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 Faremos aqui uma aproximação entre “O Alienista” (1982), de Machado de 

Assis, e a “Enfermaria nº 6” (1992), de Tchekhov, talvez um dos casos mais 

impressionantes de similaridade entre temas da literatura mundial. Mais espantoso ainda 

quando lembramos que esta é uma comparação entre obras sem influência direta, 

porque é quase impossível, que Tchekhov tenha lido Machado de Assis, já que o autor 

brasileiro demorou muito tempo para ser reconhecido internacionalmente, e o contrário 

é pouco provável
2
. A similaridade tão grande entre os temas de “Enfermaria nº 6” e “O 

Alienista” talvez só seja possível devido à configuração histórica e social da Rússia e do 

Brasil no final do século XIX, o que também permite o exercício comparativo. 

“O Alienista” é um texto ímpar na obra de Machado de Assis, escrito numa 

forma, que oscila entre o conto e a novela. A temática da loucura, que já havia 

aparecido anteriormente em sua obra
3
, descrita a partir de uma visão mais romantizada 

de mundo, é tratada aqui de maneira diversa, com fortes traços da estética realista. Já na 

obra de Tchekhov, o universo da medicina aparece frequentemente, os médicos têm um 

papel muito importante nas composições do autor. No entanto, os loucos e a loucura são 

pouco abordados.  

Na narrativa de Machado de Assis, conhecemos Simão Bacamarte, o alienista, 

filho ilustre da terra, grande médico, formado em Coimbra e Pádua, ambas frequentadas 

naquela época por filhos da elite brasileira. Dr. Simão havia retornado ao Brasil aos 34 

anos. O rei de Portugal não queria que ele viesse embora, mas não conseguiu convencê-

lo a permanecer em Coimbra, chegando a lhe oferecer até o cargo de reitor da 

                                                        
1 Terceiro pensamento de Pascal, In: BLAISE, Pascal. Pensamentos. São Paulo: Martins Fontes, 
2005.  
2 Segundo Jean-Michel Massa, que fez o trabalho exaustivo de levantar e catalogar toda a biblioteca 

Machado de Assis, incluindo uma pesquisa difícil para saber dos outros cerca de 200 exemplares dessa 

biblioteca doados no dia seguinte à morte do autor, a literatura russa era representada unicamente por 

Tolstói. Ele também conhecia obras de Dostoiévski, Turguêniev e Gógol, apesar de não terem sido 

encontrados exemplares desses autores na biblioteca pessoal de Machado de Assis, ele os citou algumas 

vezes em suas crônicas. In: JOBIM, José Luís. (Org.) A biblioteca Machado de Assis. Rio de Janeiro: 

Academia Brasileira de Letras e Top Books, 2001. 
3 “Frei Simão”, In: Contos Fluminenses (1870). 
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Universidade de Lisboa. De volta ao Brasil, notou que não havia um médico psiquiatra 

em toda a colônia e até mesmo no reino, resolve então pedir licença para as autoridades 

para construir a primeira casa de alienados brasileira. O asilo foi construído na rua 

Nova, uma das mais belas ruas de Itaguaí, e recebeu o nome de Casa Verde. Os loucos, 

antes mantidos em casa, passam então a ser capturados e internados de acordo com as 

teorias sobre a loucura desenvolvidas pelo médico.  

A Enfermaria nº 6, que dá nome à novela, é uma ala de um hospital que fica 

numa cidadezinha longínqua da Rússia. A novela narra a história de sujeitos que 

transitam em torno dessa enfermaria, sendo o principal deles Andréi Iefímitch Ráguin, 

diretor do hospital, que ocupa o cargo há mais de 20 anos. 

 No primeiro capítulo da novela de Tchekhov, temos a apresentação do hospital, 

seu exterior e seu interior. Uma imagem panorâmica é apresentada ao leitor, com close 

em alguns detalhes: telhado enferrujado, chaminé meio desabada, degraus da entrada 

apodrecidos. O narrador parece caminhar pelo hospital e descreve, como se estivesse 

num tour, aquilo que vê. O hospital é separado do campo por um muro cinzento coberto 

de pregos “O muro e o próprio pavilhão têm o aspecto tristonho e maldito que em nosso 

meio é exclusivo dos edifícios hospitalares e carcerários”. (TCHEKHOV, 2007, p. 

183.). 

