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RESUMO 

 
Este trabalho se propõe a analisar as representações de transtornos psiquiátricos na 

literatura autobiográfica, bem como a repercussão dessas obras em fóruns e blogs virtuais 

compostos por pessoas também diagnosticadas com tais doenças. A ideia é entender os 

tipos de pessoas – ou seja, de subjetividades – inventados pela dinâmica de classificação de 

um transtorno psiquiátrico, quer ele seja real ou construído. Invenção aqui não com sentido 

pejorativo de falso, apenas como indicação de que são modos de ser depressivos, bipolares 

e tantos outros diferentes de quando não havia essas classificações.  

A análise enfocará dois livros: O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão 

(Andrew Solomon, 2001); e Não sou uma só: diário de uma bipolar (Marina W., 2006). 

Para o primeiro, norte-americano, a análise da repercussão será feita a partir do fórum de 

língua inglesa Depression Forums. Como não há fórum brasileiro ativo sobre transtorno 

bipolar, a repercussão na internet do livro nacional será estudada a partir de posts e 

comentários de blogs sobre o assunto. 
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1. Introdução 

 

“A depressão é a imperfeição no amor”, definiu Andrew Solomon em seu O 

demônio do meio-dia, relato/tratado/análise sobre a depressão lançado em 2001 no Brasil. 

O aforismo que abre o livro é também um dos mais conhecidos e citados internet afora: 

5.330 resultados no Google para “depression is the flaw in love”, como está no original.  

A metáfora tem apelo e, se não necessariamente estigmatiza, como afirmou Susan 

Sontag a respeito tuberculose, do câncer e da AIDS, seu uso é certeiro para “referir-se a 

uma doença tão envolta em mistificação, tão impregnada pela fantasia da fatalidade 

inescapável” (SONTAG, 1988: 74). Como qualquer dito transtorno mental, o 

conhecimento fisiológico da depressão escapa totalmente à medicina e à psiquiatria, apesar 

de inúmeros esforços para tê-la na palma da mão – ou do aparelho de ressonância 

magnética. A intangibilidade dos transtornos psiquiátricos é convite à sua metaforização 

como tentativa de compreendê-los: a comparação implícita com um elemento familiar – o 

amor –, mesmo abstrato, torna mais familiares os sintomas quase ininteligíveis atribuídos 

ao transtorno. E se entendermos o “amor” pelo seu caráter totalizador em relação ao 

indivíduo, a metáfora de Solomon toma proporções ainda mais impactantes. 

Em Doença como Metáfora e AIDS como metáfora, Sontag trava batalha contra as 

metáforas como forma de explicação, expressão e referência ao câncer e à AIDS. O alvo de 

sua crítica matadora é sobretudo a metáfora militar e belicista, estratégia que faria um 

desserviço a uma visão pragmática da doença: o corpo não é um campo de batalha. No 

caso do sofrimento psíquico traduzido em transtorno, se verá aqui que as metáforas 

militares perdem terreno para aquelas que tomam emprestados os significados de uma 

doença física – como o câncer ou a AIDS. Como numa confusa sala de espelhos, o objeto 

de metáfora é comparado a outro objeto também metaforizado.  

Mas as metáforas não se sobrepõem tão facilmente, para prejuízo do infame jogo de 

palavras. Se o câncer é utilizado como metáfora para a depressão, é justamente para 

conferir a esta uma película tangível que o confira momentaneamente corporeidade. O 

câncer é, hoje, visto menos como um mistério e mais como uma doença desvendada, até 

certo ponto. Os transtornos mentais ainda não estão corporificados como são o próprio 

câncer, a tuberculose ou a AIDS. De maneira geral, os sintomas a eles atribuídos não 

surgem fisicamente em determinados órgãos – como a tuberculose causa tosse e problemas 

pulmonares –, mas se manifestam em sentimentos e estados mentais que podem, por sua 
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vez, ser somatizados. Da somatização, vem a reboque a associação a riscos. Pessoas com 

depressão têm maior risco de ter doenças cardiovasculares. Pessoas bipolares têm maior 

risco a dependência de drogas. E por aí vai. A tendência atual do pensamento 

corpocêntrico leva a tentarmos encontrar identificações entre físico e mental, e é nessa 

tensão que se encontram os discursos autobiográficos literários que aqui analisaremos. 

Embora mitos e razões psicológicas para o surgimento de muitas doenças 

obviamente físicas fossem comuns antes de se conhecer sua fisiologia – como a contenção 

de emoções em excesso já foi explicação para o surgimento do câncer –, suas 

manifestações são, em geral, de ordem física. Em outro plano estão as doenças mentais. 

William Styron, em seu Perto das trevas, define a “doença depressiva” como uma 

“sensação de ódio a si mesmo ou, mais categoricamente, uma falha na autoestima”
1
. A 

dificuldade de explicá-la é tão notável que beira a indescritibilidade: “uma desordem do 

humor, tão misteriosamente dolorosa e indefinida no modo como ela se torna conhecida 

pelo self – pelo o intelecto mediador – que chega quase ao ponto de ser além da 

descrição”
2
.  

A neurociência e a biologia lançaram-se há décadas em tentativas tão arraigadas 

quanto diversas de vislumbrar quaisquer sinais remotamente tangíveis de transtornos 

psiquiátricos. Como se verá mais à frente, os primeiros medicamentos psicoativos tratavam 

apenas os sintomas. As (variadas) explicações para o modus operandi das doenças mentais 

vieram somente depois – insuficientes; alguns diriam até equivocadas
3
. Quando se 

descobriu que os medicamentos que aliviavam os sintomas de depressão aumentavam os 

níveis do neurotransmissor serotonina no cérebro, postulou-se que o transtorno 

provavelmente era causado pela baixa quantidade de serotonina nas sinapses cerebrais. O 

mesmo processo se deu com os níveis de cortisona e outras tantas substâncias 

aparentemente desreguladas em cérebros de pessoas deprimidas.  

Desde então, tenta-se provar sem descanso como é o cérebro de uma pessoa 

portadora de uma doença mental. Pululam imagens coloridas de cérebros em revistas, 

livros didáticos e em meios de comunicação de maneira geral. Ainda assim, nem os 

psiquiatras nem os cientistas afirmam categoricamente a diferença física (ou fisiológica) 

entre um cérebro de uma pessoa bipolar e o de uma pessoa “saudável”. O que há 

                                                             
1 No original: “depressive illness […] sense of self-hatred – or, put it categorically, a failure of self-esteem.” 

(p. 5)  
2 No original: “disorder of mood, so mysteriously painful and elusive in the way it becomes known to the self 

– to the mediating intellect – as to verge close to being beyond description.” (p. 7) 
3 Fazer referência aos movimentos antipsiquiátricos. 
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divulgadas são correlações, probabilidades e chances – coloridas com tons de Verdade na 

mídia em geral. E cada vez mais transtornos para se diagnosticar e tratar com cada vez 

mais remédios. 

A psiquiatria tornou-se especialidade médica no século XIX e, desde então, busca 

delimitar, definir e caracterizar doenças mentais. Entre aspectos fenomenológicos e, mais 

recentemente, neuroquímicos/genéticos, essa classificação já foi imposta dentro dos 

temíveis muros do hospício: o médico exercia seu poder sobre o interno, que deveria ser 

sobrepujado sem resistência, ou apesar dela. Em meio às inúmeras opções de classificações 

para doenças mentais, a Associação Americana de Psiquiatria publicou, em 1980, a terceira 

versão do Manual de Diagnóstico e Estatística em Doenças Mentais (DSM, na sigla em 

inglês) para controlar o caos classificatório e instituir parâmetros e diagnósticos 

padronizados.   

O conhecimento do psiquiatra, antes absoluto no diagnóstico de doenças, passou a 

ser dissolvido em manuais e livros, de modo que qualquer médico – ou, se extrapolarmos, 

qualquer cidadão – se tornasse apto a reconhecer sintomas e características que apontassem 

determinado distúrbio. Da disciplina, passamos ao controle e, mais exatamente, ao 

autocontrole. O monitoramento de sintomas, hoje, fica a cargo do próprio paciente, salvo 

momentos em que lhe escapa a razão.  

Juntamente à simplificação dos diagnósticos psiquiátricos, desenrolou-se a 

multiplicação dos transtornos: do DSM-II para o DSM-III, o número de doenças mentais 

saltou de 180 para 265 (e 292 na versão revisada do DSM-III). Hoje, os psiquiatras seguem 

a quarta versão revisada do manual – o DSM-IV-R – e têm à sua disposição um farto 

cardápio de 374 transtornos mentais com os quais diagnosticar os possíveis pacientes 

(BEZERRA JR., 2010: 121-123). Há sintomas para todos e transtornos para todos os 

sintomas. E o número de pacientes cresce vertiginosamente. Daí a percepção de uma dita 

“epidemia de doenças mentais”, objeto de estudo em três livros lançados recentemente nos 

EUA e resenhados simultanemante na New York Review of Books
4
.  

Todo esse cenário teve como palco principal os Estados Unidos, mas sua 

exportação para o resto do Ocidente (e até Oriente, como sinaliza Ethan Watters em seu 

Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche) torna essa transformação da 

psiquiatria digna de atenção também no Brasil. Segundo o SUS, “cerca de 9% da 

                                                             
4 Ver Epidemic of Mental Illness: Why?, de Marcia Angell. New York Review of Books. Disponível em: 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jun/23/epidemic-mental-illness-why/. Acessado em: 

23/05/2011.  

http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jun/23/epidemic-mental-illness-why/
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população geral, em todas as faixas etárias, necessita de cuidados gerais em saúde mental, 

na forma de consulta médico-psicológica, aconselhamento, grupos de orientação, ou outras 

formas de abordagem, em função de transtornos mentais considerados leves”. Já os 

transtornos mentais graves – “psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves ou 

deficiência mental com grave dificuldade de adaptação” – atingiriam cerca de 3% da 

população brasileira
5
. Simultaneamente, o número de leitos em hospitais psiquiátricos 

diminuiu e o ansiolítico Rivotril passou a ser o segundo remédio mais vendido do país
6
. Se 

o Sistema Único de Saúde exerce explicitamente uma política antimanicomial, é mais do 

que necessário compreender como se dá o tratamento de transtornos psiquiátricos fora dos 

hospitais. Assim, desbravar o delicado terreno da relação dos classificados com sua 

classificação, bem como a reestruturação da relação normalidade/patologia, se torna 

imprescindível.  

Independentemente da sombra de dúvida que ainda paira sombriamente sobre o 

conceito de realidade e verdade dos transtornos mentais, sua visibilidade e seu 

entendimento pragmático como doenças do cérebro parecem bastante sedimentados na 

cultura contemporânea. E, por isso, precisam ser descritos, explicados e traduzidos para um 

entendimento geral – tanto por instituições quanto pelos próprios pacientes. Como fazer 

isso, uma vez que são doenças etéreas e intangíveis? Reconheço duas narrativas que 

servem de óleo para as duras articulações verbais a respeito de doenças mentais: aquela 

que os entende como manifestação de desequilíbrios neuroquímicos do cérebro, passíveis 

apenas de maior conhecimento científico para que sejam completamente desvendados; e a 

expressão do sofrimento psíquico por meio de metáforas.  

Algumas análises já foram empreendidas na análise do discurso midiático na 

construção do sujeito doente mental, mas pouco se estudou da relação do doente com sua 

doença na literatura. O objetivo deste trabalho é empreender duas tarefas: a partir da 

análise de dois relatos literários autobiográficos (no formato de livros) sobre depressão e 

transtorno bipolar de humor, me proponho a questionar como esses relatos são lidos por 

outros pacientes psiquiátricos – leituras estas dispostas em fóruns em blogs virtuais. Não 

pretendo ir “contra a interpretação”, como fez Sontag, nem esvaziar de significado as 

                                                             
5 Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=34295. Acessado em: 

18/05/2011. 
6 Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI27270-15257,00-

RIVOTRIL+POR+QUE+O+MEDICAMENTO+E+O+SEGUNDO+MAIS+VENDIDO+NO+PAIS.html. 

Acessado em: 12/04/2011. 

 

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI27270-15257,00-RIVOTRIL+POR+QUE+O+MEDICAMENTO+E+O+SEGUNDO+MAIS+VENDIDO+NO+PAIS.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI27270-15257,00-RIVOTRIL+POR+QUE+O+MEDICAMENTO+E+O+SEGUNDO+MAIS+VENDIDO+NO+PAIS.html
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metáforas e comparações usadas pelos autores e leitores das obras como forma de libertar 

os transtornos de suas amarras de culpa. Quero entender como elas se inserem na cultura 

contemporânea ocidental e, assim, tornam-se uma das vias pelas quais se podem entender 

as subjetividades ali construídas – sob o viés de palavras mágicas como autogestão, 

performance, neurociência, controle, interioridade e visibilidade. 

Embora meu objetivo não seja engendrar uma análise da teoria literária dos livros 

escolhidos, considero importante tratar das especificidades da literatura autobiográfica. 

Para isso, no segundo capítulo, utilizarei um artigo de Verena Alberti para entender a 

construção do indivíduo nesse gênero literário. Mostrarei, também, como os livros aqui 

analisados, por tratarem de doenças mentais, diferem de alguns pontos acenados por 

Alberti como característicos à literatura e à autobiografia – a inexistência de 

“responsabilidade social” explícita do autor, por exemplo. Em seguida, para contextualizar 

o leitor deste trabalho, faço uma breve apresentação dos dois livros escolhidos: o já citado 

O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão, de Andrew Solomon; e Não sou 

uma só: diário de uma bipolar, de Marina W. Tal apresentação envolverá não apenas uma 

descrição geral das obras, mas também um panorama da recepção crítica dos textos a partir 

de resenhas e artigos sobre eles. Para esse desafio, farei um breve panorama da produção 

dos livros a serem analisados. Ambos os livros foram recebidos de forma mais ou menos 

efusiva pela crítica e pelo público, como será mostrado, mas seu sucesso entre leitores 

diagnosticados com os respectivos transtornos parece ter sido certeiro. 

Este foi, basicamente, o critério de escolha, uma vez que não tenho pretensão de 

destrinchar uma teoria efetivamente literária desses livros. Houve muitas outras obras 

candidatas à análise que cumpriam o pré-requisito básico de serem relatos experiências 

com transtornos psiquiátricos, em tons literários: Todos os cachorros são azuis (Rodrigo 

de Souza Leão, 2008); Prozac Nation (Elizabeth Wurtzel, 2002); Hospício é Deus (Maura 

Lopes Cançado, 1979); Armadilha para Lamartine (Carlos Sussekind et al, 1933), 

Cemitério dos vivos (Lima Barreto, 1920), Inferno (August Strindberg, 1898); Perto das 

trevas (William Styron, 1989); e muitos outros. Por motivos diversos – como a data de 

lançamento, a inexistência de versão em português etc. –, preferi usar essas obras como 

referências gerais e exemplos no decorrer deste trabalho, deixando como objetos de análise 

somente os dois livros anteriormente citados.  

Embora a obra de Andrew Solomon vá além de um relato autobiográfico 

propriamente dito e apresente também trechos mais analíticos sobre a depressão como 
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doença global, é justamente nessa condição de gênero fronteiriço que reside o ponto de 

interesse do seu trabalho. Solomon fala de dentro da experiência, mas não deixa de ter um 

olho fora – analítico, observador, crítico. Já o relato de Marina W., por se enquadrar mais 

exatamente no conceito de relato autobiográfico, apresenta, por sua vez, outros pontos 

ricos para análise, que pretendo explorar nesse capítulo. 

A partir do terceiro capítulo, a ideia é caracterizar a sociedade contemporânea 

dentro da temática aqui trabalhada: os pensamentos a respeito da psiquiatria e da gestão do 

bem estar de acordo com parâmetros mutáveis de normalidade-patologia. Aí levarei 

adiante as ideias de Ian Hacking, Michel Foucault, Alain Ehrenberg, Nikolas Rose e outros 

para destrinchar a classificação desses transtornos como formas de inventar novos “tipos 

de pessoas”. Esses novos tipos entenderiam sua doença de uma forma particular – forma 

esta que pode mudar, uma vez que os próprios transtornos são mutáveis em seus nomes e 

modos de existência. Não posso deixar de fazer aí também um comentário sobre o papel 

das tecnologias de visibilidade corporal na construção dessas classificações, que colocam 

na ribalta uma nova forma – mais física – de entender a interioridade humana. 

