamente forçoso se falar, como na célebre 
tese de Burnet,3 em 'milagre grego', isto é, na passagem pura e simples de um 

pensamento dito mágico-religioso para um pensamento chamado de racional

filosófico, isto posto em todos os anais da historiografia do pensamento antigo, 

como a passagem do mythos ao fogos. Vernant defende que o chamado avesso 

da razão possui características que o destacam como uma forma de 

racionalidade, forma esta que levava em consideração algo que mais tarde seria 

exilado da chamada Razão Ocidental: a desmedida, a hybris, palavra grega de 

difícil tradução, mas que 'transcriaríamos' aqui como 'excesso'. A hybris é a 

loucura grega. Dionisos é o deus do excesso, da desmedida, da possessão, do 

gozo: do sexo e do sangue. Sangue transformado em vinho, em beberagem 

pelos sacerdotes para garantir a purificação dos iniciados. Esse processo de 

iniciação que se descortina no horizonte da Grécia arcaica está na genealogia 

da invenção filosófica ... O sacerdote é o ancestral do filósofo. 

A filosofia surgiu da ambição grega em construir um entendimento 

horizontal da realidade, uma vez que já havia um sentido vertical de 

compreensão do real: o mito. Os poemas homéricos e sobretudo os hesiódicos, 

construíram uma interpretação vertical da natureza. De 'no princípio era o 
caos .. .' até a teofania organizadora da abóbada cósmica. Os gregos 
hierarquizaram a realidade e instauraram um estado de coisas ordenado, 
comandado por um princípio de isonomia e ide'ntidade. Esses poemas, tanto 
os homéricos (A Ilíacia e A Odisséia), quando os hesiódicos (A Teogonia e Os 
Trabalhos e os Dias), são poemas fundadores e fundamentais à cultura grega. 

E mais, são os indícios de um princípio organizador que denota, a olhos 
vistos, que na Grécia arcaica já se encontrava uma forma de racionalidade 

que procurava 'interpretar' o real. Porém, não seria o poeta que ocuparia o 
topo da pirâmide do poder com as suas verdades oriundas do passado, nem 

tampouco seria o profeta com seus olhos (cegos) estendidos para a frente. 

Aquele que iria relacionar poder e saber na Grécia arcaica, ainda antes do 

3 BURNET (1920) apud VERNANT (1973:293) , 
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aparecimento do filósofo, seria o xamã ou sacerdote, agora rei-sacerdote. 

Sua palavra diz, sua palavra cura. Ele não aspira ao saber, ele sabe. Está-se 

diante do sábio inspirado, entronizado por forças sagradas que ao redor de 

si concentra a verdade e o trono. O rei-sacerdote-agora-sábio é o primeiro 

deslocamento da imagem de pensador configurado a pouco, ao estabelecer 

os três principais tipos de possessão: poetas, profetas e xamãs. Pensadores 

iniciáticos, quase que reféns de sua própria palavra-verdade. No rei-sacerdote 

tem-se o nascimento de um novo tipo de imagem do pensamento que, 

apesar de ainda referir ao divino e ao celeste, tem na terra e na organização 

da cidade seu horizonte de preocupações. No entanto, essa imagem de 

pensador cederia lugar para finalmente vir à luz o filósofo. Não mais aquele 

que sabe, como o rei-sacerdote, mas como aquele que deseja conhecer, que 

ama saber: o filos sophos. 

Thales, da cidade de Mileto, é o primeiro desses pensadores. Filósofo 

fixado cronologicamente no limite do século VII e VI antes da Era Cristã, 

assim temos o nascimento da filosofia. Uma filosofia que surge na cidade, 

mas apenas nas de pequeno porte, ainda. Cidades de forte vocação campesina, 

bem próximas às exuberantes manifestações naturais. O primeiro filósofo é 
filho da cidade,4 apesar de ser um apaixonado pelo ~ampo. Todos os 

pensadores que mais tarde receberiam a alcunha de pré-socráticos por estarem 

localizados na cartografia hegemônica da filosofia ocidental antes de Sócrates, 

procuraram estabelecer um princípio organizador, hierárquico e vertical para 

o mundo. Essa verticalidade, no entanto, difere, em sentido, da verticalidade 

mítico-poética dos textos hesiódicos como A Teogonia. Não se trata da 

verticalidade dos deuses para com os homens, ou seja, deuses que investem 

os homens de desejos e destinos; mas de uma verricalidade em ptongê, em 
profundidade. Mergulho em direção à terra, aos elementos fundamentais: 
terra-ar-fogo-água. Os ditos pensadores pré-socráticos são filósofos da 
natureza, querem buscar o princípio que organiza e fundamenta o mundo. 
Perseguem a arché (princípio originário, ou fundamento) da physis (natureza). 