 A Casa Verde, manicômio fundado por Simão Bacamarte, é apresentada de 

maneira diversa da Enfermaria nº 6, a começar pelo nome, que recebeu devido à cor de 

suas janelas, mas que também faz alusão a uma ideia positiva do lugar. A imagem de 

um palácio bonito, com cinquenta janelas verdes de cada lado, com um pátio central, 

localizado na rua mais bela da cidade, é reconfortante, é exatamente o oposto do 

ambiente hostil do hospital da novela de Tchekhov. 

 A descrição do hospital da “Enfermaria nº 6” é assustadora: no pátio há um 

pequeno pavilhão, onde há plantas malcuidadas, crescendo em desordem – bardanas, 

urtigas e cânhamo selvagem. A natureza, que costuma aparecer na obra de Tchekhov 

como elemento harmônico, aparece como repelente. Não são plantas com as quais o ser 

humano está acostumado a conviver, elas são selvagens, e estão invadindo um espaço 

restrito à ciência, uma construção, como se o prédio estivesse completamente 

abandonado. 

 Roupas, utensílios e sapatos apodrecem em pilhas no hospital. Na Enfermaria nº 

6, há grades nas janelas, o cheiro é de chucrute misturado a pavio queimado, percevejos 
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e amoníaco, o narrador compara ao cheiro de zoológico. Os pacientes estão vestidos de 

roupão hospitalar azul e gorro de dormir antigos, e as camas estão aparafusadas ao chão.   

 Em russo, “Enfermaria nº 6” é “Палата номер шесть”, a palavra russa 

“palata” (Палата), utilizada por Tchekhov para nomear a novela, tem vários 

significados: palácio, edifício grandioso; em sentido figurado, uma pessoa muito sábia; 

instituições, como Câmara Legislativa, Câmara do Comércio, entre outras. Quando diz 

respeito a instalações hospitalares, significa enfermaria, pavilhão. O que demonstra que 

diversos significados estão atrelados a essa palavra: é o espaço do poder, da cura, da 

justiça, da sabedoria.  

 Os nomes usados nas duas novelas para designar o hospício – “Casa Verde” e  

“Enfermaria nº 6” – sugerem ironia e ambiguidades. Adjetivos como carcerário e 

hospitalar aparecem com frequência no texto de Tchekhov. Ráguin compara o hospício 

a uma “prisão”. Em “O alienista”, quando o personagem Mateus é recolhido à Casa 

Verde, dizem: “a Casa Verde é um cárcere privado”. Ideia que logo se espalhou, toda a 

população começou a repetir essa frase, mas com cautela, porque os moradores tinham 

medo do alienista. 

 Itaguaí e a cidadezinha, assim como outras cidades onde se localizam hospícios 

ou cadeias, ficam relativamente perto da capital, mas afastadas do centro e do convívio 

com a elite. O afastamento é propício para que se desenrolem os acontecimentos que se 

passam tanto na novela de Machado de Assis, como na “Enfermaria nº 6”, de Tchekhov. 

Em outras palavras, o cenário isolado parece perfeito para os experimentos de Simão 

Bacamarte e para a impassibilidade de Ráguin e dos moradores da cidadezinha.   

 O clima de absurdo das duas narrativas, e que parece estar essencialmente ligado 

à lógica das cidades, é desenvolvido de formas diferentes. Em Itaguaí, o absurdo vai 

sendo pouco a pouco construído. A princípio, parece uma cidade como outra qualquer, 

mas os acontecimentos que vão se desenrolando ali transformam-na num cenário que 

causa uma sensação de estranhamento, que só aumenta ao longo da narrativa. O tom de 

quem conta uma crônica de tradição popular adotado pelo narrador de “O Alienista” 

prepara o leitor para aceitar tudo. Assim, o narrador constrói a sua história, que tem 

como centro Simão Bacamarte e os estudos psiquiátricos desenvolvidos por ele na 

cidade, começando com a fundação da Casa Verde. O absurdo se instala gradualmente 

na novela: primeiro ele funda um manicômio sozinho, depois coloca a maior parte da 

população lá, a seguir muda de ideia e coloca na Casa Verde aqueles que estavam fora 

etc.  
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 Na cidadezinha da novela de Tchekhov a atmosfera é outra, encontramos o 

absurdo instalado, não é o médico que faz com que aquelas ações sejam colocadas em 

prática, mas, uma vez que não tem coragem, nem disposição para mudar alguma coisa, 

ele passa a fazer parte de uma engrenagem que acabará por destruí-lo. O centro da 

narrativa e da cidadezinha é a Enfermaria nº 6, não o médico, o contrário se dá em “O 

Alienista”, que tem toda a sua ação centrada na figura de Simão Bacamarte.  