No capítulo 4, passamos então à passagem da chamada “psicologização do discurso 

comum” para uma também dita “psiquiatrização” – embora volta e meia estas mesmas 

expressões sejam refutadas. O individualismo como valor soberano na ascensão de um 

modo de ser pautado pela autonomia foi assistido e resultado primordialmente pela 

divulgação do saber psicológico e seu modo de lidar com a interioridade a partir da 

dualidade dentro/fora. Nesse cenário, Jane Russo, Maria Cristina Franco Ferraz, Paulo 

Vaz, Benílton Bezerra Júnior, Ehrenberg e Rose são os atores mais importantes ao 

evidenciar as transformações dessa relação interior/exterior. É neste tempo que vivemos: a 

visão neurocientífica do self parece ter suplantado a visão psicológica, embora não a 

apagado de vez. Os transtornos psiquiátricos, assim, são explicados leigamente por meio 

de um léxico neurocientífico, embora essas explicações não sejam ponto passivo nem 

mesmo dentro da própria neurociência.  

Em meio às reflexões teóricas desses dois capítulos estará também a análise dos 

livros. Preferi trabalhar essa análise junto à teoria para não ser redundante e porque 

acredito que uma enriqueça à outra com exemplos e com novas reflexões a partir da 

mistura dos textos literário e acadêmico. Algumas questões a ser tratadas nesses dois 

capítulos: como esses escritores, uma vez diagnosticados com determinados transtornos 

psiquiátricos, passaram a ser „tipos de pessoas‟ diferentes. Que metáforas utilizam para 
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descrever essa experiência? Como as representações utilizadas por eles podem ajudar a 

compreender e evidenciar essa reconfiguração de relação patologia/normalidade e uma 

nova construção de si mesmo? Como a ciência de ser portador de determinado transtorno 

mudou sua experiência de mundo? Como as classificações de transtornos psiquiátricos em 

si são representadas e mudaram a partir dessas formas de viver e ser?  

Chegamos ao quinto capítulo. Após o esforço teórico de levantar questões 

pertinentes às representações dos transtornos mentais na literatura e a forma com essas 

questões são abordadas por determinados escritores, a idéia aqui é analisar, com mais 

fôlego, como os leitores das obras escolhidas associam (ou não) os relatos dos escritores à 

suas próprias experiências. Utilizam-nos apenas como instrumento de autoajuda? Buscam 

sentir-se parte de um grupo? Tentam encontrar respostas para questões não respondidas 

pela medicina? Para reforçar argumentos pré-formulados? Como as representações 

utilizadas pelos autores para explicar suas experiências são vistas pelos leitores? São 

repetidas sem mudanças ou servem como inspiração e base para novas metáforas e 

ressignificações? 

Nesse capítulo, deparei-me com uma dificuldade metodológica: que tipo de relatos 

de leitores das obras eu utilizaria para análise? Há matérias jornalísticas, resenhas, críticas, 

blogs, fóruns, paródias: um sem-fim de leituras disponíveis na internet e em papel. Decidi 

escolher relatos de leitores que também tenham sido diagnosticados com aqueles 

transtornos psiquiátricos – deprimidos e bipolares. Com isso, já excluo a maioria das 

matérias jornalísticas, resenhas e críticas literárias. A partir do princípio de que a cultura 

psiquiátrica e somática norte-americana pode servir de metonímia para boa parte do 

ocidente e também do Brasil, decidi escolher um fórum de língua inglesa para analisar a 

repercussão de O demônio do meio-dia: o Depression Forums, um site norte-americano 

com vários fóruns dedicados à discussão de temas relacionados à depressão.  

A escolha desse site foi feita principalmente pelo número de membros (52.165) e 

pela atividade dos usuários. Em todas as vezes que acessei o site, havia mais de 500 

usuários conectados, entre membros, visitantes e anônimos. A página é dividida em vários 

temas. Estes, por sua vez, também repartidos em diversos tópicos criados pelos usuários. 

Há desde temas como o suicídio iminente, no qual o administrador convida o usuário a 

falar ali mesmo, on-line, com um psicólogo; depressão e religião; depressão e 

medicamentos etc. Um problema comum na maioria dos fóruns – especialmente brasileiros 

– é a inatividade de seus membros, o que torna as discussões vazias ou monólogos. No 
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Depression Forums, grande parte de seus membros participa ativamente de várias 

discussões, e há tópicos com quase 300 respostas – curiosamente, um deles é intitulado 

“pensamentos motivacionais”. Há várias discussões sobre livros e autores que falam sobre 

a depressão, e é nelas que pretendo focar minha análise dos leitores de Demônio do meio-

dia. 

Já para o caso brasileiro, não pude escolher um fórum equivalente. Dos poucos 

fóruns sobre transtornos mentais – e, mais especificamente, transtorno bipolar –, nenhum 

mostrou ser frequentado com uma assiduidade que tornasse sua análise minimamente 

relevante. Posso atestar, empiricamente, que fóruns on-line não são o meio preferido de 

portadores do transtorno afetivo bipolar discutirem questões relativas ao seu diagnóstico. 

Decidi, portanto, analisar a repercussão do livro Não sou uma só: diário de uma bipolar 

entre leitores brasileiros a partir de posts e comentários de blogs assinados por 

autodenominados portadores de transtorno bipolar. O campo de comentários de um blog 

funciona como uma espécie de fórum, cujo tópico é o post em questão – um leitor comenta 

o texto do autor do blog, outro leitor comenta o primeiro comentário e por aí vai. Por isso, 

escolhi o blog da própria autora do livro e outros cujos posts sobre o livro incitaram uma 

série de comentários de leitores que relatam sua experiência com o transtorno e com o 

livro.  
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2. Maligno duas-caras sem medo da luz: breve apresentação dos livros 

 

2.1- Um por todos e todos em um: o discurso literário e a construção de 

subjetividades 

Não é necessário argumentar detalhadamente que a mídia – ao mesmo tempo ponto 

de convergência de discursos e produtor de um novo discurso – fala de um lugar do qual 

sua objetividade na propagação de ideias e fatos é pretendida como ponto passivo. O 

discurso midiático é dispositivo cujo poder está no papel da construção de identidades, 

discursos hegemônicos, visibilidades, memórias etc. (COUTINHO, FREIRE FILHO & 

PAIVA, 2008). A mídia não tem um autor específico, tampouco um veículo ou meio pré-

determinados. Sua voz são múltiplas, cada qual na luta pela hegemonia de seu discurso. No 

caso da saúde mental, psique e subjetividade, a mídia tem se fartado a propagar discursos 

de objetividade frente ao diagnóstico de transtornos mentais, à ideia de felicidade, 

eficiência, performance e, acima de tudo, de prevalência de uma visão neuroquímica do 

self sobre um entendimento psicológico ou psicanalítico. 

 

“Nas narrativas midiáticas sobre depressão (...) a distância 

entre presente e passado é duplicada por aquela entre doença 
e cura; a partir desses relatos, podemos nos referir ao vazio 

que acaso experimentarmos do lugar do já-curado, ao invés 

de procurar expressá-lo em sua latitude devastada e 

devastadora” (VAZ & POMBO, 2007: 129).  

 

 Os discursos midiáticos concernentes aos distúrbios psiquiátricos se propõem 

terapêuticos e profiláticos, manifestando a “responsabilidade social” inerente ao meio. A 

mídia tomou para si a tarefa de explicar a “„tradição‟ e os acontecimentos do ponto de vista 

da comunidade” (ALBERTI, 1991: 66-88), esforço que outrora coube à narração. O 

discurso literário, por outro lado, não se propõe como propagador de verdades ou 

aconselhamento. Ele é, por definição, pessoal e autoral, e almeja acima de tudo a 

identificação do leitor (CULLER, 1999).  

Identificação esta que ocorre de modo individual, uma vez que o trabalho de escrita 

e leitura se desenrolam, teoricamente, em solidão. A modernidade criou tanto a sociedade 

quanto o indivíduo singular e psicológico, e é neste em que se ancora o processo de escrita 

e leitura literárias. Na literatura, está o indivíduo em lugar privilegiado, destacado da 

sociedade – lugar que, por outro ponto de vista, configuraria o desvio à norma. A norma é 
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o resto da sociedade e a literatura (como outros campos considerados da arte) diferencia o 

indivíduo escritor dos outros sujeitos. Se a mídia é o discurso do social, a literatura é 

discurso do indivíduo – o que, no caso da autobiografia, toma outra dimensão. 

 De modo diferente da ficção, a autobiografia se ancora em uma realidade anterior à 

escrita. O autor, portanto, se imagina a partir do sujeito que já existe, e não cria um 

personagem alheio a este indivíduo. Autor, narrador e personagem são um só. “A 

autobiografia, ao invés de suscitar a dissipação do eu em múltiplos „outros‟, parece, ao 

contrário, reafirmar sua identidade” (ALBERTI, 1991: 75). No entanto, como afirma 

Lejeune, ao mesmo tempo em que narrador e personagem estão dentro do texto, fazem 

referência a um autor que está fora. O narrador conta a história ao leitor no momento da 

leitura; personagem é o “eu” construído retrospectivamente pelo narrador e autor; e autor é 

o que se supõe ser o narrador no momento em que escreveu o texto (e não no momento da 

leitura).  

Assim, o personagem (o “eu”) e o autor teriam entre si uma relação mais de 

semelhança do que de identidade, segundo Alberti. Há muitas coisas que os separam: o 

tempo, o espaço, a experiência etc., que teriam originado um outro “eu”, diferente do 

personagem, mas essencialmente semelhante. Se houvesse total dissociação, o conceito de 

autobiografia seria minado. A semelhança entre autor e personagem é construída ao longo 

da autobiografia por meio de estratégias de narração, estilo e linguagem, que convencem o 

leitor de que aquele que escreve é o personagem depois de ter passado pelas experiências 

relatadas. É nesse espaço que os distancia onde se constrói o significado (a subjetividade!) 

que o autor se auto-atribui – a seleção das experiências narradas, as metáforas utilizadas 

para traduzir sentimentos, nas outras vozes escolhidas etc. (LEJEUNE apud ALBERTI, 

1991). O autor procura explicar quem ele é hoje por quem foi no passado. Por isso Alberti 

toma emprestada a expressão de Lévi-Strauss e afirma que o esforço autobiográfico é a 

“procura do tempo perdido”, que só pode ser encontrado no espaço de semelhança entre 

autor e personagem (o “eu”). A autobiografia é uma tentativa de conferir significado às 

experiências do autor, construindo um único ser, que abarca personagem, narrador, autor – 

e, como argamassa, as experiências ali relatadas. 

Como todo esse processo é percebido pelo leitor? Suponho que ele só venha a 

conhecer o autor a partir de seu relato autobiográfico. É ele, portanto, quem constrói o elo 

entre o personagem do “eu” e o próprio autor, ao modo que lhe convir. No caso dos 

leitores que analisarei neste trabalho, há um terceiro elemento: como os autores, eles 
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também foram diagnosticados com distúrbios psiquiátricos e reconhecem no relato do 

autor suas próprias experiências. Reconhecem-se nas sensações ali expressas, nos tipos de 

experiências. Como expressam essa identificação é o que veremos no último capítulo.  

A literatura autobiográfica sobre transtornos mentais desbrava um terreno ainda 

mais delicado. Ambos os livros que analiso aqui foram escritos quando seus autores 

estavam em um período de trégua com suas doenças: estavam bem, em suma. Assim, a 

distância temporal e empírica do autor para o personagem, se não maior, é diferente. Seu 

sofrimento psíquico – classificado – não é relatado no presente, no auge da dor, mas após 

esta ter arrefecido.  Ao mesmo tempo, se a autobiografia é uma tentativa de construir uma 

unidade entre autor e personagem, é por meio desses sofrimentos – passados – que os 

autores constroem o self que apresentam ao leitor. E a distância tende a ser suprimida ainda 

mais se houver uma identificação de experiência entre o leitor e personagem (e, 

consequentemente, com o autor). 

Diferentemente de discursos midiáticos sobre transtornos psiquiátricos, que se 

pretendem profiláticos, terapêuticos e vozes determinantes para a melhora de um número 

crescente e alarmante de pacientes de transtornos mentais, relatos pessoais em obras 

literárias são, sim, produtos do seu tempo, mas seu discurso advém de um lugar diferente. 

Não há a distância da impessoalidade jornalística nem a pretensão de empreender um dito 

serviço público, tampouco de orientar o leitor a identificar certos sintomas e 

comportamentos. Não há didatismo explícito. Na literatura, o que é considerado desvio é 

marca de singularidade. “A literatura confere ao indivíduo, como ser único e singular, 

lugar especial e privilegiado, destacado da sociedade” (ALBERTI, 1991: 5). Não há uma 

responsabilidade social explícita ou inerente à atividade do escritor, como o há no 

jornalismo, por exemplo.  

 

2.2. O demônio do meio-dia, de Andrew Solomon (Objetiva, 2001) 

É difícil categorizar o vencedor do Prêmio Nacional do Livro de 2001, nos Estados 

Unidos – uma das mais importantes láureas literárias do mundo –, que, além de sucesso de 

crítica, encabeçou a lista dos best sellers do New York Times, foi traduzido em 22 línguas e 

finalista do Pulitzer. Suas múltiplas facetas geraram uma espécie de “esquizofrenia” na 

catalogação da obra nas livrarias e lojas brasileiras. Algumas o vendem como autoajuda; 

outras como obra de psiquiatria; algumas o enquadram na seção de psicologia e 
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psicanálise; outras ainda o catalogam como “ciências” 
7
. A Amazon tem uma sessão 

específica para “depressão”, dentro da categoria, “envelhecimento”, que, por sua vez, está 

inserida em uma área mais abrangente de seu site, “saúde, mente e corpo”. No site da 

Scribner, editora norte-americana que detém os direitos autorais da obra, a simples seção 

“psicologia” lhes é suficiente. Já a editora da versão brasileira, Objetiva, prefere não 

arriscar: no seu site, O demônio do meio-dia está sob a tag “crítica e ensaios”, “autoajuda” 

e “psicologia e comportamento”. Tem para todo mundo.  

A mesma loucura pode ser observada nas múltiplas definições conferidas à obra em 

resenhas, críticas e artigos na mídia internacional. O demônio do meio-dia é definido como 

“memória” por Ian Pennman, em resenha no jornal inglês Guardian
8
. O mesmo Pennman 

também atenta para a faceta jornalística da obra de Solomon, e afirma que se trata de um 

“rico polilóquio em um campo onde outros escritores estabeleceram um sombrio e árido 

solilóquio”. Joyce Carol Oates, em resenha no New York Times, define o livro duas vezes 

como “pesquisa da depressão”, ou melhor, “tanto um documento intensamente pessoal, 

uma memória dos vários colapsos sofridos pelo autor durante o luto pela experiência 

pungente de sua mãe com câncer de ovário, e um estudo mais convencional, 

ambiciosamente enciclopédico, sobre depressão e suicídio”
9
. Na New York Review of 

Books, Rosemary Dinange o descreve como “algo como um atlas, amplo e abrangente” 
10

.  

É interessante, aliás, notar como o subtítulo da obra em inglês tem conotação 

diferente de sua tradução em português. “An Atlas of Depression” (“um atlas da 

depressão”, em tradução literal) utiliza uma palavra cujo campo semântico de origem é 

geográfico. Um dicionário norte-americano define a palavra atlas como “um volume de 

tabelas, gráficos ou mapas que sistematicamente ilustram um assunto particular” ou “uma 

coleção de mapas, normalmente no formato de um livro”. Daí a comparação de Dinnage a 

um atlas de fato, amplo e abrangente. A escolha da editora brasileira foi “uma anatomia da 

depressão”, o que confere um grau de cientificidade médica inexistente no título em inglês. 

                                                             
7 No site do supermercado Walmart, o livro está sob a categoria “autoajuda”. O enquadramento na seção de 

psiquiatria ficou por conta do site da Livraria Cultura. Já a Livraria Travessa e o site Submarino preferiram a 

seção de psicologia. A Fnac, finalmente, escolheu enquadrar a obra em “ciências”. As Americanas.com 
preferiram não arriscar, e lá o livro encontra-se na parte “literatura estrangeira: geral”.  

