O que é loucura?
Delírio e sanidade na vida cotidiana
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“Os insights de Leader podem ter consequências radicais
na maneira como olhamos para a loucura.”
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“Fascinante. Leader nos obriga
a repensar todas as nossas crenças
sobre esse dom ilusório
chamado ‘saúde mental’.”
New Statesman
“Brilhante.”
Observer

A loucura é definida em nossa cultura pela visibilidade. Da imprensa popular às novelas e aos filmes, seu retrato é sempre extremo: explosões de violência, acessos, alucinações. Mas e se a
loucura não for o que pensamos que é? E se as características que
a definem não forem visíveis e dramáticas, mas sim, ao contrário, extremamente discretas, compartilhadas por cidadãos medianos que jamais consultarão um psiquiatra? E se, em outras
palavras, houver uma diferença entre ser louco e ficar louco?
Em O que é loucura?, o psicanalista Darian Leader dá continuidade ao seu projeto de falar de temas psicanalíticos para um
público amplo. Com clareza e consistência, analisa casos, exemplos da vida cotidiana e da vida clínica, reavaliando parâmetros e
critérios usados para definir e tratar aqueles que se desviam dos
padrões da normalidade.
O autor defende a existência da loucura silenciosa – a ideia de que
muitos de nós temos vidas interiores que estão longe de serem
sãs, mas que nos permitem funcionar normalmente no mundo,
sem parecermos uma ameaça à sociedade ou a nós mesmos.
Uma das vozes mais respeitadas no combate aos atuais tratamentos da desordem mental – com sintomas rotulados, remédios e um contato cada vez mais breve e superficial com os pacientes –, Leader prega a importância de se escutar com cuidado o
paciente e respeitar seu mundo. Só assim, afirma, é possível para
o terapeuta descobrir a lógica por trás do discurso de um “louco”.
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