 Na “Enfermaria nº 6”, os acontecimentos são narrados no presente, não como 

um conjunto de crônicas do passado, mas como fatos cotidianos. A história contada em 

primeira pessoa, no presente, e o uso do discurso indireto aumentam a sensação de 

casualidade.  

 Não sabemos onde está localizada a cidade da novela de Tchekhov, apenas que 

fica a duzentas verstas da linha do trem, o que sugere que aquilo que se passa ali não 

acontece em nenhum lugar específico, mas em toda parte, trata-se de uma história 

alegórica, assim como “O Alienista”. 

 A cidade da novela de Tchekhov parece quase desabitada, não há referência a 

muitos moradores. As poucas pessoas que aparecem têm alguma relação com o hospital. 

A população de Itaguaí parece grande para os padrões da época, e é em número 

suficiente para fazer um levante, trezentas pessoas se juntaram a Porfírio na Revolução 

dos Canjicas.  

 Enquanto a população de Itaguaí organiza um levante, os moradores da 

cidadezinha buscavam explicações estapafúrdias para aquilo que acontecia no hospital, 

diziam que se tratava de um lugar em que só mujiques e pequenos-burgueses eram 

tratados, então deveriam ficar contentes porque na casa deles a situação devia ser pior, o 

que não era verdade, Gromov, por exemplo, era nobre.  

 Ao final, os moradores das duas cidades são muito parecidos, facilmente 

manipuláveis pelo discurso científico proferido pelas autoridades. Todos têm como 

objetivo a autopreservação e a garantia dos seus direitos.  

A loucura como identidade    

 
 A loucura é uma identidade, que, por diferenciação, define aquele que não 

possui “razão”, ou sensatez, e, num sentido mais contemporâneo, é aquele que sofre de 

algum tipo de perturbação psíquica. Em “O Alienista”, basta uma simples mudança de 

comportamento, um discurso “estranho”, a apresentação de um sintoma da lista 

elaborada por Bacamarte para ser considerado louco. O maior problema nesse caso é 
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que essa lista é instável e foi elaborada por uma única pessoa. Na “Enfermaria nº 6”, a 

perda de emprego gera a incapacidade de prover o próprio sustento e isso leva uma 

pessoa a ter atitudes consideradas estranhas, o que é rapidamente considerado loucura, 

sempre nessa ordem.  

 A loucura, como identidade construída na segunda metade do século XIX, é 

utilizada para denominar não só os doentes mentais, mas também todos aqueles que não 

são criminosos, mas que estão à margem da sociedade por algum motivo – miséria, 

alcoolismo, deficiência física –, tornando-se necessário afastá-los do convívio urbano. 

Ser internado em um hospício, em muitos casos, não tem ligação com um diagnóstico 

médico. De acordo com Szasz (1978), nessa perspectiva, o “louco” é todo aquele que 

apresenta algum desvio em relação aos padrões socialmente aceitos.  

 Na “Enfermaria nº 6” e em “O Alienista” apresenta-se um cenário em que os 

sujeitos são divididos em duas grandes categorias: existem as pessoas normais 

(racionais) e as pessoas que perderam a razão, os doentes; portanto, possíveis pacientes, 

e a única forma de tratamento é a internação. 

 O problema é determinar o que estabelecerá essa fronteira: qual atitude seria 

definitiva para que um indivíduo fosse considerado alienado? 

 Na novela machadiana, Simão Bacamarte mudará de ideia duas vezes, Ráguin 

não “pode” fazer o mesmo, o processo que decide quem é louco e quem não é já está 

estabelecido antes da sua chegada à cidadezinha, ele é apenas um encarregado, deve 

fazer tudo funcionar exatamente como antes, mas não deixa de ser o responsável por 

distinguir os doentes dos sãos.  

  Quando Ráguin começa a conversar com um dos internos, Gromov, ele transpõe 

a fronteira: homens normais não se misturam com loucos. Homens racionais não devem 

conversar com alienados, menos ainda considerá-los interessantes, mesmo quando se 

trata do médico responsável pela internação. O que é uma das maiores ironias da 

novela, pois há um julgamento quase imediato de Ráguin por estar cumprindo o papel 

de médico pela primeira vez em vinte anos, evidenciando a deturpação da prática clínica 

na cidadezinha. Simão Bacamarte, por usa vez, não conversa com seus doentes, 

deixando bem clara a diferença entre ele e os internos.  