 
8 Disponível em: http://www.guardian.co.uk/books/2001/may/19/booksonhealth?INTCMP=SRCH. Acessado 

em: 18/04/2011. 
9 Disponível em: http://www.nytimes.com/2001/06/24/books/i-m-not-ok-you-re-not-ok.html. Acessado em: 

18/04/2011. 
10 Disponível em: http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/oct/04/the-crack-up/. Acessado em: 

12/02/2011. 

http://www.guardian.co.uk/books/2001/may/19/booksonhealth?INTCMP=SRCH
http://www.nybooks.com/articles/archives/2001/oct/04/the-crack-up/
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Não se sabe se propositalmente, o título em português faz referência ao Anatomy of 

Melancholy (“Anatomia da melancolia”), clássico de Robert Burton publicado na 

Inglaterra em 1621 – sobre o qual, aliás, Solomon tece longos comentários no livro. 

O demônio do meio-dia foi escrito a partir de um relato da experiência de Solomon 

com colapsos depressivos em um artigo na revista New Yorker publicado em 1998. As 

milhares de cartas recebidas pelo autor após a publicação do artigo serviram então como 

ponto de partida para muitas das entrevistas narradas no livro. A origem da obra é 

semelhante à de outra publicação sobre depressão, lançada dez anos antes e considerada “o 

texto fundador do que é agora um próspero gênero conhecido como memória da 

depressão” 
11

 – Perto das trevas, do também jornalista e escritor William Styron.  

Logo em sua “Uma nota sobre o método”, espécie de prefácio onde o autor 

descreve a metodologia que adotou, Solomon revela que passou os últimos cinco anos de 

sua vida dedicando-se à escrita de seu livro. A exaustiva pesquisa torna-se evidente ao 

longo da leitura. Não é um livro exclusivamente autobiográfico, pois a esse gênero se 

mesclam histórias de vida de outrem, de países, culturas e épocas diferentes, bem como 

vozes de especialistas. O livro é dividido em capítulos intitulados “Depressão”, 

“Colapsos”, “Tratamentos”, “Alternativas”, “Populações”, “Vícios”, “Suicídio”, 

“História”, “Pobreza”, “Política”, “Evolução” e “Esperança”. Se os nomes dos capítulos 

são simples e objetivos, a pretensão de abarcar quase todos os aspectos relacionados à 

depressão é óbvia. E, já pela existência de um capítulo sobre a história do transtorno e sua 

relação com a pobreza e política, apreende-se que o autor pretende abarcar em sua obra 

também elementos socioculturais e sociológicos do problema.  

Na mesma “Nota sobre o método”, porém, ele alerta que “não sou médico, 

psicólogo ou mesmo filósofo. Este é um livro extremamente pessoal e não deve ser 

encarado como nada além disso” (p. 12). Solomon conta que o relato da experiência de 

outras pessoas é posterior ao relato de sua própria, e servem como contrapeso à sua visão 

subjetiva de sua própria experiência. Mais especificamente: “numa tentativa de 

contrabalançar ideias de depressão específicas a uma só cultura, que têm circunscrito 

muitos estudos na área” (p.12)  

Ora, fica claro, portanto, que Solomon considera a depressão algo além da cultura 

ocidental, embora, fora desse contexto, ela exista “sob vários nomes e disfarces” (p. 13). A 

                                                             
11 Disponível em: http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2011/mar/07/illuminating-depression-

william-styron?INTCMP=SRCH. Acessado em: 16/05/2011. 

http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2011/mar/07/illuminating-depression-william-styron?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/books/booksblog/2011/mar/07/illuminating-depression-william-styron?INTCMP=SRCH
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ubiquidade desse transtorno é tomada como verdade e, por si só, essa ideia já representa 

um modo específico de viver e entender sua doença. 

 Identifico, em O demônio do meio-dia, três vozes principais: a) o discurso 

especialista, na voz de psiquiatras, cientistas e pesquisadores da depressão; b) a voz do 

outro, quer dizer, de outras pessoas com quem Solomon conversou que contaram suas 

histórias, relatadas por ele no livro; e c) a voz do próprio Andrew Solomon, que configura 

o efetivo discurso literário autobiográfico da obra. Essas três vozes estão mescladas, não há 

separação óbvia entre uma e outra – o leitor percebe à medida que lê, no decorrer do livro, 

o lugar de cada uma. 

 Além dessa mescla discursiva, aliada ao tema geral do livro – um transtorno 

psiquiátrico –, O demônio do meio-dia difere da literatura autobiográfica também em outro 

ponto. A ausência de uma “responsabilidade social” é mais difícil de ser observada. Sim, é 

um livro sobre o indivíduo e nisso reside sua principal característica. Mas o autor também 

incute em seu relato um objetivo difuso de ajuda e solidariedade para com o leitor que, 

teoricamente, também pode sofrer de depressão ou transtorno bipolar de humor. Essa ideia, 

em princípio só vagamente revelada ao logo do livro, fica clara nas últimas páginas: 

 

Que escrever é um ato de responsabilidade social, que 
queria ajudar as pessoas a avaliar a depressão e entender que 

era melhor cuidar dos que tinham a doença. [...] Tenho a 

missão de trazer a cura da auto-estima para aqueles que não 
a tem. (375/385) 

 

 Beirando a autoajuda, o autor deixa clara sua intenção de “ajudar” e defende a ideia 

de que o ato de escrever tem sim uma “responsabilidade social”. A auto-atribuição de uma 

“missão” também pode causar estranheza, ainda mais na mesma frase de “cura da 

autoestima”. Esse parágrafo evidencia a inserção da obra em um contexto contemporâneo 

no qual a baixa autoestima é considerada “fator capaz de solapar a habilidade das pessoas 

para controlar suas vidas, deflagrando problemas variados – fracasso educacional, gravidez 

precoce, toxicomania, suicídio, além de outras atribulações psicológicas e sociais” 

(FREIRE FILHO, 2011: 2). Não por acaso, um nível baixo de amor próprio “aparece como 

critério diagnóstico ou como fator associado de 24 desordens” na quarta versão do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (FREIRE FILHO: 2011).  
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2.3. Não sou uma só: diário de uma bipolar, de Marina W. (Nova Fronteira, 

2006) 

O livro de Adriana Rezende – nome verdadeiro de Marina W. – é radicalmente 

diferente do de Andrew Solomon. Já pelo tamanho, as 222 páginas de letra tamanho 11,5 

comportam um texto muito menor que o tomo de 484 páginas de Solomon – e também 

menos pretensioso. Enquanto O demônio do meio-dia preza pela mistura da autobiografia à 

distância analítica nas vozes de especialistas e de outros pacientes que sofrem de 

depressão, Não sou uma só: diário de uma bipolar é, acima de tudo, um relato dos 

períodos em que sua autora mais sofreu com sua doença – o transtorno bipolar de humor.  

Seu relato pessoal é contraposto a alguns trechos de histórias de amigos, diálogos 

com psiquiatras em tom informativo e outros tipos de discurso que não o autobiográfico. 

Esses trechos, no entanto, são curtos e separados do corpo do livro por linhas horizontais e 

itálico. O gênero da obra é mais claro ao ponto de não haver muita discordância entre os 

vendedores: em alguns sites, como a livraria Cultura e a Fnac, a obra está na seção 

“psiquiatria” ou “psicologia”. Em outros (Americanas e Saraiva), o termo é “biografia e 

memórias” – seção na qual nenhuma loja virtual enquadrou o livro de Andrew Solomon. 

Também não há capítulos nomeados: as fragmentações dão-se mais pelo contexto 

da narrativa do que por mudança deliberada de tema. Nos trechos mais informativos e, 

digamos, científicos, Marina opta por dar voz ao “dr. Otávio”, o médico mais citado na 

obra e que abaliza todas as informações médicas expostas pela autora. Não à toa, seu nome 

está na orelha, junto à sua formação e titulação – leitor, pode ficar sossegado: o dr. Otávio 

não é inventado por Marina W. As informações que ele revela podem ser tomadas como 

verdadeiras, pois ele é um especialista. 

A quarta capa da obra é assinada pelo jornalista, apresentador de TV e celebridade 

Pedro Bial. No pequeno texto, Bial atenta para o caráter estigmatizado do distúrbio e dá a 

entender que também sofre dele: “Conheci essa aflição na carne. Sei do que Marina está 

falando”, comenta. Ora, o comentário positivo na quarta capa feito por uma celebridade 

confere mais credibilidade ao livro, uma vez que a obra recebe elogios não só de outro 

portador da doença, mas de um famoso do “porte” de Pedro Bial. 

Diferentemente de O demônio do meio-dia, a auobiografia de Marina W. não teve a 

mesma repercussão na mídia. Dos maiores jornais brasileiros, apenas O Estado de São 

Paulo publicou uma nota, na qual afirma que “pertence a um estilo de livro que tem feito 
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sucesso no Brasil, aquele escrito por pacientes em tratamento ou recuperados que mostram 

de maniera simples como é conviver com determinadas doenças” 
12

. Também portais 

virtuais, como o Terra 
13

 e o Uol 
14

 comentaram o livro, mas como parte de uma explicação 

sobre o transtorno. O tom geral dessas matérias é a dificuldade de diagnóstico do 

transtorno afetivo bipolar, aspecto também levantado no livro. A autora também foi 

entrevistada para reportagens do programa televisivo dominical Fantástico; para o 

programa Happy Hour
15

, do canal GNT, e para a rádio CBN
16

.  

Independentemente de sua comparativamente baixa repercussão midiática, o livro 

esgotou sua segunda impressão, e há relatos em blogs sobre a dificuldade em encontrá-lo. 

Nenhuma livraria tem disponível para venda um exemplar novo do livro, apenas sebos ou 

lojas de usados virtuais. Em sites sobre distúrbios psiquiátricos, no entanto, o livro parece 

ser um dos mais enfaticamente recomendados – principal critério de escolha para este 

trabalho.  

O blog de Marina W. parece ser o chamariz para seu livro (www.marinaw.com.br). 

No ar desde abril de 2001, o blog recebe posts frequentes até hoje e também entusiásticos 

comentários de fãs da escritora. A 22 de novembro de 2006, logo após a data do 

lançamento, a autora escreve: 

 

Ontem, enquanto resolvia minhas coisas, passei por três 
livrarias. Pesquisa de campo :) Primeira: Argumento, 

Copacabana. Estava com um amigo. Ele: “Por favor, você 

tem Diário de uma Bipolar?” O vendedor respondeu: “Está 

lá em cima”. Lá em cima? Grr. Fomos ver, estava na 
prateleira de Psicologia. Ai, ai. Ninguém vai em prateleira 

de psicologia. O cara falou: “Ih, preciso pegar um, tem uma 

encomenda”. :) Depois passei pela Travessa do Ouvidor, o 
livro estava bem posicionado, do mesmo jeito que na 

Travessa de Ipanema. Acontece que ele é tchuco. Menor do 

que os outros. Então fica meio escondidinho entre as pilhas. 
Peguei um e coloquei bem em cima do Rubem Fonseca. 

hoho. 

                                                             
12 Disponível em: http://www.estadao.com.br/arquivo/vidae/2006/not20061205p68916.htm. Acessado em: 

30/05/2011. 
13 Disponível em: http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI1326869-EI1515,00-

Transtorno+bipolar+entre+a+euforia+e+a+depressao.html. Acessado em: 01/06/2011. 
14 Disponível em: http://revistavivasaude.uol.com.br/Edicoes/42/artigo44598-1.asp. Acessado em: 

05/06/2011. 
15 Disponível em: http://video.globo.com/Videos/Player/Entretenimento/0,,GIM658505-7822-

BIPOLARES+VARIAS+PESSOAS+EM+UMA+SO,00.html. Acessado em: 22/05/2011. 
16 Disponível em: http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/ciencia-saude/2006/12/02/A-VIDA-ENTRE-A-

DEPRESSAO-E-A-EUFORIA-E-RETRATADA-PELA-JORNALISTA-E-ESCRITORA-MARINA-W-

E.htm. Acessado em: 15/06/2011. 

http://www.estadao.com.br/arquivo/vidae/2006/not20061205p68916.htm
http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI1326869-EI1515,00-Transtorno+bipolar+entre+a+euforia+e+a+depressao.html
http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI1326869-EI1515,00-Transtorno+bipolar+entre+a+euforia+e+a+depressao.html
http://revistavivasaude.uol.com.br/Edicoes/42/artigo44598-1.asp
http://video.globo.com/Videos/Player/Entretenimento/0,,GIM658505-7822-BIPOLARES+VARIAS+PESSOAS+EM+UMA+SO,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Entretenimento/0,,GIM658505-7822-BIPOLARES+VARIAS+PESSOAS+EM+UMA+SO,00.html
http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/ciencia-saude/2006/12/02/A-VIDA-ENTRE-A-DEPRESSAO-E-A-EUFORIA-E-RETRATADA-PELA-JORNALISTA-E-ESCRITORA-MARINA-W-E.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/ciencia-saude/2006/12/02/A-VIDA-ENTRE-A-DEPRESSAO-E-A-EUFORIA-E-RETRATADA-PELA-JORNALISTA-E-ESCRITORA-MARINA-W-E.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/ciencia-saude/2006/12/02/A-VIDA-ENTRE-A-DEPRESSAO-E-A-EUFORIA-E-RETRATADA-PELA-JORNALISTA-E-ESCRITORA-MARINA-W-E.htm
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Diferentemente de O demônio do meio-dia, o caráter de “responsabilidade social” 

do livro de Marina W. não parece estar nas palavras da autora, mas no dedo do editor. Na 

orelha, afirma-se que o livro é “uma lição útil para todos os leitores – e não apenas para os 

bipolares”. Também Pedro Bial escreve, na quarta-capa da obra: “Marina W. vai ajudar 

muita gente a se libertar de suas prisões solidárias, de sua agonia inconfessa. Tem 

remédio”. No blog Psicológico, membro do respeitado portal Science Blogs Brasil
17

, 

Felipe Epaminondas, professor da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás, comenta que 

 

Achei o livro muitíssimo interessante, e como eu 

esperava, ela tem várias boas histórias pra contar. Não é 
um livro técnico, é mais voltado para a vida da autora, 

suas reflexões e depoimentos, e de conhecidos também. E 

por isso ele é tão legal.
18

 

 

Dos 31 comentários nesse post, 17 afirmam explicitamente que foram 

diagnosticados também com o transtorno bipolar de humor e quatro contam sobre parentes 

próximos (filho ou marido) que teriam a doença. O livro também é recomendado em sites e 

blogs destinados a esclarecimentos sobre o distúrbio, como 

www.transtornoafetivobipolar.com.br; www.convivendocomabipolaridade.blogspot.com; 

bipolarbrasil.com.br; www.pesquisabipolar.com.br etc. 

                                                             
17 O Science Blogs Brasil (http://scienceblogs.com.br) é um conglomerado de blogs sobre ciência feitos, em 

sua maioria, por pesquisadores de universidades, alunos de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. A 

iniciativa é inspirada no já estabelecido portal norte-americano Science Blogs e é vista como alternativa a 

notícias e pesquisa de ciência. Ver “Um universo em expansão”, artigo meu com Bernardo Esteves sobre a 

expansão dos blogs sobre ciência, publicado originalmente no www.cienciahoje.org.br, mas disponível 

também no http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/um-universo-em-expansao. 
18 Disponível em: http://scienceblogs.com.br/psicologico/2008/10/nao-sou-uma-so-diario-de-uma-

bipolar.php. Acessado em: 21/05/2011. 

http://www.transtornoafetivobipolar.com.br/
http://www.pesquisabipolar.com.br/
http://www.cienciahoje.org.br/
http://scienceblogs.com.br/psicologico/2008/10/nao-sou-uma-so-diario-de-uma-bipolar.php
http://scienceblogs.com.br/psicologico/2008/10/nao-sou-uma-so-diario-de-uma-bipolar.php
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2. Jardim das espécies contemporâneo 

Polônio (à parte): Embora seja loucura, há 

método nela. 
Hamlet, William Shakespeare 

19
 

 

2.1. O poder das classificações  

Em O alienista, conto de Machado de Assis publicado em 1882 na coletânea 

Papéis avulsos, Simão Bacamarte, pródigo cientista dedicado a compreender os meandros 

da mente, decide instituir na cidade de Itaguaí um hospital de alienados – um hospício, por 

assim dizer – no qual pretende internar os loucos e estudá-los a fim de obter uma 

compreensão mais aguçada das patologias mentais. Batizado de Casa Verde, o hospital é 

inaugurado e logo começam as internações. Obcecado, Bacamarte busca a teoria 

classificatória da loucura que dê conta de toda a sociedade. Assim, começa a internar na 

Casa Verde todos os que julga ter o menor desvio da perfeita sanidade. O poeta, o 

invejoso, o tagarela, o generoso e até a própria mulher, indecisa entre dois colares: todos 

são recolhidos ao hospício, para assombro da população.  