Outro deslocamento da imagem de pensador ocorreria quando da migração 
da filosofia para as chamadas grandes cidades gregas, especialmente Atenas. 

Tem-se, nesse momento, uma filosofia voltada para o público e para o cidadão, 

no qual as preocupações fundantes cedem lugar aos anseios fundamentais, ou 

4 Vernant chega a dizer que "nos limites ... , ela [a filosofia] é bem filha da Cidade". Ibid., p.319. 
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seja, o filósofo deixa de propor a arehé para a physis e procura saber o que é a 

virtude e como governar a pólis. Surge o filósofo-legislador, ocupando o lugar 

daquele que já foi o do rei-sacerdote e o do filósofo da natureza. 

Platão faria toda essa grande síntese. Contudo, mais do que esta a 

conciliar o pensador iniciático, o'rei-sacerdote e o filósofo da natureza, Platão 

também nos colocaria no âmbito dessa questão que nos faz relacionar razão 

e desrazão, o filosófico e o não-filosófico, a filosofia e a loucura. 

o tema 'loucurà aparece, aparentemente, de maneira periférica no diálogo 

Fedro (Platão, 1989:244b-257d). Ali, Sócrates se encontra com Pedro, que 

está fortemente 'entusiasmado' por um discurso que fora pronunciado por 

Lísias, no qual o tema presente é o amor e sua hipótese é a de que o amor 

carnal deve ser compartilhado fundamentalmente entre corpos desapaixonados: 

não se deve 'fazer amor' com o objeto da paixão, mas sim, exclusivamente, por 

atração física. Sócrates começa a retrucar e a inquirir o jovem Pedro, passando 

então a dissertar sobre as várias espécies de delírio e possessão. 

Antes de se deter nas variações propostas por Platão para a idéia de 

loucura é preciso que se esteja atento para a estratégia que está sendo 

construída pelo diálogo - dos platônicos um dos primeiros em que sua 

filosofia parece se fazer presente diante do socratismo dos textos iniciais. 

Está aí, já em questão, sua metafísica e sua Teoria das Idéias. Uma concepção 

de alma é proposta tendo por base um mito: o da "parelha alada" (Platão, 

1989:246a-249b). A alma dividida. As almas como carruagens a transportar 

um cocheiro. Dois são os cavalos: um de boa índole, dócil, a seguir o caminho 
que leva à contemplação; outro de má índole, indócil, desejando retornar 
para a terra, desviando-se do caminho das boas almas. As carruagens que 

não fizeram uma boa 'viagem' retornam (aos corpos - está-se falando de 

transmigração das almas) e de nada se recordam da passagem pelo mundo 

das puras formas, bebem das águas de Léthe e esquecem ... esquecem. 

Esse mito dá a dimensão do fio inicial da argumentação platônica: 'fazer 

amor' pode até ser uma necessidade, um prazer, uma realização. Porém, uma 
necessidade, ~m prazer e uma realização do corpo. Esse 'fazer amor' apenas cria 

prisioneiros da empiricidade, das coisas do mundo, faz esquecer. O mergulho 

demasiado às paixões do corpo leva, inexoravelmente, ao desregramento. 

Se o Pedro se inicia com um mito, é também com um mito que ele se 

finda. Este, agora, não mais fala das pai:x;ões do corpo ou mesmo da carne 
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das coisas. Nesse momento, Platão está a falar sobre a escrita. A escrita 

como veneno - um "pharmacon".5 A palavra (escrita) é uma droga. Ao 

contrário de fazer lembrar, faz esquecer. Ela é apenas um lembrete, age com 

um avesso, não faz lembrar, arremessa no esquecimento. 