 O médico, como autoridade científica, detém um poder que está acima das suas 

capacidades: decidir quem é louco ou não. Simão Bacamarte vacila, tem dúvidas quanto 

às listas que cria, mas acredita piamente em sua habilidade. Ráguin não tem essa ilusão, 
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ele sabe da sua incapacidade para decidir, está ciente de que o número de pacientes que 

ele atende todos os dias é bem maior do que o número que deveria atender: 

 

Estou a serviço de uma causa nociva e recebo meu ordenado de gente a que 

engano; sou desonesto. Mas, na realidade, por mim mesmo não sou nada, 

apenas uma partícula de um mal social indispensável; todos os funcionários 

distritais são nocivos e recebem o ordenado em troca de nada... Quer dizer que 

não sou eu o culpado da minha desonestidade, mas o tempo... Se eu nascesse 

duzentos anos mais tarde, seria diferente. (TCHEKHOV, 2007, p.197.). 

 

 No período em que as duas novelas foram escritas, o cientificismo era moda, os 

estudos de Darwin sobre a origem das espécies tornaram-se populares. A partir desses 

estudos, o homem foi incluído na mesma escala evolutiva dos animais, diferenciando-se 

destes pela Razão. O “louco” passou a ser considerado aquele que não se enquadra nas 

normas da razão, representando um desvio do padrão da espécie. Para a história da 

loucura, esses estudos têm um papel importantíssimo, pois, da mesma forma que a 

origem das espécies foi explicada por Darwin, destruindo a ideia de que todos os seres 

vivos foram criados por Deus, não fazia mais sentido acreditar que a loucura, assim 

como todas as doenças, fosse algo místico. O desvio do padrão passa então a ser visto 

como doença e tratável. 

 Esse processo de naturalização das doenças valorizou a figura do médico, que 

passou a ser o profissional responsável pela “cura” de todos os males do corpo e da 

mente.   

 A Medicina torna-se então quase uma religião e o médico é seu Deus, do qual 

ninguém pode duvidar. Isso fica muito claro na novela de Machado de Assis: Simão 

Bacamarte está acima do bem e do mal e é autoridade máxima. Já na novela de 

Tchekhov, Ráguin era um instrumento das autoridades, pago para manter tudo 

funcionando exatamente como antes, no entanto, ele passará a se importar com o 

esquema ardiloso do qual participava, quando ele próprio torna-se vítima. 

 Não há entrevistas preliminares para adequação do tratamento em nenhuma das 

duas novelas. No caso da “Enfermaria nº 6”, o médico é chamado, no geral, pelos 

vizinhos, que começam a notar algo “diferente”, e isso é decisivo para tornar uma 

pessoa um interno da enfermaria. Portanto, Ráguin não está equivocado quando diz que 

é apenas parte de um processo em andamento, um títere, ele é apenas a autoridade que 
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valida aquilo que a sociedade e outros acima dele já decidiram, no entanto, ele é uma 

parte necessária do processo.   

 Simão Bacamarte também não interroga seus pacientes, observa à distância os 

moradores e, percebendo que há qualquer “sintoma” parecido com aqueles que constam 

no manual, desenvolvido por ele mesmo, manda internar a pessoa. Não há explicações, 

uma vez considerado doente, o médico manda aprisionar o indivíduo, da mesma forma 

que é feito com os criminosos.  

 Uma vez recebido o diagnóstico de loucura, o discurso do indivíduo é esvaziado 

de sentido para sempre, e, talvez, essa seja uma prisão maior que o aprisionamento 

físico. O ser humano perde sua identidade e passa a ser visto como louco, incapacitado 

de pensar por si mesmo.  O narrador tchekhoviano descreve os pacientes ressaltando 

suas características animalescas porque o conjunto de aspectos que tornava cada interno 

um ser humano, são, pouco a pouco, apagados pelo tratamento dado a eles. 

 De acordo com Segawa (2002), é após a Revolução Francesa que surge o 

psiquiatra Philippe Pinel (1745-1826), o primeiro médico a tentar classificar e descrever 

as doenças mentais, agrupando-as em quatro categorias: "manias" ou delírios gerais, 

"melancolias" ou "delírios exclusivos", "demências" e "idiotias". Ele foi um dos 

responsáveis pela importante missão de dizer à sociedade que os alienados eram 

doentes, fazendo a distinção entre possíveis pacientes e criminosos. Num segundo 

momento, os médicos Valentin Magnam (1835-1916) e Paul Sérieux (1864-1947) 

retomam o esquema de classificação e apresentam uma lista de evolução dos delírios.  