Os feitos de Bacamarte provocam levantes populares e até oposição política. 

Indiferente a todos os desagrados que causou, o cientista finalmente se dá conta de que 

quatro quintos da população itaguaiense estão internados no hospício sob seu comando. 

Reflete, então, que talvez sua teoria esteja equivocada. Decide inverter-la: “[...] se devia 

admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades, e como hipóteses 

patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse ininterrupto” (ASSIS, 1882: 

281).  

Dessa maneira, a norma passa a ser a presença de algum desequilíbrio mental – e o 

desvio, o equilíbrio. Para curar seus novos pacientes, Bacamarte provoca neles defeitos e 

falhas de acordo com o que têm de mais supostamente correto: aos modestos, inflige o 

orgulho; aos sinceros a mentira e por aí vai. Quando a Casa Verde se esvazia totalmente, o 

analista se vê novamente insatisfeito. “Mas deveras estariam eles doudos, e foram curados 

por mim, ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio 

do cérebro?” (ibidem: 287). Eis, então, que Bacamarte formula sua derradeira teoria: todos 

aqueles que julgava terem as faculdades perfeitas, na verdade, não a tinham – os 

                                                             
19 O primeiro in-quarto da peça, publicado em 1603, não contém essa fala de Polônio (chamado aí de 

Corambis). Só a partir do segundo in-quarto, datado de 1604, há o trecho: “Though this be madnesse, yet 

there is method in't” na fala de Polônio. A fala permanece no Fólio, considerado o “último” Hamlet, 

publicado em 1623 (O‟SHEA, 2010). Tradução livre. 
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desequilíbrios eram apenas latentes. Como é impossível uma cidade não abrigar um louco 

sequer, o cientista percebe que o único habitante cujas faculdades mentais são 

perfeitamente equilibradas – doente, portanto – é ele próprio. E interna-se, morrendo 17 

anos depois sem encontrar uma cura para si mesmo. 

Em uma análise superficial desse conto, caberia dizer que Machado ironiza a 

volatilidade das disciplinares classificações de loucura, além da ciência absolutista – e 

acaba por internar o próprio alienista na instituição onde exerce seu poder. Parte da fortuna 

crítica de O alienista, que alcançou imenso sucesso logo após sua publicação, tem 

justamente esse viés (PEREIRA, 1958; MEYER, 1955; MOOG, 1939 apud MALLARD, 

2001)
20

. Mais tarde, o crítico Luiz Costa Lima defende que O alienista é uma crítica 

humorística à ciência positivista da época – e, nesse caso, Itaguaí seria metonímia para o 

Ocidente. Para ele, Machado tentou devolver a loucura ao seu patamar clássico (LIMA, 

1993), segundo o qual a sociedade internava os loucos, os criminosos, os devassos e os 

blasfemadores em um mesmo “hospital geral” – ou seja, não havia distinção entre os 

desviados e todos eram “furiosos” (FOUCAULT, 1972). 

A assim entendida crítica de Machado à visão da psiquiatria como ciência natural – 

de fundo supostamente “real”, imóvel e verdadeiro – está em consonância com o que o 

filósofo canadense Ian Hacking chama de “alvos móveis” dois séculos depois. Hacking se 

aventura a compreender como os rótulos – no caso de O alienista, de “louco” – interagem 

com os rotulados, e vice-versa. Seu argumento é que, diferentemente do que uma visão 

naturalista da psiquiatria pode fazer parecer, a classificação de uma pessoa como louca (ou, 

contemporaneamente, portadora de TDAH, depressão, transtorno bipolar etc.) pode 

influenciar o classificado e o meio em que ele vive de tal forma que a própria classificação 

eventualmente mude.  

 

Nós fazemos isso [vemos tipos de pessoas como objetos de 

investigação científica] às vezes para controlá-las [...], e às 

vezes para ajudá-las [...]. Às vezes o objetivo é organizar e 

ajudar, mas ao mesmo tempo deixar a sociedade segura [...]. 
Às vezes nós tentamos mudar os outros pelo que é 

                                                             
20 Ao mesmo tempo, o pessimismo mordaz de Machado foi ele mesmo alvo de classificações psiquiátricas: o 

escritor chegou a ser considerado portador de patologia mental em críticas das décadas de 1920, 1930 e 1970, 

conforme nos conta Luiz Costa Lima em sua análise da obra machadiana O palimpsesto de Itaguaí, publicada 

em 1993. 



20 
 

considerado para seu próprio bem [...] (HACKING, 2007: 

293)
21

. 

 

 Da parte de Simão Bacamarte, o objetivo de classificar pessoas como loucas e 

merecedoras de internação na Casa Verde era apenas compreender a Verdade da loucura; 

um esforço metafísico de alcançar a definição platônica do termo. Arrisco dizer que, de 

certa forma, ao internar Bacamarte no seu próprio hospício, Machado entende o “„mundo 

verdadeiro‟ – uma ideia que já não serve mais para nada, que não obriga mesmo a mais 

nada – uma ideia que se tornou inútil, supérflua, consequentemente uma ideia refutada” 

(NIETZSCHE, 2000), em referência à filosofia kantiana.  

 Não há externada, nos vãos esforços do alienista, uma intenção além do 

conhecimento científico dito verdadeiro. Aí está, na visão de Lima, parte importante da 

crítica de Machado à ciência da época. “Ao contrário do angelismo positivista de 

Bacamarte, a ciência não é pura – depois se diria neutra – mas investida de um poder 

outorgado. A loucura de Bacamarte é a loucura da ciência e esta consiste em ignorar seus 

possíveis limites e suas efetivas articulações” (LIMA, 1993)
22

. Os limites aos quais o 

crítico se refere são a incapacidade de se conhecer a metáfora e outras coisas da ordem do 

abstrato; as articulações seriam aquelas relacionadas às práticas de poder. Classificações, 

portanto – e focamos aqui nas de cunho psiquiátrico – engendram em si e ao redor de si 

conhecimentos, poderes, modos de ser, de viver e toda uma rede influenciada por essas 

classificações. Segundo Hacking, essas classificações são instrumentos utilizados para o 

conhecimento, mas acabam também por “inventar pessoas” (HACKING, 2007).  

 Obviamente, os nomes, por eles mesmos, não “inventam pessoas”. Hacking 

constrói aqui um esquema um tanto fixo – nas suas palavras, até positivista – que abrange 

toda essa dinâmica. Prefiro explicar tal esquema por meio de um exemplo da área que 

tratamos aqui: um transtorno psiquiátrico, portanto. Que seja a depressão, tratada em O 

demônio do meio-dia. Há a depressão (classificação, diagnóstico, doença); mas também 

pessoas como o autor, Andrew Solomon, classificado como deprimido; os psiquiatras e 

outros médicos (especialistas, ou experts, que classificam, estudam e tratam); as 

universidades, centros de pesquisa, hospitais, casas de recuperação etc., onde se 

desenvolvem os antidepressivos e outras drogas utilizadas no tratamento da depressão 

                                                             
21 No original: “We do so sometimes to control them […], and sometimes to help them […]. Sometimes the 

aim is to organize and to help, but  at the same time to keep society safe […]. Sometimes we try to change 

others for what is deemed to be for their own good […].” 
22 Disponível em http://www.dubitoergosum.xpg.com.br/arquivo23.htm. Acesso em: 05/04/2011. 

http://www.dubitoergosum.xpg.com.br/arquivo23.htm
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(instituições apontadas por Hacking como os meios pelos quais as autoridades controlam); 

e todo o conhecimento e cultura em torno da depressão, exemplificado aqui na forma da 

própria obra de Solomon, que ultrapassa a definição de autobiografia (HACKING, 2000, 

2007).  

Neste último elemento, Hacking diferencia o conhecimento especializado, ou seja, 

aquele produzido nas instituições oficiais pelos experts e o conhecimento popular, 

difundido por meio de meios de comunicação, principalmente (e.g. talk shows e livros de 

autoajuda). O entendimento da indústria farmacêutica no escopo das instituições é meu, 

pois o filósofo não delimita, com clareza, em que parte de seu esquema elas podem ser 

inseridos. Podem tanto estar abrigadas no escopo das instituições – como eu fiz –, dos 

experts (uma vez que são esses os que ministram e prescrevem as drogas), e também no 

âmbito do conhecimento. Na verdade, os medicamentos são os elementos que transitam 

entre todas essas categorias, compondo como que interseções entre elas. Não pretendo aqui 

definir um novo elemento no esquema tão claro e didático proposto pelo filósofo, apenas 

atentar para os múltiplos aspectos da medicação, ela mesmo vista por Foucault como forma 

disciplinar de controle dos corpos e das mentes (FOUCAULT, 1982). 

 Não é preciso lembrar que todos esses elementos interagem entre si. E terminam 

por “inventar” um novo tipo de pessoa: o deprimido. Ou seja: em meio a diagnósticos, 

remédios, psiquiatras, pessoas diagnosticadas com depressão, livros de autoajuda, 

programas de TV etc., ser deprimido se tornou uma nova forma de viver, de ser, de ver o 

mundo e a si próprio. Se a tristeza é um estado, depressão é um transtorno psiquiátrico e, 

assim, uma classificação de tipos de pessoas. Não à toa, os livros que analiso aqui são 

justamente sobre a experiência de ser deprimido ou bipolar – e como essa experiência 

mudou suas vidas, seus selves. 

Não pretendo discutir se depressão, transtorno bipolar ou quaisquer transtornos 

apresentados na 4ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-IV, na sigla em inglês), a “bíblia da psiquiatria”, são ou não “reais”. Tampouco 

pretendo defender puramente o discurso de que transtornos mentais são “socialmente 

construídos”, em oposição ao seu respaldo “real” defendido por alguns
23

. Hacking já 

acenou que a banalização do termo “socialmente construído”, embora tenha a intenção de 

conscientizar de que algo não é inerente ao ser humano – e consiga de fato, às vezes, ter 

                                                             
23 Hacking aborda essa suposta oposição entre real e socialmente construído em seu The Social Construction 

of What? (2000), no qual critica a banalização do termo “socialmente construído” e aponta que seu uso 

irrefletido simplifica o entendimento de nomes e classificações. 
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um sentido libertário –, acaba por simplificar e polarizar o debate (HACKING, 2000). Esse 

terreno pantanoso não é território explorado neste trabalho. 

Quando fala em inventar pessoas, Hacking aponta para o que chama de “efeito 

looping”: como já explicamos, um diagnóstico – classificação – é proferido e, a partir do 

conhecimento de sua classificação e do pertencimento a algum grupo, o classificado muda 

sua forma de viver e de experimentar seu próprio transtorno: sua subjetividade é 

transformada, enfim. O efeito looping consiste na eventual mudança também da própria 

classificação – quanto mais as pessoas são influenciadas pela classificação que lhes é feita 

e pelo ambiente daí cultivado, mais provável é que essa transformação gere, 

posteriormente, uma mudança na própria classificação.  

É o que aconteceu com o transtorno bipolar de humor, antes denominado “psicose 

maníaco-depressiva”. Marina W, em Não sou uma só, recebeu diagnóstico de sua doença 

ainda quando o nome oficial era este segundo. Ela descreve sua sensação logo após receber 

o diagnóstico do psiquiatra (“Você é maníaco-depressiva”): 

 

Não sei o que senti. Foi como ser soterrada viva. Não podia 

ser verdade, aquilo não podia estar acontecendo comigo. Por 
que comigo? Minha alma se desgrudou do corpo. Por que 

ele estava dizendo aquilo? Então sou louca mesmo. Nem 

sequer chorei porque não podia aceitar o que ele estava me 
dizendo. Era demais para mim. [...] 

Era como ter um carimbo na testa escrito “zona perigosa”. 

Eu era diferente das outras pessoas, não era normal. Enfim 
alguém tinha nomeado aquela série de sensações, eu era 

uma farsante no meio das pessoas normais. (p. 75) 

 

 

O alívio de finalmente receber um nome para o que se sente se mescla com o 

desespero de uma doença conotativamente “perigosa”, na visão de Marina. Ela conta que 

não saber o que era “aquela série de sensações” (sua depressão antes do diagnóstico) 

causou, de certa forma, uma angústia maior. “Foi a crise maior que já havia tido até então, 

embora na anterior eu tenha sofrido muito, em parte pela aflição de não saber do que se 

tratava”, conta (p. 84). Posso daí inferir que a classificação inventa um novo tipo de pessoa 

primeiramente por ser uma classificação. O que Marina sentiu não era mais apenas um 

sofrimento psíquico ininteligível. Ele tinha nome. Ao ter sua “anormalidade” expressa à 

sua frente nas palavras ditas por um especialista (o psiquiatra), Marina transformou o modo 

como via seu eu, “uma farsante no meio de pessoas normais” (p. 76). Sua vergonha por ter 
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diagnosticada uma doença psiquiátrica a fez guardar segredo por 20 anos, entre colapsos 

depressivos e períodos de euforia.  

Não mencionado diretamente por Hacking, o papel do marketing das empresas 

farmacêuticas no efeito looping e na construção de um “novo” transtorno mental é 

fundamental. Por exemplo, no caso da depressão, um dos transtornos psiquiátricos mais 

estudados e citados (EHRENBEG, HEALY, ROSE, VAZ et al). A Merck foi o primeiro 

laboratório a patentear o uso da amitriptilina como antidepressivo, mas quem pagava pela 

droga não comprava apenas o remédio: no pacote, vinha a idéia de que a depressão podia 

ser diagnosticada de maneira fácil, e que, por mera ignorância, a maioria dos casos 

permanecia no escuro.  

Como? Em 1961, foi publicado o livro Reconhecendo o paciente depressivo, no 

qual Frank Ayd defendia justamente a idéia de que o diagnóstico da depressão podia ser 

feito não apenas pelo psiquiatra, mas em consultórios de medicina geral e de primeiros 

socorros. À época, a Merck comprou 50 mil exemplares da obra e os distribuiu mundo 

afora. A partir daí, surgiram outros antidepressivos e foram desenvolvidas escalas para 

identificar a depressão. “Isso gerou novas formas de depressão que eram usadas não apenas 

para testar a eficácia de drogas, mas também mudaram a forma do próprio transtorno” 

(ROSE, 2004: 54).  

Um exemplo é o fim das categorias de depressão endógena e exógena, 

diferenciação presente até o DSM-III-R (final da década de 1980). A depressão endógena 

teria explicações exclusivamente químicas, enquanto a exógena seria mais leve e 

desencadeada por acontecimentos externos. Nos livros analisados aqui, essa diferença se 

mostra crucial para a construção de uma compreensão subjetiva de sua doença por parte 

dos autores. 

 

Desde o momento, porém, em que se consolida a imagem de 

um cérebro químico e plástico, [...] não é mais logicamente 

possível separar o endógeno do exógeno; todos os 

acontecimentos na vida de um indivíduo passam a se 
inscrever na superfície de seu cérebro, como transformações 

nas conexões entre neurônios e na composição química. 

(VAZ & POMBO, 2007: 125) 
 

 

Um processo semelhante se deu com o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) e com o próprio autismo (HACKING, 2007). E, de certa forma, 



24 
 

foi de certa forma isso que aconteceu com a Casa Verde de Simão Bacamarte, no conto de 

Machado de Assis. Embora o rótulo tenha permanecido imutável durante toda a história 

(“louco”), as formas de entender a loucura, na visão do alienista, mudaram justamente 

porque a classificação prévia ocasionou a transformação dos alienados, de suas famílias e 

de toda Itaguaí. Séculos depois, em Não sou uma só, a autora Marina W. comenta que, 

caso o transtorno bipolar de humor tivesse esse nome à época em que foi diagnosticada, 

sua reação à classificação poderia ter sido outra. 

  

 Se a rosa tivesse outro nome, teria o mesmo perfume? 

Talvez. Se a expressão “psicose maníaco-depressiva” já 

tivesse sido trocada por “transtorno bipolar de humor” 
minha reação poderia ter sido outra. Ninguém merece a 

junção dessas três palavras que, na minha avaliação infantil, 

me remete ao filme de Hitchcock e outras paradas ainda 

mais sinistras. Ninguém nunca poderia saber disso. E 
guardei segredo por quase vinte anos. 