Do mito da "parelha aladà' ao mito de Tot o que está, então, em jogo, 

no diálogo? Tudo leva a crer que além de fazer o elogio explícito da alma e 

da razão sobre o corpo e as paixões, além de fazer a apologia da palavra 

'falada' sobre a "escriturà', Platão está propondo uma nova imagem de filósofo. 

Um filósofo que possui um lastro com os "mestres da verdade", com os 

filósofos da natureza, com a filosofia socrática. E essa imagem de filósofo 

busca no delírio um de seus fundamentos. 

Quatro são as formas de delírio ou manía. De quatro maneiras se 

apresentam as possessões divinas. E a cada uma dessas 'loucuras' 

corresponderá um certo tipo de pensador, um certo tipo de 'sábio'. A cada 

forma de enlouquecimento é possível falar de uma origem divina, de um 

lastro com o sagrado. Assim como, para Platão, há uma finalidade e os seus 

meios, com os quais é possível essa ligação entre o natural e o sobrenatural. 

Não obstante, a cada um desses processos de possessão é estabelecida uma 

relação com o tempo. 

· A primeira das formas de loucura é a 'divinatóriá. Sua origem está associada a 
Apolo, sua finalidade é conjecturar, prever, e seus meios de realização se fazem 
a partir de um processo de entusiasmo: seu tempo é o futuro. 

· A segunda forma de loucura é a 'telepáticá. O deus que lhe inspira é Dionisos, 
sua finalidade é a de livrar-se de algo, seus meios passam por ritos de iniciação 
ou purificação: seu tempo é o passado. 

· A terceira forma de loucura é a 'poética' e em sua origem estão as Musas. Sua 
finalidade é educativa, seu meio de realização é o recital e seu tempo vai do 
passado ao futuro. 

· A quarta forma de loucura é aquela que Platão apresenta como um privilégio 
em relação às demais: é o delírio erótico. A loucura 'eróticà tem sua origem em 
Afrodite e no próprio Eros, sua finalidade é a contemplação, seus meios passam 
pela reminiscência, e ela está fora do tempo ... ela aspira ao eterno.6 

5 Cf. DERlUDA (1972). O mito em questão é Tot, considerado, por especialistas, um dos poucos da 
lavra do próprio filósofo (Platão, 1989: 274c-275e). Sobre as relações entre mito, retórica e 
discurso em Platão, para além do livro de Derrida, ver também BRISSON (1982) e DROZ (1997). 

6 Sobre as formas de delírio em Platão e sobre as relações entre razão e desregramento na Grécia, 
ver BRISSON (s. d.). 
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As loucuras não só se ongmam em deuses como Apolo, Dionisos, 

Mnemosine ou Afrodite, mas essas mesmas formas de enlouquecimento 

colocam todos diante de uma imagem de sábio. O delírio divinatório enseja 

os adivinhos, do delírio telepático surgem os sacerdotes, o delírio poético 

faz inspirar poetas ... e do delírio erótico - segundo Platão - nasce o filósofo, 
o verdadeiro sábio. 

Com o delírio erótico, Platão torna possível o encontro do sagrado com 

o profano, no pensamento: a inspiração 'desrazoada' divina com contemplação 

racionalizada filosófica. O filósofo homem da cidade também não pode 

prescindir de um laço com a divindade. Mesmo a mais reta razão precisa de 

um acordo com alguma forma de desrazão, desde que esta tenha como 

fundamento não as paixões do corpo, mas o amor da alma. Conforme Platão 

(1989:245a), "o delírio que procede dos deuses é mais nobre que a sabedoria 

que vem dos homens". É possível então inferir que em Platão não há uma 

oposição radical entre razão e desrazão no que diz respeito à imagem do 

filósofo. O amigo da sabedoria é aquele que, inspirado por Afrodite, é capaz 
de contemplar para além do que os olhos podem ver, as mãos tocar e os 

lábios sentir. 

A oposição real entre razão e desrazão somente surgiria na Época Clássica, 

para seguir a terminologia de Foucault (1972). É com Descartes que as 

formas de enlouquecimento, o delírio e a manía são por completo exilados 

das boas maneiras do pensar. O filósofo não é mais, de modo algum, o 

possuído; é o homem das regras, não do desregramento. 