 A psiquiatria desse período foi fortemente influenciada pelo Positivismo 

Naturalista, que defendia que a ciência só pode lidar com entidades observáveis, 

conhecidas diretamente através da experiência. O Positivismo tenta formular leis ou 

teorias gerais que expressem relações entre fenômenos. Através da observação é 

decidido se um fenômeno se enquadra ou não na teoria. 

 Cada doença, a partir do empirismo, deve receber uma descrição clara e ser 

catalogada, dessa forma, os alienistas acreditavam que um dia teriam todas as doenças 

detectadas, bastaria então procurar uma cura para cada uma delas, e então toda vez que 

surgisse um doente com determinados sintomas, era só tratá-lo segundo o seu 

diagnóstico. 

 Todos os procedimentos médicos descritos em “O Alienista” ironizam, por meio 

do exagero, as práticas da medicina positivista em voga na época. O tom adotado por 

Tchekhov é outro, mais denso, a história é narrada quase sem apelo cômico, o leitor é 
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colocado diante de uma tragédia cotidiana. No entanto, as duas novelas denunciam a 

psiquiatria praticada em seus respectivos países de origem. Ao adotar as listas como 

único recurso para diagnosticar, os médicos cometem o erro de não olhar o ser o 

humano como um todo, com suas particularidades.  

 Tchekhov propõe claramente aqui e na novela “Uma história enfadonha” uma 

terapia individualizada, para a qual o interrogatório constitui a parte mais importante 

para a formulação do diagnóstico. Tchekhov, que também era médico, admirava o 

psiquiatra russo Zakhárin, e encontramos no “método científico da escola de Zakhárin” 

(KATÁIEV apud PERES, 1984, p.146) alguns preceitos que aparecem na obra de 

Tchekhov, e que seriam melhor desenvolvidos pela psiquiatria mais tarde, como a 

individualização, a consideração de todos os fatores subjetivos. 

 Talvez a similaridade mais importante a ser observada nas duas novelas seja o 

fato de que uma decisão importante como classificar alguém como louco seja tomada de 

forma arbitrária. Sendo assim, as duas novelas são mais do que uma crítica ao 

cientificismo da época, mas profundas análises daquelas sociedades, que permitiam que 

eventos semelhantes àqueles da ficção acontecessem.  

 Um discurso é construído pelas autoridades para legitimar a ação de capturar os 

doentes, e é ele que qualifica as pessoas como loucas ou sãs. O mesmo discurso é 

rapidamente disseminado, situação em que a própria sociedade passa a exercer o seu 

poder, identificando quem é louco e ajudando nas denúncias. Foucault (1996) chama 

esse fenômeno, em que a própria sociedade faz a manutenção das regras, observando se 

elas estão sendo cumpridas, em que cada indivíduo torna-se, por vontade própria, um 

fiscal de si e do outro, de “sociedade disciplinadora”. 

 Além disso, estão demonstradas nas duas novelas as ações praticadas pelas 

“relações de poder”, em que cada pessoa, ao observar a outra, como uma espécie de 

“guarda do discurso vigente”, garantindo que as regras sejam respeitadas, exerce o seu 

poder em relação ao outro.  

  Gromov é o segundo personagem mais importante da “Enfermaria nº 6”, é com 

ele que Ráguin passa a conversar, chamando a atenção dos moradores e dos 

funcionários do hospital. Gromov é diagnosticado com “mania de perseguição”, no 

entanto, não sabemos se ele é de fato doente, já que realmente há um esquema de 

perseguição na cidadezinha, e é o único que tem sua moléstia denominada, apesar de 

não haver evolução da doença.  
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 Gromov é levado para o hospital porque não tinha família, primeiro fica na ala 

de doenças venéreas, depois é transferido para a Enfermaria nº 6. Nenhum remédio real 

é oferecido para nenhum dos internos. A vida de Gromov é minuciosamente descrita 

para que tenhamos uma ideia de como acontece o processo de internação. Ele é o único 

que tem toda a história contada, porque seria redundante contar a história de cada um 

dos pacientes. Todas as internações aconteceram de maneira semelhante.  