  

Nesse caso, a mudança do rótulo leva a elucubrações do rotulado a respeito do seu 

efeito sobre o self. Os rótulos não são tabulas rasas: eles trazem consigo o peso e os 

significados previamente atribuídos às palavras que os compõem. A dinâmica que se 

constrói ao redor de uma classificação, portanto, tem como vigas de base justamente esses 

significados prévios, que podem, por si, já mudar a maneira como o classificado vê a si 

mesmo e ao mundo. Como mostrei alguns parágrafos acima, Marina remete seu 

diagnóstico – maníaco-depressiva – a um filme de terror “ou coisas até mais sinistras”. O 

filme de terror, por sua vez, adotou esse título a partir de seu significado anterior: 

justamente o de uma problema psiquiátrico. Marina não recebeu uma classificação cujo 

sentido passou a existir apenas após a classificação em si; ela recebeu um rótulo já 

embutido de sentidos (negativos, para ela) que a fizeram ter uma visão diferente, negativa, 

de si. 

Em seu livro The Mad Traveller: Reflections on the Reality of Transient Mental 

Illnesses (não publicado no Brasil), Hacking discute um tipo específico de transtorno 

mental: aquele restrito a um período e um lugar específicos. Exemplos de transtornos 

mentais transientes seriam a anorexia e o transtorno da identidade dissociativa, como 

tantos outros dos 374 presentes no DSM-IV. Para Hacking, “doenças mentais transientes 

são casos fáceis de criar pessoas, justamente porque sua transitoriedade leva quem está de 
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fora a suspeitar que elas não são reais e podem acertadamente dizer que são inventadas” 

(HACKING, 2007: 300).  

Há, no entanto, outros transtornos mentais (também presentes no DSM) cuja 

interpretação nesse sentido é mais complexa do que a anorexia ou outra doença mental 

transiente – pois há registro de sua existência há mais tempo e em culturas diferentes. Um 

exemplo é o autismo infantil: o termo foi utilizado pela primeira vez em 1943 (HACKING, 

2007), mas descrições anteriores apontam a existência de crianças autistas antes disso; e 

pesquisas sobre o assunto têm buscado e apontado indícios de uma causa biológica, quiçá 

genética, que abranja todos os variantes do espectro autista.  

Há, no entanto, o processo recorrente de diagnosticar retroativamente certas 

personalidades com transtornos que só vieram a ser tidos como transtornos anos – quiçá 

séculos – depois. Esse retrodiagnóstico contribui para o entendimento da doença como 

algo imanente e alheio à cultura e ao contexto histórico. Em Não sou uma só, a autora 

dedica quatro páginas a uma lista de personalidades célebres que haveriam sido bipolares. 

Sobre Stálin, Marina comenta: “Verdade, o ditador soviético era um bipolar clássico.” Em 

O demônio do meio-dia, Solomon dedica vários trechos e até mesmo um capítulo inteiro 

(“História”) a explicar como “a depressão não é uma doença moderna”. “Utilizo a palavra 

depressão aqui para descrever os estados para os quais usaríamos agora esse termo” (264).  

Ora, para efeito de argumento, Solomon trata outros nomes dados a aqueles 

sentimentos, sensações e angústias (melancolia, por exemplo) como depressão. Mas prefiro 

usar a equivalência da célebre análise Foucault sobre o homossexualismo. Pessoas se 

sentem angustiadas, tristes, ansiosas e letárgicas em excesso há mais tempo do que existe a 

alcunha “depressão”. O entendimento de si como um “depressivo”, portanto, é sim algo 

moderno. Da mesma forma, por não se utilizar a classificação “autista” para designar 

pessoas com aqueles sintomas, pode-se dizer, até certo ponto, que autistas não existiam – 

porque não se conhecia a classificação como ela existe hoje. “A criação de uma nova 

classificação está articulada à transformação na moralidade, a qual implica uma nova 

atitude diante do sofrimento e da morte” (VAZ et al, 2007: 125).  

Ao mesmo tempo em que buscam um respaldo real, a biologização e geneticização 

dos transtornos mentais seriam elas mesmas instrumentos de classificação que acabam por 

“inventar pessoas” – embora sejam pensados como mecanismos de descobertas científicas 

(HACKING, 2007) e aproximação de uma Verdade. Tais elementos contribuem 

principalmente para o caráter onipresente e permanente das doenças psiquiátricos. Ei-los: 
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2. Quantificar 

3. Criar normas 

4. Correlacionar 

5. Medicalizar 

6. Biologizar 

7. Geneticizar 

8. Normalizar 

9. Burocratizar 

10. Reclamar nossa identidade 

(HACKING, 2007) 
24

 

 

Hacking afirma que esses instrumentos de classificação – também de criação, 

controle, descoberta e produção de conhecimento – atuam sobre alvos móveis, uma vez 

que eventualmente desencadeiam mudanças nas próprias classificações. É com esse 

pensamento analiso aqui as representações dos transtornos mentais vivenciados pelos 

autores e por seus leitores, na internet. Não se trata de objetos fixos e imóveis, passíveis de 

análises que se sobrepões e se acumulam, mas de objetos que mudam de foco, de ponto, de 

ênfase à medida que eles mesmos transformam pessoas, instituições, especialistas e o 

conhecimento a seu respeito. 

Não há dúvidas de que os dez instrumentos apontados como Hacking na criação de 

novos tipos de pessoas interagem entre si. A descoberta de causas genéticas para um 

determinado transtorno mental pode transformar todos os itens anteriores, assim como a 

reclamação de identidade de um determinado grupo pode, por exemplo, acabar com o 

status de doença de uma determinada classificação. Um exemplo deste último caso é o 

autismo: há cada vez mais associações de pais de crianças autistas e de próprios autistas 

que reivindicam o entendimento de sua situação como uma forma de ser. São os chamados 

de movimentos pelo direito do autismo. Nos EUA, eles existem aos montes: Autism 

Network International, Autistic Self Advocacy Network, Aspies for Freedom, Don‟t Play 

Me, Pay Me etc. No Brasil, o movimento parece recente, mas nos últimos anos foi 

registrada na imprensa brasileira a existência do Movimento Orgulho Autista Brasil, 

definido pela própria criadora como um “movimento de auto-representação dos autistas” 

                                                             
24 No original: “1. Count; 2. Quantify; 3. Create Norms; 4. Correlate; 5. Medicalise; 6. Biologise; 7. 

Geneticise; 8. Normalise; 9. Bureaucratise; 10. Reclaim our identity”. 



27 
 

25
. Em geral, esses movimentos negam a necessidade de tratamento ou cura para o autismo, 

uma vez que não seria de fato uma doença. É uma manifestação da autogestão, à qual 

voltaremos mais à frente.  

Alguns dos elementos esquematizados pelo filósofo são facilmente discerníveis nas 

narrativas autobiográficas que analiso neste trabalho. A discussão a respeito da 

“interioridade” ou “exterioridade” de suas doenças em relação aos seus selves permeia 

ambos os livros. Ao final deles, no entanto, os autores parecem decidir-se por tratar a 

depressão e o transtorno afetivo bipolar como partes de suas personalidades: é a 

reivindicação da identidade, curiosamente o último item apresentado por Hacking – e 

também o final do calvário vivido pelos autores aqui tratados. 

Após relatar a vergonha que sentiu por 20 anos por ser diagnosticada com 

transtorno maníaco-depressivo (e, posteriormente, transtorno bipolar de humor), Marina 

W. conta que gosta “de ter nascido com esse transtorno. Nunca pensei que um dia falaria 

isso”. É a invenção de um novo self: Marina agora entende o transtorno bipolar de humor 

como parte de sua personalidade. Nas últimas páginas do livro, a autora sequer fala de 

“doença”. Sua posição de “reclamar identidade” em relação ao transtorno é fortemente 

contrastante com os sentimentos relatados no decorrer do livro a respeito de suas 

depressões e euforias. “Acho que porque fiquei praticamente vinte anos escondendo a 

doença, quando assumi foi com um certo glamour. Sentia algum orgulho”, conta Marina. 

Seguido desse orgulho, veio a preocupação de perder o “brilho” ao tratar da doença. É aí 

que a autora afirma se “livrar do estigma do bipolar”: reclama para si sua identidade, 

fortemente atrelada ao transtorno, com o qual teria nascido.  

 

Lorena [uma amiga] disse que se preocupou com o tipo de 

pessoa que viria a ser. Porque ela era a soma da sua essência 
mais a depressão e a mania. Tirando os dois pólos, o que 

sobraria? Aquilo me deixou preocupada, eu tinha medo de 

me tornar uma pessoa melancólica e desanimada. (p. 203) 

 

Ao ouvir do psiquiatra que tal medo não se concretizava numa ameaça real – “Vai 

ser mais alegre e criativa que a média” (p. 204) –, ela afirma que passou a “assumir” a 

doença, “e não tinha mais vergonha. Uma tonelada caiu dos meus ombros. Descobri que 

era uma doença como outra qualquer” (p. 204) O desvio se tornou elemento que a 

                                                             
25 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u4159.shtml. Acessado em 

05/05/2011. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u4159.shtml
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singularizava e a diferenciava da massa “medíocre” da sociedade. A classificação que 

recebeu primeiramente a deixou desesperada e envergonhada, pois se sentia “louca”. 

Quando a própria classificação mudou, sua relação com seu diagnóstico também se 

transformou. Marina agora define sua subjetividade considerando o transtorno bipolar 

como parte dela. “Sou a soma de tudo que senti” (p. 222). 

O relato de Andrew Solomon denuncia uma ambiguidade e uma tensão mais 

presentes. Quando conta os episódios de colapsos, o autor revela uma relação de 

dissociação em relação à doença: é ela a barreira que o impede de ser ele mesmo. A 

depressão, aí, o transforma em um outro irreconhecível e detestável, como se sua 

identidade como indivíduo escorregasse pelas mãos. E são as drogas que o prendem ao seu 

eu verdadeiro, anterior a tudo. 

 “Isso me dava a sensação de estar perdendo minha identidade, o que me 

assustava muito” (p. 44);  

 “parecia que minha verdadeira vida, a que eu vivera antes, estava 

definitivamente encerrada” (p. 52);  

 “é terrível saber que sem essas intervenções perpétuas [antidepressivos] 

você não é você mesmo, tal como você se conhece” (p. 58);  

 “Consegui atravessar o Natal e o Ano-novo e começava a agir como alguém 

parecido comigo mesmo”; “fui ao banheiro e vomitei repetidamente, como 

se a aguda compreensão de minha solidão fosse um vírus em meu 

organismo” (p. 65);  

 “reavivar a pessoa que eu era antes do colapso” (p. 66);  

 “você sabe que não é real, que você é outra pessoa, e mesmo assim sabe que 

é tudo absolutamente verdadeiro” (p. 75);  

 “é como se meu eu virasse pra mim, cuspisse e dissesse: „não abuse da sua 

sorte, não conte mais comigo para muita coisa, eu tenho meus próprios 

problemas para cuidar‟” (p. 78);  

 “a depressão corta você de suas raízes” (p. 136).  

 

Quando Solomon fala fora do lugar do colapso, em um outro espaço temporal após 

ou além do sofrimento extremo da depressão, suas reflexões transparecem uma relação de 

identidade com sua doença. Ela, agora, é parte de sua subjetividade. E, embora esse seja 

um self diferente do que havia antes da depressão, ele é essencialmente o mesmo. E 
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entendemos essa identificação justamente pela semelhança. O relato agora é no presente, 

de um tempo quando a depressão e o autor estão em trégua. É a reclamação de identidade 

à qual Hacking se refere. 

 “A depressão vive para sempre na escrita cifrada de meu cérebro”; “é parte 

de mim. Travar guerra contra a depressão é lutar contra si mesmo, é 

importante saber disso antes das batalhas” (p. 37);  

 “[pessoas com depressão] precisam compreender seus eus mutáveis, talvez 

com ajuda de um profissional” (p. 87);  

 “a terapia permite ao paciente entender o novo eu que ele adquiriu com a 

medicação e aceitar a perda do eu que ocorreu durante um colapso” (p. 99);  

 “suportá-la [a depressão] e emergir com o próprio eu é descobrir que algo 

pelo qual não se tinha a coragem de esperar pode até se tornar realidade” (p. 

124);  

 “lamentar minha depressão agora seria lamentar a parte mais fundamental 

de mim” (p. 386);  

 “curiosamente, amo minha depressão. Não amo sofrer minha depressão, 

mas amo a depressão em si. Amo quem eu sou após a sua passagem” (p. 

389). 

 

 O último trecho é sintomático: Solomon ama sua depressão, mas não ama o 

sofrimento que esta causa. A partir dos outros trechos, posso apreender que ele ama o que a 

depressão o tornou – ela o fez conhecer a si mesmo. Se, aí, sua interioridade é revelada, 

antes ela era desconhecida. A influência do discurso psicológico e psicanalítico é clara: há 

um eu interior que devemos conhecer. A terapia, inclusive, é a responsável por esse 

autoconhecimento, como o próprio Solomon diz. Não há medo de os remédios o 

transformarem em outro, eles exercem justamente a função contrária: fixam a identidade 

como o doente a conhece. A doença transforma, as drogas regulam a transformação e a 

terapia revela qual foi essa transformação. Como comentarei mais à frente, o discurso 

psicológico e psiquiátrico aqui estão sempre presentes, ora tencionados, ora 

complementares. 

 

1.2 – A bioquímica e os biofármacos 
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Nos últimos 60 anos, a interação entre os instrumentos que “inventam pessoas” tem 

se dado em grande parte por meio do quinto item: a medicalização. Se esta não é o foco do 

pensamento de Hacking, é o cerne das ideias propostas por Nikolas Rose – e é ponto 

importante mencionado tanto em O demônio do meio dia quanto em Não sou uma só. A 

medicalização passa necessariamente pela biologização (o sexto item) – e, mais 

especificamente, pela aplicação do conhecimento neurológico e bioquímico à 

medicalização. Expliquemos: os fármacos hoje usados no tratamento de transtornos 

mentais não são meros tranquilizantes ou estimulantes, como acontecia até a década de 

1950 (ROSE, 2003; EHRENBERG, 2005). Eles são considerados mais eficientes do que 

estes porque se acredita (“belief”) que sua atuação se dê em processos bioquímicos 

cerebrais específicos. “Como chegamos a pensar nossa tristeza como uma condição 

chamada “depressão” causada por um desequilíbrio químico no cérebro e passível de 

tratamento com drogas que “reequilibrariam” esses químicos?”
26

 Como essa condição 

passou a ser tratada com hidrocloreto de fluoxetina? (ROSE, 2003). O próprio autor dá a 

resposta: “Depressão: não tanto hidrocloreto de fluoxetina, mas Prozac”
 27

. Não podemos 

ignorar o marketing de indústrias farmacêuticas e seu papel na “invenção de pessoas”, nas 

palavras de Hacking, ou na “redefinição de si”, como afirma Rose.  

Nos livros analisados neste trabalho, os autores, em certo ponto de seus relatos 

autobiográficos, comentam sobre os remédios que usaram e usam do modo como um 

alquimista mistura as substâncias para formular um determinado produto. O demônio do 

meio-dia se destaca aí por dedicar um capítulo inteiro ao tratamento da depressão por meio 

de biofármacos. Solomon fala dos remédios que ele e os outros personagens de seu relato 

tomam como um jogo de tentativa e erro: “Desde minha primeira visita ao 

psicofarmacologista, sete anos atrás, tenho jogado com vários remédios” (p. 113, grifo 

meu). Repare aí no verbo, que no original provavelmente é “play”. Solomon relata variar a 

combinação de seus remédios, testando seus efeitos para que o resultado final seja o mais 

desejável possível.  