A já célebre tese de Foucault coloca a Época Clássica como o momento 

de controle da loucura. O momento em que foi desprivilegiado tudo o que 

está fora dos limites da razão. 'Se sou louco não penso, se penso não sou 

louco': o cogito é um elogio à racionalidade. Em Descartes fica claro como é 

fundamental para a construção de uma razão metódica que haja a implicação 
de uma cisão entre razão e desrazão. A loucura roma-se, então, um negativo 
da razão. 7 

No entanto, se a Idade Clássica, por meio do carresianismo, apresenta 

essa exclusão de rodas as formas de desregramento do que seria pensar, não 

obstante Foucault indica que durante o Renascimento havia uma 'voz' da 

loucura, uma certa positividade que foi elidida no Período Clássico e 

7 Cf FOUCAULT (1989:56-59). 
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transformada em patologia na Era Moderna. O Renascimento 'fez falar' 

seus loucos. A literatura foi sua voz. 8 Cervantes e seu herói quixotesco, 

Shakespeare e os delírios hamletianos. Loucos, os personagens; lúcidos, os 

seus autores. A escrita literária nos dá a ver, segundo Foucault, elementos 

significativos para pensar que entre loucura e pensamento, razão e desrazão 

não há um abismo intransponível. 

A loucura não foi objeto de investigação dos filósofos, mas esteve presente 

no corpo de suas obras - como suspeita e desconfiança, como embriaguez 

necessária e como negatividade. Platão celebrou uma forma de possessão 
erótica capaz de levar à sabedoria. Montaigne, no Renascimento, deu voz a 

formas de expressão desregrada. Descartes acenou que as "boas maneiras 

filosóficas" precisam prescindir por completo de quaisquer formas de 

enlouquecimento. Hegel, na Modernidade, procurou enxergar na loucura 

uma forma de alienação, que pode ser 'curada' pelos sortilégios da razão. 

Dos gregos aos modernos a loucura esteve presente na história do pensamento, 

quase sempre como um erro, quase sempre como um engano ou gafe para o 

bem pensar. É com Nietzsche, o filósofo solitário, o pensador abissal, que 

filosofia e loucura, desregramento e filosofia - novamente desde Platão -

começa a se constituir em possibilidade para uma nova imagem de filósofo. 

Nietzsche articula o arco e a lira de Apolo à destemperança de Dionisos: é a 

embriaguez lúcida. Daí surge a tragédia, daí é possível falar em uma imagem 

de filósofo que não recuse por completo a idéia de desregramento. 

Loucura e história da filosofia. Aparentemente um contra-senso, já que 

filosofia não poderia, de modo algum, rimar com manía. Porém, é preciso 

dizer que a idéia de desregramento sempre esteve presente na história da 
filosofia, como elemento divinatório , como expressão literária, como 

negatividade excludente, como empecilho à boa saúde do espírito. Então, a 
pergunta: por que a Antigüidade - na figura de Platão, o medievo -, com 
seus ritos de possessão, e também o Renascimento, mediante a visibilidade 

que deram aos loucos, foram tolerantes à hybris e à manía? Por sua vez, da 

Era Cartesiana às Revoluções Burguesas, houve mudança de sentido que 

implicou um sentido negativo para o desregramento? A questão é: até que 

ponto, sobre a imagem de filósofo, não pairam os olhos vigilantes da coruja 

dialética e a paixão trágica de Dionisos? A imagem de filósofo e o sentido de 

8 É preciso ressaltar que no Renascimenro não apenas a literatu ra dá 'voz' à loucura, à iconografia 
- basta se pensar em Boch , em Bruegel e na filosofia moral e ensaÍstica de Montaigne. 
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filosofia que parece que se herdou da tradição, parece que comunga da 

aventura enlouquecida da dialética hegeliana, como também do 

desregramento trágico do 'martelo' nietzscheano. Entre a dialética e o trágico, 

entre Hegel e Nietzsche, parece se assentar as relações entre a filosofia e a 

idéia de desregramento. 
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