 Ele é descrito como um “espírito mau e zombeteiro”, numa clara alusão às 

interpretações da loucura feitas na Idade Média, em que o louco era visto como alguém 

com poderes especiais e em contato com o além.  Quando Ráguin é interrogado a 

respeito de sua amizade com Gromov, perguntam a ele se é verdade que na Enfermaria 

nº 6 vivia “um profeta admirável”. A pergunta é irônica e desrespeitosa com o médico, 

já que está sendo feita com o intuito de comparar Ráguin a Gromov.   

 Nas duas novelas, o misticismo está presente no ambiente científico, no hospital 

onde está localizada a Enfermaria nº 6 há algumas referências religiosas: retratos de 

arcebispos, uma vista do mosteiro de Sviatogórsk. Sierguéi Sierguéitch, o barbeiro, 

“bêbado e sorridente”, é religioso, faz com que os doentes digam acatitos aos domingos 

e depois percorre as enfermarias esparzindo incenso nelas. O próprio médico auxiliar, 

Khóbotov, sugere que seja feita uma defumação na enfermaria. Ráguin também 

demonstra apreço pela religião, gostaria de ter sido eclesiástico, mas o pai o impedira, 

nas suas conversas com Gromov, invoca a Deus. A convivência entre o divino e a 

ciência é mais um elemento que compõe a atmosfera de absurdo da novela. 

 O elemento religioso é representado em “O Alienista” pela figura do vigário 

Lopes, que funciona como um contraponto ao cientificismo exagerado de Bacamarte. O 

padre está sempre presente em todas as decisões importantes para Itaguaí. Simão 

Bacamarte também acha interessante uma citação do Corão sobre os doidos e manda 

gravá-la na frente da Casa Verde: “Como fosse grande arabista, achou no Corão que 

Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para 

que não pequem”. (ASSIS, 2011, pp.41-2.). 

 Não há, portanto, ambiente estritamente científico, como queria Bacamarte, as 

duas novelas apresentam um momento de transição, a loucura é vista como doença e 

deve ser tratada por um médico, com remédios e internação, no entanto, as 

interpretações antigas, e seus métodos de cura (orações e incensos), ainda não foram 

descartados.   
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 A certa altura das duas novelas, nos fazemos a seguinte pergunta: Quem é de 

fato louco? Na “Enfermaria nº 6”, uma outra pergunta é ainda mais atordoante: Os 

doentes são de fato loucos e por isso foram internados ou foram internados e por isso 

ficaram loucos? 

 Não sabemos a resposta para nenhuma delas, mas temos conhecimento de que as 

condições oferecidas aos internos da Enfermaria nº 6 e, mesmo de todo o hospital, 

propiciam o pleno desenvolvimento da loucura e não da cura. 

   

Conclusão  

  

 Apesar das diferentes abordagens, Tchekhov e Machado de Assis estão 

discutindo o mesmo assunto nas duas novelas, que é como a loucura era tratada no final 

do século XIX em seus respectivos países (Rússia e Brasil). Na “Enfermaria nº 6”, 

Tchekhov expõe como o processo de internação funcionava, demonstrando como a 

psiquiatria era usada como instrumento eficaz de contenção social e higienização da 

cidade. O narrador constrói um paralelismo entre Ráguin e Gromov, demonstrando 

dessa forma como qualquer um pode ser considerado louco dentro daquele contexto.  

 Em “O Alienista”, Machado de Assis chega ao mesmo lugar que Tchekhov, seu 

protagonista acaba internado na Casa Verde. Assim como Ráguin, Simão Bacamarte 

também não estava a salvo, pelo contrário, dentro daquela lógica de internações criada 

por ele, qualquer um pode ser diagnosticado como louco, inclusive ele mesmo. A 

diferença está no fato de que Ráguin é envolvido num sistema que existe antes dele, e 

Bacamarte cria o processo que acaba por aprisioná-lo.  
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sua manifestação literária. Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-



 11 

graduação em Literatura e Cultura Russa do Departamento de Letras Orientais da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

1984. 

 

SEGAWA, Hugo. “Casa de Orates.” In: ANTUNES, Eleonora Haddad. e outros. 

Psiquiatria, Loucura e Arte: Fragmentos da História Brasileira. São Paulo: Edusp, 

2002. 

 

SZASZ, Thomas. S. A fabricação da loucura: Um estudo comparativo entre a 

Inquisição e o Movimento de Saúde Mental. (Trad. Dante Moreira Leite). Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 

 

TCHEKHOV, A. O beijo e outras histórias. (Trad. Boris Schnaiderman). São Paulo: 

Editora 34, 2007. 

 

 

 

   