 

Para o bem de minha saúde mental, tenho tomado, em várias 

combinações e em diversas doses, Zoloft, Paxil, Navane, 

Efexor, Welbutrin, Serzone, BuSpar, Zyprexa, Dexadrine, 

                                                             
26 No original: “How did we come to think abou tour sadness as a condition called „depression‟ caused by a 

chemical imbalance in the brain and amenable to treatment by drugs that would „rebalance‟ these 

chemicals?” 
27 No original: “Depression: not so much fluoxetine hydrohloride as Prozac”. 
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Xanax, Valium, Ambien e Viagra. [...] Mesmo assim posso 

testemunhar quanto ao inferno que é esse jogo de erros e 

acertos. Tentar diferentes medicações faz você se sentir um 
alvo para dardos. (115) 

 

 

Sabe-se que a primeira droga psiquiátrica amplamente utilizada foi a 

clorpromazina, desenvolvida a partir de anti-histamínicos, alguns anos após a 2ª Guerra 

Mundial, por cientistas da empresa farmacêutica Rhone-Poulenc. Da França, a droga foi 

para o Canadá e passou a ser licenciada pela Smith Kline e French, que a promoveu nos 

Estados Unidos sob o nome de Torazina (Thorazine). Embora, à época, essa droga tenha 

sido considerada mais direcionada para sintomas de doenças mentais que um barbitúrico, 

por exemplo, nos anos 1960 ela passou a ser vista como mero tranquilizante. A partir daí, 

começaram a surgir outros medicamentos que tratariam particularmente a depressão – os 

antidepressivos. Receitas para drogas de uso psiquiátrico cresceram significativamente nos 

EUA, Europa e Japão e também no Brasil (ROSE, 2003). Esse crescimento, refletido em 

todo Ocidente e em parte do Oriente, tem origem na valorização do individualismo a partir 

do final do século 19 e durante todo o século 20 (no Brasil, em especial na década de 

1970), que pavimentou o caminho para o que Rose chama de individualidade somática. O 

resultado foi uma reestruturação das relações entre doença e normalidade. Diferentemente 

da expressão “psiquiatrização da sociedade”, a idéia de novas relações não toma a 

sociedade como uma massa passiva que absorve todo o discurso produzido nas instituições 

pelos especialistas e pelo governo (EHRENBERG, 2005; HACKING, 2007).  

O papel do DSM-III nesse cenário é fundamental. Como disse na Introdução, sua 

publicação foi paradigmática para o esboço da psiquiatria contemporânea. Enquanto as 

duas primeiras versões do Manual eram pouco conhecidas fora do meio psiquiátrico e 

seguiam uma linha mais freudiana, a terceira versão – publicada em 1980 – abraçava o 

modelo biológico das doenças mentais e, consequentemente, o tratamento por meio de 

drogas. Foi uma tentativa de instituir a psiquiatria como especialidade médica em uma 

época quando os consultórios de psicologia e psicanálise ganhavam mais espaço no 

tratamento de problemas psíquicos (ANGELL, 2011). Em entrevista que fiz com o 

psiquiatra Benílton Bezerra Júnior para a revista Ciência Hoje, ele afirma que o DSM é, 

hoje, uma das únicas formas de um psiquiatra abalizar teoricamente o seu experimento ou 

artigo. “[O DSM] é internacionalmente considerado o sistema classificatório mais 

importante utilizado nos estudos psiquiátricos, nos ensaios clínicos, nas pesquisas etc. Ele 
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se tornou hegemônico. Embora possa haver outras classificações, essas alternativas não 

têm circulação no meio das pesquisas, congressos, revistas.”  

Por individualidade somática, entendemos aqui uma maneira de ver os sentimentos, 

medos e angústias do self codificados em termos contemporaneamente corporais – ou seja, 

biomédicos. Nesse sentido, essas sensações abstratas – bem como anormalidades dessas 

sensações – seriam traduzidas na linguagem da bioquímica orgânica, especialmente do 

cérebro (ROSE, 2003). Bem diferente é a forma como Simão Bacamarte trata da 

explicação da loucura daquela como Solomon vê sua depressão como doença nos anos 

1990. Em nenhum momento Bacamarte discorre sobre possíveis explicações de curas e 

tratamentos bioquímicos. Quando o alienista tenta curar seus pacientes loucos por serem 

equilibrados demais, diz-se apenas que ele lhes infligia “usura, ódio”. Para condições 

abstratas, as curas eram também abstratas. Na verdade, Bacamarte deixa claro desde o 

início que seu maior objetivo com a Casa Verde não é curar a loucura, mas estudá-la e 

compreendê-la. Bem diferente da cura e tratamento de sintomas a partir da ingestão de 

substâncias cuja ação em certos pontos do cérebro causaria uma renormalização das 

funções cognitivas – ou de terapias comportamentais que aprofundariam o conhecimento 

sobre si e, assim, tornaria mais fácil lidar com a doença.  

Do mesmo modo, a representação da “paranoia” do escritor e químico August 

Strindberg em Inferno – seu livro autobiográfico, publicado em francês em 1898 – difere 

drasticamente da depressão de Solomon em Demônio do meio-dia. Strindberg fala das 

perguntas que um médico lhe fez para diagnosticá-lo: “„Que tem você?! Que ar lúgubre! 

Bem, mas não é só isso! Nunca lhe vi com essa expressão doentia. Que andou fazendo? 

Desregramentos, vícios, desilusões, problemas religiosos?‟” Acusado de ter “mania de 

perseguição”, Strindberg passa a ser tratado por um médico, que inicia um “tratamento de 

duchas frias”. Ao ver um missal na mesa do personagem, o personagem-autor conta que 

este disse: “Continua com essa história de religião! Não compreende que é um sintoma?” 

Já no relato de Solomon, a postura de seu psicofarmacologista parece quase oposta: 

  

Ele [o psicofarmacologista] me fez uma rápida seqüência 

de perguntas específicas – como eu me sentia na manhã em 

contraposição à tarde? Até que ponto era difícil para mim 
rir de algo? Eu sabia de que tinha medo? Meus padrões de 

apetite haviam mudado? – e respondi da melhor maneira 

possível. “Bem, bem”, ele disse calmamente, enquanto eu 
desfiava meus horrores: “Muito clássico mesmo. Não se 

preocupe, logo nós o faremos ficar bem”. Ele escreveu uma 
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receita para Xanax e depois procurou por ali um kit de 

iniciação ao Zoloft. (p. 49) 

 

Transformações paradigmáticas, como a emergência do individualismo, da 

performance, da eficiência e da liberdade de escolha como valores predominantes na 

contemporaneidade levaram à “reestruturação de certas experiências como transtornos 

mentais passíveis de tratamento farmacológico” (ROSE, 2003: 54). Duchas frias não são 

mais recomendadas para tratar transtornos psiquiátricos, mas uma miríade de remédios, 

que os pacientes experimentam. A relação de Solomon com as drogas é ambígua: elas são 

essenciais para que ele seja ele mesmo, mas tem vergonha de usá-las: “Não sei bem por 

que me sinto assim – uso lentes de contato e sem ela sou virtualmente cego, mas mesmo 

assim não sinto vergonha das lentes nem da minha necessidade de usá-las” (p. 58). Se 

Marina W. tem vergonha de sua doença em si, Solomon tem vergonha dos remédios que 

ela o obriga a tomar. Mas sua relação com a medicação se dá mais por efeito do que por 

haver uma clara explicação de sua atuação – o que implicaria um conhecimento consensual 

do funcionamento do cérebro durante a depressão ou a bipolaridade, aspecto visto com 

ceticismo tanto por Marina quanto por Solomon, como veremos a seguir.  

 

1.3- O cérebro visível – e palpável 

O entendimento da saúde e doença mental nos termos de equilíbrio e desequilíbrio 

bioquímico do cérebro é o motivo pelo qual os fármacos, hoje, voltados para o tratamento 

de transtornos psiquiátricos são vendidos como atuantes em ligações cerebrais específicas. 

Esse conceito de “droga inteligente” só foi possível a partir do desenvolvimento de 

técnicas que permitiram a visualização do órgão mais imaterial e misterioso do corpo 

humano: o cérebro.  

Pet-scanners, ressonâncias magnéticas e outros dispositivos de visibilidade 

corporal – em especial os que mostram não apenas a estrutura, mas o funcionamento 

cerebral – buscam tornar manipuláveis (ao menos imageticamente) todo e qualquer 

processo subjetivo: da felicidade à tomada de decisões, do sentimento amoroso à dor da 

perda, todas essas sensações já foram objeto de estudos neurocientíficos que tentaram 

desvendar sua atuação no cérebro
28

. Recentemente, uma repórter de uma revista de ciência 

                                                             
28 Por exemplo, um estudo publicado em 2009 em The Journal of Neuroscience buscou apreender a ativação 

cerebral durante e após o momento de escolha de uma opção 

(http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090324171554.htm); outro artigo, publicado no American 

Journal of Psychiatry, explicou o mapeamento do cérebro de mulheres saudáveis durante sensações 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090324171554.htm
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norte-americana participou um experimento no qual deveria se masturbar até alcançar o 

orgasmo dentro de um aparelho de ressonância magnética, que monitoraria sua atividade 

cerebral durante o ato
29

.  

Não por acaso, explicações de base neurocientífica sobre fenômenos subjetivos e 

psicológicos parecem ser as mais atraentes para pessoas não especializadas – e, se vierem 

acompanhadas com figuras de cérebros, tanto melhor. Um estudo realizado na 

universidade Yale ofereceu a alunos de uma aula de neurociência e a estudiosos do assunto 

explicações para fenômenos psicológicos que envolviam neurociência e explicações sem 

essa característica. Os aspectos neurocientíficos das explicações eram totalmente 

irrelevantes para a compreensão do assunto. Ainda assim, os alunos não especializados 

escolheram as explicações de fundo neurocientífico como as mais satisfatórias. “Imagens 

de manchas em cérebros levam a pensar que agora é possível observar diretamente 

processos psicológicos” (HENSON apud WEISBERG et al, 2008: 476).
30

  

Outro artigo, publicado na revista científica Nature, em 2003, discute a conotação 

de realidade embutida na divulgação de imagens cerebrais na mídia. Os autores chamam 

esse efeito de “neurorrealismo”, produzido principalmente na comunicação de estudos 

neurocientíficos para um grande público – tanto em revistas especializadas em divulgação 

científica quanto na mídia geral. “Nosso conceito de neuro-realismo descreve como a 

cobertura do fMRI [ressonância magnética funcional] pode tornar um fenômeno 

acriticamente real, objetivo ou eficaz aos olhos do público” (RACINE et al, 2003).  

Outro conceito levantado pelo artigo tem óbvia importância para as reflexões deste 

trabalho. Trata-se do “neuro-essencialismo”: quando as imagens cerebrais da ressonância 

magnética funcional servem como uma espécie de metonímia para a subjetividade e 

identidade pessoal, e as diferenças individuais são reduzidas a diferenças cerebrais. “Nesse 

sentido, o cérebro é usado implicitamente como atalho para conceitos mais gerais, como a 

                                                                                                                                                                                         
temporárias de felicidade e tristeza (http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/152/3/341). Há ainda 

uma matéria da revista Mente & Cérebro intitulada “Tramas de amor e desejo - Imagens de um cérebro 

apaixonado” 

(http://www2.uol.com.br/vivermente/dossie/imagens_de_um_cerebro_apaixonado_imprimir.html) 
29 A repórter é da revista New Scientist. Reportagem disponível em:  
http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-

consciousness.html. Acessado em 12/05/2011. 
30 Como repórter de uma revista de divulgação científica, atesto corriqueiramente a presença de imagens do 

cérebro como elementos que agregam valor a uma matéria de ciência. Em reuniões de pauta com 

pesquisadores da área de bioquímica, uma cientista da UFRJ certa vez chegou a comentar, a respeito de uma 

reportagem sobre pedofilia feita por um colega, que “faltou ciência” porque não havia “a imagem de um 

cérebro” que explicasse como este órgão era diferente do normal em um pedófilo. Em outra reportagem, esta 

de minha autoria, sobre hipnose, a mesma cientista comemorou a presença de ilustrações de áreas do cérebro 

ativadas durante um estudo sobre hipnose. 

http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/152/3/341
http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-consciousness.html.%20Acessado%20em%2012/05/2011
http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-consciousness.html.%20Acessado%20em%2012/05/2011
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pessoa, o indivíduo ou o self”
31

 (RACINE et al, 2003). Novamente, aqui, vê-se uma 

aplicação da individualidade somática de Rose.  

Pode parecer curioso um artigo como esse ser lançado em uma revista científica 

conceituada na qual a ressonância magnética funcional é método de pesquisa de vários 

artigos nela publicados. Não se trata, no entanto, de uma espécie de autocrítica. O foco dos 

autores é a cobertura midiática: é ela a responsável pela conotação de neurorrealismo e 

neuroessencialismo apreendida pelo público. Segundo Racine, há uma espécie de falha de 

comunicação entre os estudos propriamente ditos, a mídia que os divulga e o público, que 

acaba por ter uma percepção de certeza e realidade não compartilhada, teoricamente, pelos 

estudos em si.  

Como insinua Hacking, ecoando Foucault, o desenvolvimento tecnológico – 

exemplificado, aqui, nas máquinas de visibilidade cerebral – são apenas parte de uma rede 

complexa de elementos de controle, conhecimento, discursos e, finalmente, invenção de 

pessoas. Ortega (2010) nos lembra que o ano de 1895 foi marcado, simultaneamente, pelo 

advento do cinema, pela descoberta dos raios-x e pelo início da popularização da 

psicanálise. As três práticas, a seu modo, tornavam visível o invisível, e elas mesmas se 

mesclariam posteriormente. 

 

[...] tentando expor as anatomias do corpo, do movimento e 
da psique, respectivamente. As três tecnologias não só 

mudaram o estatuto do referente ou o documento de 

interioridade, elas também transformaram os termos nos 

quais tais interioridades eram contemplada. (LIPPIT apud 
ORTEGA, 2010: 82) 

 

 

Com o advento também das imagens cerebrais, a visibilidade do corpo e da psique 

se sobrepuseram. Não de modo que o aparelho psíquico pudesse ser observado por meio 

dos sonhos, mas como se a bioquímica cerebral, agora de certa forma visível, pudesse 

explicar comportamentos normais e desviantes (ORTEGA, 2010). Hoje, podemos ver, 

teoricamente, como o cérebro se comporta durante um orgasmo, como contou a repórter da 

revista de ciência, e também o quão diferente são as atividades cerebrais de um portador de 

transtorno mental daquelas observadas em uma pessoa “sadia”. Temos a sensação de que 

essas imagens produzidas em tomografias computadorizadas e técnicas semelhantes nos 

                                                             
31 No original: “Our concept of „neuro-realism‟ describes how coverage of fMRI investigations can make a 

phenomenon uncritically real, objective or effective in the eyes of the public”; “In this sense, the brain is used 

implicitly as a shortcut for more global concepts such as the person, the individual or the self.” 
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mostram o cérebro com transparência e neutralidade – ilusão esta também considerada 

perigosa.  

Até o momento, não foi demonstrada nenhuma conexão 

necessária entre um cérebro anormal e a doença mental. 
Ainda não foram encontrados os marcadores biológicos da 

esquizofrenia ou da depressão, apesar de décadas de 

pesquisa. As imagens CT e PET contribuíram notavelmente 
para a definição da doença mental como um defeito 

biológico. As novas tecnologias de imageamento tornaram-

se o “santo graal” da psiquiatria biológica. A visualização 
do cérebro anormal ocupa o lugar do diagnóstico da mente 

anormal. 

(ORTEGA, 2010: 142) 
32

 

 

Além da visualização em si e do diagnóstico de alterações e desvios da 

normalidade esperada, as técnicas de imagens cerebrais apresentam outras potências. A 

repórter que se submeteu ao experimento que buscava entender a atividade cerebral 

durante o orgasmo conta como os cientistas que empreenderam o estudo pretendem utilizar 

seus resultados:  

 

ele [o cientista] espera um dia usar neurofeedback para 

permitir mulheres com anorgasmia verem sua atividade 

cerebral em tempo real durante estimulação genital. A 
esperança é que esse feedback possa ajudá-las a manipular 

sua atividade cerebral para aproximá-la de um padrão 

orgásmico de atividade. Ele também acredita que futuros 

estudos do orgasmo venham oferecer um muito necessário 
insight em como podemos usar apenas o pensamento para 

controlar outras sensações físicas, como a dor. 
33

 

 

A anorgasmia está na edição revisada do DSM-IV sob o nome de transtorno 

orgásmico feminino, inserido no amplo leque dos transtornos sexuais. Mesclam-se, na 

                                                             
32 É difícil confirmar o que Ortega defende categoricamente, sem fontes: que, até agora, não foi descoberta 

nenhuma relação necessária entre cérebros anormais e patologias cerebrais. Estudos que identificam uma 

subativação de determinadas áreas do cérebro em portadores de esquizofrenia podem não ser conclusivos, 

mas também não devem ser vistos com total irrelevância. Não arrisco dizer que nenhuma dessas correlações 

já estudadas não existem de fato, mas sem dúvida a busca de diferenças entre cérebros como explicação para 
diferenças sociais e culturais (e.g. comportamentos masculinos e femininos frente a uma situação) é 

sintomático. 
33 Disponível em: http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-

altered-consciousness.html?full=true. Acessado em: 12/05/2011. No original: “He hopes to one day use 

neurofeedback to allow women with anorgasmia to view their brain activity in real time during genital 

stimulation. The hope is that this feedback may help them to manipulate their brain activity to bring it closer 

to that of an orgasmic pattern of activity. He also believes that further study of the orgasm - and the PFC's 

role - will offer much needed insight into how we might use thought alone to control other physical 

sensations, such as pain.” 

http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-consciousness.html?full=true
http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-unlock-altered-consciousness.html?full=true
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reportagem da New Scientist, um transtorno psiquiátrico, tecnologias de imagem cerebral e 

o uso dessas imagens para além da visibilidade em si. Se utilizadas da maneira correta, 

segundo os pesquisadores, essas imagens poderiam ser manipuladas como tratamento de 

tal desordem mental. Os autores do estudo afirmam que, ao ver as imagens do cérebro de 

mulheres durante o orgasmo com o córtex pré-frontal ativado (ou seja, colorido), aquelas 

com transtorno orgásmico poderiam ser estimuladas a ativá-lo conscientemente. E mais: 

talvez, no futuro, esse neurofeedback possa ajudar a controlar o sofrimento de maneira 

geral.  

Nesta última frase, os cientistas conseguem resumir em um único pensamento 

questões alegóricas da contemporaneidade: controlar a atividade cerebral para que sejamos 

donos de nós mesmos e possamos explorar ao máximo nossas potencialidades, sem 

sofrimento, a fim de ter um corpo e uma mente sãos e ainda mais eficientes. É um novo 

modo de nos relacionarmos com o sofrimento e com a morte. “Nos nossos dias, a 

transparência aumentou em muito seu espectro de conotação, incluindo perfeição, 

modificabilidade, maleabilidade e controle sobre a fisiologia humana” (TUCHERMAN & 

SAINT-CLAIR, 2008: 11).
34

 

Apesar de as tecnologias médicas evidenciarem uma tendência de explicações 

neuroquímicas para transtornos mentais, os autores dos livros aqui analisados revelam 

outras camadas de pensamentos. Em O demônio do meio-dia, ao mesmo tempo em que 

considera eficazes e válidos os tratamentos neuroquímicos dos antidepressivos, Solomon 

compara a depressão à diabetes para concluir que a primeira “não é a consequência de um 

nível reduzido de nada que possamos medir”.  Para reforçar seu argumento, utiliza a 

retórica da comparação por absurdo. “„Estou deprimido, mas é só químico‟ é uma frase que 

equivale a „Sou assassino, mas é só químico‟”. Diferentemente do que a mídia alardeia 

                                                             
34 A visibilidade de si não se dá apenas no terreno da medicina e do corpo. Inúmeras tecnologias virtuais 

também buscam tornar visível nossa subjetividade. É o caso do aplicativo para Facebook da marca de 

processadores Intel, uma campanha de marketing da empresa para chamar atenção para seu novo produto – 

os processadores de segunda geração Intel i5, cujo slogan é “Visualize a si mesmo. O processador de segunda 

geração Intel Core i5: desempenho visivelmente inteligente com um impulso”. Chamado de The Museum of 

Me (O museu do eu, em tradução livre), o aplicativo monta uma exposição virtual, como em um museu, de 

apurado detalhamento gráfico, com a disponibilização dos elementos no perfil do usuário que, supostamente, 
caracterizam sua subjetividade: os amigos, as fotos, os vídeos, as palavras mais usadas, as redes formadas 

entre os seus contatos etc. É uma espécie de “terceirização” de si mesmo. A sensação ao assistir à exibição de 

si mesmo não é muito diferente daquela de ver seus órgãos em uma radiografia ou tomografia: estranhamento 

e não pertencimento. Disponível em: http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm. Acessado em: 

20/06/2011. 

http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm
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(VAZ et al, 2008), a universalidade da depressão não está, para o autor, no determinismo 

neuroquímico.  

A refutação de explicar a depressão apenas por seu aspecto químico é sintomático 

da influência do discurso psicológico e psicanalítico sobre a formação do pensamento do 

autor. Solomon afirma que traumas podem desencadear uma crise de depressão, mas não 

necessariamente. “A depressão – sua urgência, seus sintomas e os modos de sair dela – é 

determinada por forças muito fora de nossa bioquímica individual, por quem somos, onde 

nascemos, em que acreditamos e como vivemos” (p. 200). Daí o poder das terapias 

comportamentais, na visão do autor. Ao mesmo tempo, algumas páginas adiante, ele revela 

um pensamento um tanto diferente. “Sinto alguma preocupação por meu estado de saúde 

mental, e sou muito cuidadoso ao reajustar minha química cerebral” (p. 219). Ora, pela 

frase apreende-se que a saúde mental, se não determinada, é fortemente influenciada pela 

química cerebral. “Fico imaginando até onde eu ajustaria minha personalidade se qualquer 

coisa fosse possível. Definitivamente, eu a colocaria alguns níveis acima de onde está 

agora” (p. 219).  

Esse movimento pendular entre pensamentos restritivos e abertos em relação ao 

entendimento de si sob uma visão neuroquímica também pode ser observado no relato de 

Marina W. O entendimento do transtorno bipolar de humor como uma doença química lhe 

é confortável, uma vez que a exime de responsabilidade. Logo nas primeiras páginas, a 

autora conta que explicava à sua empregada o motivo de estar sempre na cama: “„Estou 

com depressão, falta um componente químico no meu cérebro‟, eu explicava”. Marina já 

começa seu relato com a voz do self neuroquímico, que de cara se impõe a explicações pré-

modernas para seu estado. “Ela [a empregada] dizia que eram os vultos, que o quarto dos 

fundos [...] estava cheio de espíritos ruins. Sabia que não era isso, mas gostava que ela 

pensasse assim”. E a totalização da doença a partir de um componente neuroquímico surge 

com força em seguida: “A sinapse do bipolar é uma sinapse alterada e todos os sintomas se 

manifestam a partir dela” (p. 15). Este trecho é o primeiro que surge separado por linhas 

horizontais e em itálico, marcando a inauguração do discurso científico no livro. 

Ao ouvir pela primeira vez que está com depressão, Marina conta que se sentiu 

aliviada. “[o psiquiatra] Disse que eu estava com depressão química e que tudo aquilo ia 

passar com remédios. Química. Gostei muito de ouvir aquilo. Não era minha culpa” (p. 

74); “já conheço meu pai, minha mãe, amo demais os dois. Tchau, Freud” (p. 148). 

Quando “abandona” Freud, após já ter afirmado que a terapia a ajudava – “Para mim é útil, 
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porque separo as duas coisas: ele cuida da minha doença, e Angela, minha psicanalista, das 

minhas inseguranças e tudo o mais. Duas coisas diferentes” (p. 42). Vê-se, aqui, que, como 

Solomon, a psicanálise tem um resultado – e mesmo um propósito – diferente da 

psiquiatria e suas drogas. Como doença, a bipolaridade só pode ser tratada como remédio. 

É a psicanálise como estilo de vida, vista como “um poderoso instrumento de 

autodescoberta e autoconhecimento” (RUSSO, 1993: 24). Da mesma forma como Solomon 

combina terapia comportamental e psicofarmacologia, Marina não larga sua psicanalista 

em prol do psiquiatra: eles têm lugares diferentes na sua vida. Essa coexistência perto-

longe só pode existir se a visão neuroquímica da doença ditar a forma de tratamento 

escolhida – as drogas.    

A autora também transcreve no livro alguns posts de seu blog nos quais essa tensão 

fica clara: 

 

16 de agosto de 2006. 
Minha serotonina caiu. Despencou. Não sei como se fala 

cientificamente, mas não importa. Você sabe que serotonina 

é tudo, não é? A minha caiu e me deixou na pior. Por que 
sem ela [sic], meu bem, você não toma nem um chicabon. 

Sem ela não há energia, nem alegria, e nada parece 

realmente valer a pena. Mesmo que você tenha filhos lindos, 
marido bacana, amigos, blábláblá. Mesmo que você seja a 

Jennifer Aniston e tenha tudo aquilo que ela tem. Mesmo 

assim você não se sente feliz. A felicidade é química. (p. 

195-196) 
 

26 de agosto de 2002. 

Meu médico contou que não faz sentido dizer „minha 
serotonina caiu‟. Ele disse que virou moda falar em 

serotonina e os laboratórios médicos estão deitando e 

rolando. Que agora esse neurotransmissor cura até unha 
encravada (sic). E, pela quinta vez, me explicou, 

entrelaçando os dedos das mãos, como atuam os 

neurotransmissores. Não entendi uma vírgula. (p. 199) 

 

No primeiro post transcrito – que, estranhamente, data de quatro anos após o 

segundo –, Marina resume todo seu estado emocional a um desequilíbrio bioquímico no 

cérebro. Em seguida, é conta que teria sido contradita pelo próprio psiquiatra. Também a 

ideia de que a bipolaridade seria hereditária a faz visitar a tia de 79 anos para tentar 

descobrir se seu avô também era bipolar a partir de suas descrições. Conhecer a família – 

pai, mãe, avós –, neste caso, são fruto do quinto item da lista de Hacking (genetização), e 

não uma ânsia interna de autoconhecimento. 
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 3. Do trauma ao Prozac 
“O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me 

perguntar, eu sei; se quiser explicar a quem me fizer a 

pergunta, já não sei.” 

Santo Agostinho apud Wittgenstein, 1991. 
 

 

3.1. Um paciente ativo e responsável 

A gestão de si como paradigma contemporâneo está evidenciada em toda sorte de 

mídia: na literatura de autoajuda; em reportagens de jornais, revistas e televisão. A regra é 

ascender profissionalmente, financeiramente e até espiritualmente por si mesmo (FREIRE 

FILHO, 2011). De reivindicações em um contexto repressor e disciplinar, a autonomia e o 

bem-estar ativo e pessoal passaram a imperativos que, se descumpridos, são indicadores de 

“fracasso” e de incapacidade individual. O bem-estar deixou de relacionar-se a um 

contexto social no qual o governo tem papel primordial para um estado de alcance 

puramente individual (SOINTU, 2005). E a felicidade não é mais produto de “árduo 

esforço coletivo para transformação de circunstâncias externas”, mas um “projeto de 

engenharia pessoal” no qual nossas escolhas e vontade
35

 são os determinantes (FREIRE 

FILHO, 2010: 13).  

Esse cenário não se configura, necessariamente, a partir de um enfraquecimento da 

existência de regras sociais ou de um controle social pelo Estado e suas instituições, mas 

de uma transformação – internalização – dessas regras no escopo da autonomia individual 

(EHERENBERG, 2005). Não há mais uma repressão exterior, mas um imperativo interior 

que nos impõe eficiência, felicidade, desempenho e dinamismo como objetivos primordiais 

para uma “vida de sucesso”.  

Em um mundo onde tanto peso se impõe sobre cada passo, não podemos deixar de 

ter uma bússola que nos oriente. Aí está a ciência, com sua marca determinante, seu ponto 

denotativo sobre os múltiplos caminhos e aspirações a seguir. O discurso científico ainda é 

visto como uma aproximação gradual da verdade, muito embora Thomas Kuhn tenha 

sugerido que a ciência se ancore sobre determinados paradigmas científicos que podem 

mudar, revolucionando todo o discurso científico (KUHN, 1972). Aí estão, por 

consequência, os especialistas – experts – cuja função é nos levar pelas mãos por aquelas 

que seriam as melhores veredas para atingir um estado de felicidade e otimização de nossas 

                                                             
35 Grifo a palavra vontade porque ela é dotada de importância inédita: nada parece ser mais determinante do 

que nossa vontade de realizar algo: se esse algo não acontecer, significa que, na verdade, não o queríamos.  
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potencialidades ao qual dificilmente chegaríamos sem assistência. Trata-se da “autonomia 

assistida” preconizada por Ehrenberg.  

 

O tipo de resposta aos novos problemas do eu tomam a 

forma de acompanhamento dos indivíduos, às vezes com a 

duração de uma vida. Eles constituem de uma manutenção 
que se desdobra por vias múltiplas, farmacológicas, 

psicoterapêuticas e sociopolíticas. [...] Esses atores 

múltiplos, relevantes de missões de serviços públicos ou de 
serviços privados, se referem a uma mesma regra: produzir 

uma individualidade suscetível de agir por ela mesma e de 

se modificar com base em seus recursos internos.
36

 
(EHRENBERG, 2000: 287)  

 

Nesse cenário, o sofrimento psíquico e os transtornos mentais tratados pela 

psiquiatria são também desvios da norma da autonomia e dos imperativos que a 

acompanham – competência, empreendedorismo, autoestima –, manifestações das tensões 

vividas por esse indivíduo que não dá conta das demandas que lhe são feitas. E a 

psiquiatria é uma forma de assistência dessa autonomia e autogestão, com todo o aparato 

que a acompanha – farmacológico, psicológico, biológico e classificatório. Com a saída 

dos muros do asilo, a psiquiatria agora não é mais assistência momentânea para uma 

doença efêmera, mas um auxílio para a vida toda. Tanto o é que Solomon e Marina W. 

afirmam que tomarão remédios até o fim de suas vidas a fim de impedir novos colapsos e 

equilibrar seus humores.  

O portador de um transtorno psiquiátrico, hoje, tem autonomia até sobre sua própria 

doença. Ele percebe os sintomas, uma reincidência e tem a responsabilidade de consultar 

seu psiquiatra. Responsabilidade esta que ultrapassa as fronteiras individuais: ela também 

está relacionada às consequências sociais de uma possível falha no acompanhamento do 

seu estado mental. E é esperado que ele consinta qualquer internação ou tratamento, salvo 

casos extremos. Um caso exemplar da importância conferida à autonomia sobre a doença o 

escritor Rodrigo de Souza Leão, esquizofrênico, autor de Todos os cachorros são azuis, 

novela na qual relata suas internações em clínicas psiquiátricas. Mesmo portador de uma 

doença que debilita a razão, que tornaria seu caso uma exceção na norma da autonomia 

                                                             
36 No original: « Le style de réponse aux nouveaux problèmes de la personne prend la forme 

d'accompagnement des individus, éventuellement sur la durée d'une vie. Ils constituent une maintenance se 

déployant par des voies multiples, pharmacologiques, psychothérapeutiques ou socio-politiques. Des 

produits, des personnes ou des organismes en sont le support. Ces acteurs multiples, relevant de missions de 

services publics ou de services relationnels privés, se réfèrent à une même règle : produire une individualité 

susceptible d'agir par elle-même et de se modifier en s'appuyant sur ses ressorts internes. » 
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(EHRENBERG, 2005: 26), Rodrigo dizia estar sob controle. Falava com clareza sobre a 

esquizofrenia e evitava romantizar a imagem de louco escritor. Quando perguntado sobre o 

que diria a respeito do seu estado mental, Rodrigo afirmou: 

 

Eu falaria que eu sou esquizofrênico. Isso quer dizer que sou 

uma pessoa que necessita de certos cuidados: preciso tomar 

remédios específicos, viver uma vida diferente das outras 
pessoas e conseguir viver dentro das minhas „nóias‟. Tenho 

que saber que a minha paranóia é paranóia e aprender a 

conviver com ela. A palavra-chave é convivência. É a 

convivência com a diferença. O meu ser é diferente dos 
outros. O esquizofrênico tem que ter uma sensibilidade para 

entender que é diferente.
37

 

 

Ao contar sobre sua primeira internação, Rodrigo afirma que foi convencido por 

policiais a ser levado para o Instituto Philippe Pinel, no Rio de Janeiro, e que, no par de 

vezes em que se internou em uma clínica psiquiátrica, não foi levado à força. O desfecho 

dramático de sua história reforça a idéia de que ele se pensava responsável por sua doença. 

O personagem Tarso (Bruno Gagliasso), da novela Caminho das Índias (2009), escrita por 

Glória Perez, foi assumidamente inspirado em Rodrigo. Em certo ponto da trama, Tarso 

atira no irmão durante um surto de esquizofrenia. Ao saber que o personagem 

esquizofrênico inspirado nele havia cometido um ato de violência, Rodrigo fica 

preocupado e acaba entrando ele mesmo em um surto. “Ele me disse: „Mas esquizofrênico 

não mata. Meus amigos e vocês vão ficar com medo de mim, achando que sou um 

assassino?‟ [...] Depois da cena da novela, ficou com medo de matar o irmão”, lembra a 

mãe do escritor em entrevista ao Estado de São Paulo38. Uma semana depois, Rodrigo teve 

um ataque cardíaco e morreu, amarrado à cama onde ficava no hospital psiquiátrico aonde 

tinha sido levado. 

Rodrigo é um exemplo do “paciente competente” a que se refere Ehrenberg. O 

portador de doença mental é cada vez menos o alienado – no duplo sentido sugerido pela 

palavra – como no conto de Machado de Assis, mas ele acompanha e avalia sua própria 

doença, tornando-se ele mesmo ator de seu transtorno psiquiátrico. Se não somos todos 

portadores de transtornos mentais, o somos em potencial, e devemos cuidar para que essa 

doença seja tratada quando (e se) surgir. O direito do paciente de consentir qualquer 

                                                             
37 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-
circular,401498,0.htm. Acessado em: 30/05/2011. 
38 Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-

circular,401498,0.htm. Acessado em 01/05/2011. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-circular,401498,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-circular,401498,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-circular,401498,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vivo-numa-bomba-relogio-circular,401498,0.htm
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tratamento é mais importante que o direito da sociedade de se proteger de um perigo em 

potencial (EHRENBERG, 2005). No entanto, caso haja algum descumprimento desse 

acordo tácito, a responsabilidade também recai, automaticamente, sobre o paciente. Daí a 

preocupação de Rodrigo em evitar qualquer perigo para a sociedade e sua família. O 

paciente torna-se cidadão de sua doença, tem direitos e deveres sobre ela. 

 

3.2. Dor da alma 

Esses romanos são uns neuróticos!
39

 

Obelix 

 

Jurandir Freire Costa faz um paralelo interessante entre a representação do louco no 

século XIX e os desvios da contemporaneidade. A loucura estava no mesmo patamar de 

desvio que a perversão – desvio este caracterizado por sua postura anti-racionalista e 

indisciplinada que configurava uma ameaça à sociedade. A anormalidade, hoje, estaria 

figurada na estultícia. O normal é a vontade forte o suficiente para que o controle e o 

governo de si desenrolem-se sem percalços. Os estultos são os fracos que não conseguem 

exercer sua autonomia, demonstrando fraqueza na vontade de diversas formas. Na 

dependência de drogas ou outras substâncias, na impossibilidade de moderar as carências e 

os afãs físicos e mentais, na incapacidade de mostrar-se ao mundo etc. (FREIRE COSTA, 

2004).  

Ao mesmo tempo em que o transtorno mental é hoje uma falha da autonomia – e 

seu reforço como valor -, ele pode ser medido ou classificado de acordo com as 

deficiências que acarreta (handicap). O grau de handicap de um transtorno aumenta de 

acordo com a sua interferência na realização da potência do indivíduo, que não pode ser 

dissociada da sociabilidade. Se a loucura já considerada perigosa para a sociedade e por 

isso os loucos deveriam ser tratados e separados do convívio social (FOUCAULT, 2010), 

não é mais o perigo à sociedade o critério de enquadramento para uma doença mental – 

mas o quanto a doença atrapalha o convívio do indivíduo com a sociedade. O foco não são 

os outros, mas o indivíduo. A potência de um sujeito é medida pelo seu desempenho dentro 

de uma sociedade e, portanto, o handicap está diretamente relacionado à socialização. “O 

handicap é uma maneira de colocar em uma mesma categoria o conjunto de dificuldades 

                                                             
39 Reparar que, no original em francês, a frase é “Ils sont fous, ces romains!” A tradução literal, portanto, 

seria “Esses romanos são uns loucos!”. Sabe-se lá por que o tradutor decidiu-se por colocar os neuróticos no 

mesmo balaio que os loucos, mas é um fato curioso. 
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sociais, psicológicas e médicas em função de um critério relacional que mede o grau de 

socialização de uma pessoa”
40

 (EHRENBERG, 2005). Entendido por Ehrenberg como uma 

das três formas de reconfiguração do campo da saúde mental hoje, o conceito de handicap 

parece estar se esvaecendo, uma vez que a medicalização está cada vez mais sendo 

utilizada além do tratamento e cura de um transtorno que prejudica o sujeito dentro de suas 

atividades sociais (BEZERRA JR., 2010). 

A psiquiatria chama o handicap de “critério de significação clínica”, “que exigiria 

uma avaliação qualitativa do impacto dos sintomas sobre a experiência do indivíduo (e não 

apenas uma percepção de sua presença)” (BEZERRA JR, 2010: 126). No DSM-IV-R, esse 

critério ainda existe, mas aponta-se que deve ser eliminado no DSM-5, a ser publicado em 

2013. Sem o critério de handicap, o diagnóstico dos transtornos mentais se ampliaria ainda 

mais e, consequentemente, também a medicalização, tratamento e assistência psiquiátrica. 

Um dos casos em que o DSM-5 acena para o fim da necessidade de handicap em um 

transtorno mental é o caso do transtorno do déficit de atenção hiperatividade (TDAH): para 

diagnosticá-lo, seria necessária apenas a presença de sintomas, “sem a necessidade de 

avaliação de prejuízo ou dano efetivo (impairment)” (BEZERRA JR., 2010: 126). De 

qualquer forma, essa parece ser uma tendência ainda não concretizada e, por ora, o critério 

de significação clínica ainda parece ser levado em conta tanto pela psiquiatria quanto pela 

maioria dos pacientes. 

Ao mesmo tempo, Ehrenberg parece dissociar a saúde física da mental e psíquica: a 

primeira diria respeito ao corpo, enquanto a segunda seria a parte formadora do indivíduo 

como um todo. Se, hoje, vivemos numa constante somatização do sofrimento psíquico, no 

entanto, não vejo como dissociar com tanta clareza a saúde física da mental. Até porque o 

filósofo insere “cérebro” na categoria mental – o que, novamente, não condiz com as 

interpretações contemporâneas de desequilíbrios químicos ou mudanças estruturais no 

cérebro como causas para determinados transtornos psiquiátricos. 

 

Se essa crença [em um homem puramente privado] é, no 

entanto, tão generalizada, isso se deve à postura 
antropológica das sociedades modernas, que colocou o 

sujeito humano no topo da hierarquia de valores. O social 

está aí desvalorizado, enquanto a verdade do ser humano foi 

                                                             
40 No original: « Le handicap est une manière de placer dans une même catégorie l'ensemble des difficultés 

sociales, psychologiques et médicales en fonction d'un critère relationnel qui mesure le degré de socialisation 

de la personne. » 
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abrigada dentro de uma parte de si mesmo: o espírito, o 

mental, a psique, ou seja, a interioridade. A relação entre a 

pessoa como valor supremo e o valor da interioridade é 
estrutural. Os adjetivos psíquico e mental, contrariamente a 

físico, têm uma função de totalização (como o substantivo 

“cérebro” nas neurociências): é o indivíduo em sua 

totalidade que se designa, assim, por uma parte dele mesmo. 
A saúde física é aquela do corpo, ela pode ignorar o 

indivíduo, enquanto a saúde mental é aquela de tudo que 

forma o indivíduo.
41

 (EHRENBERG, 2005: 38) 
 

 

 Em Não sou uma só, a personagem Marina W. demonstra uma constante 

preocupação em disfarçar seus períodos de depressão para que ela não parecesse 

“preguiçosa”: é o medo do estultismo de Freire Costa. Deve-se ter a vontade sob controle e 

não demonstrar fraqueza nas carências, que seria o caráter aparente da depressão.  

O sofrimento psíquico é entendido hoje também como desequilíbrio químico do 

cérebro – o que diria respeito ao corpo e à saúde mental. Os dois conceitos se mesclam, e 

por isso é tão difícil apreender o significado dos transtornos psiquiátricos. É a 

“individualidade somática” aventada por Rose, à qual me referi no segundo capítulo. Se 

nossa individualidade pode ser traduzida também em termos físicos, então a dualidade 

proposta por Ehrenberg parece artificial e forçada. Quando se fala em cérebro e em 

funções cerebrais, com frequência também se pode, com folga, utilizar da metonímia e 

falar do ser humano como um todo – uma vez que a individualidade pode também ser 

definida por características físicas (neuroquímicas).  

Corro o risco, porém, de meter o pé na lama movediça que o paradoxo frequente 

entre as noções de “causa” e de “representação” constitui. Como pode a neuroquímica ser a 

causa da depressão e, pela metonímia totalizante à qual me referi, também a depressão em 

si? Com o fim da separação entre depressão exógena e endógena, toda depressão é 

endógena e podem ter elementos que a desencadeiam. Costa Freire faz objeção a essa 

equivalência e acaba por reforçar o argumento de Ehrenberg: um elemento não pode ser, 

ao mesmo tempo, a causa de um fato e idêntico ao fato por questão de lógica; e, 

empiricamente, a multiplicidade de estados depressivos não poderiam ser representados 

                                                             
41 No original: “Si cette croyance est pourtant si répandue, cela tient à la posture anthropologique des sociétés 

modernes qui a conduit à placer le sujet humain au sommet de la hiérarchie des valeurs. Le social s'en est 

trouvé dévalorisé, tandis que la vérité de l'être humain a été logée dans une partie de lui-même: l'esprit, le 

mental, la psyché, bref l'intériorité. La relation entre la personne comme valeur suprême et la valeur de 

l'intériorité est structurelle. Les adjectifs psychique et mentale, contrairement à physique, ont une fonction de 

totalisation (comme le substantif «cerveau» en neurosciences): c'est l'individu dans sa totalité que l'on 

désigne ainsi par une partie de lui-même. La santé physique est celle du corps, elle peut faire abstraction de 

l'individu, alors que la santé mentale est celle du tout que forme l'individu.” 
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por uma única explicação neuroquímica. “Na depressão, a imagem neural do distúrbio é 

apenas uma pequena parte do que significa „estar ou se sentir deprimido‟” (COSTA 

FREIRE, 2004: 219).  

O autor chama esse processo de “falsa identidade semântica dos fatos psíquicos 

com os físicos”. Porém, por mais que ainda sejam admitidas circunstâncias diversas além 

da neuroquímica para o desencadeamento da depressão ou de qualquer distúrbio 

psiquiátrico, há uma tendência cada vez mais forte de ver o cérebro – o físico – como 

totalizante. Ehrenberg defende que só a mente é totalizante; Costa Freire afirma que o 

físico não pode ou deve ser totalizante. Mas não se pode ignorar que a divulgação de 

distúrbios mentais, principalmente na mídia, tende ao caráter exclusivamente 

neuroquímico. A literatura, como veremos, apresenta mais níveis discursivos nos quais ora 

um argumento ganha força, ora outro. De qualquer forma, a tendência de se totalizar o ser 

humano a partir de aspectos físicos (neuroquímicos, biológicos ou genéticos) ganha cada 

vez mais força. 

Vejo aí uma tensão entre a responsabilização de si, acarretada pelo imperativo da 

autonomia e da auto-realização, e o determinismo neuroquímico. Este, por sua vez, incute 

a ideia de que são equilíbrios e desequilíbrios cerebrais que pautam um comportamento 

dito patológico e, portanto, menor é a responsabilidade do paciente sobre sua doença, uma 

vez que não pode controlá-la. Essa aparente dualidade – que se mescla e assume diferentes 

formas, sem dúvida – parecem contribuir para a construção de uma interioridade diferente 

da considerada “moderna” – esta pautada na tensão entre o desejo e a norma 

(FOUCAULT, 1982). Jurandir Freire Costa explica essa tensão em outras palavras: “O 

mais importante, contudo, na formação das bioidentidades, são as antinomias psicológicas 

produzidas pelas regras draconianas da bioascese. A primeira delas consiste em definir a 

vontade como mestra do corpo, mas atribuir seus malogros a causas orgânicas não 

intencionais.” (FREIRE COSTA, 2004: 196). 

Se falamos de um sobrepujamento de um modo bioquímico e psiquiátrico de 

entendermos a interioridade, é uma subjetividade diferente que estamos construindo, 

pautada não somente por traumas e experiências passadas, mas também pela biologia, 

genética e neuroquímica (FRANCO FERRAZ, 2009). Em outras palavras, são novos tipos 

de pessoas criados, não apenas por uma classificação, mas por uma subjetividade 

resultante de todas as classificações contemporâneas. Daí, como veremos, surge a 
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identificação de transtornos mentais a certos tipos de personalidade – Solomon dirá ser 

impossível dissociar os dois.  

Ehrenberg aponta para a construção de uma forma diferente de subjetividade nos 

últimos trinta anos, uma subjetividade coletiva. Somos uma sociedade de indivíduos, e 

justamente por isso não há enfraquecimento das regras sociais, mas sua mudança em torno 

da autonomia.  

 

Seria necessário, então falar de tipos de subjetividade e 

considerar metodologicamente que o sofrimento psíquico e a 
saúde mental são para nossas sociedades o que, por 

exemplo, o paraíso e o inferno eram na Idade Média 

católica: como o paraíso, a saúde mental é o que devemos 

alcançar, com inferno, o sofrimento psíquico é o que deve 
ser evitado. 
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4. Repercussão na internet 

 

4.1. O demônio do meio-dia no Depression Forums  

4.1.1. O que é? 

O Depression Forums é um conjunto de fóruns sobre depressão e transtornos 

relacionados. Visualmente é um pouco confuso, com muitos links, divisões e textos 

fragmentados. Por ser um site com domínio “.org”, significa que não se vende ou compra 

produtos ali. Na seção sobre o site, lê-se: 

 

Depressionforums.org é o Depression Forums ORIGINAL, 

um campo de discussão livre e voluntário sobre doenças 
depressivas, opções de tratamento e apoio. 

Nossa missão é continuar a criar uma atmosfera que é tanto 

apóia quanto informa nossos membros e não membros, em 
um ambiente cuidadoso e seguro para falar com seus pares 

sobre suas depressões, ansiedade, transtornos de humor, 

medicações, efeitos colaterais, terapia e recuperação. 

Nossa visão é fazer avançar a consciência do público sobre 
assuntos de saúde mental, bem como eliminar o estigma 

associado à depressão e a outras desordens de humor, 

prevenindo estigmas por meio de educação e amparo, sem 
esquecer de lutar para obter igualdade na sua cobertura por 

seguros, uma vez que não é diferente de qualquer outra 

doença médica. 

 

O site também afirma obedecer as normas da organização não governamental 

Health on the Net's HONcode, voltada para a disseminação de informações médicas “de 

qualidade” ao grande público. Pelos anúncios presentes em todas as páginas, apreende-se 

que o site sobrevive de publicidade e doações - há um tema com tópicos pedindo doações, 

voluntários etc. A organização é oficial e tem direitos autorais sobre o material ali 

publicado: The Depression Forums Incorporated – A Depression & Mental Health Social 

Community Support Group. O autor de todos os posts “oficiais” é Lindsay, também “super 

administradora” e “fundadora” do site.  

No dia 7 de julho de 2011, havia 53.145 membros e 738,963 posts. O maior número 

de usuários on-line simultaneamente até então era de 7.126, no dia 9 de maio de 2011. Os 

fóruns são distribuídos em temas, e estes em tópicos. São oito temas:  

 



49 
 

 “Anúncios do fórum”. Um dos três temas institucionais – desnecessário 

explicar sua função. Possui apenas um fórum com oito tópicos, criados ou 

por Lindsay ou pelo usuário oficial dos administradores. 

 “Depressão – Suicídio/Intervenção em crise”. Possui apenas um fórum com 

nove tópicos. Voltado para usuários com comportamentos e desejos 

suicidas. Há também um “conselheiro” profissional 24h por dia para 

conversar. 

 “Por favor, ajude o Depression Forums a continuar na web”. O segundo dos 

temas institucionais, possui apenas um fórum com quatro tópicos. Todos são 

pedidos de doações ou de voluntários. 

 “O Depression Forums lhe dá boas vindas”. O último tema institucional, 

possui dois fóruns: “Um fórum especial para dar boas vindas aos novos 

membros!” (2.344 tópicos) e “Nossos termos de serviço e FAQ” (12 

tópicos).  

 “Fóruns relacionados à depressão”. Há 16 fóruns registrados sob esse tema, 

sobre assuntos variados – há desde um fórum geral até outros mais 

específicos sobre mulheres grávidas deprimidas, como lidar com o bullying 

de um filho que sofre depressão etc.  

 “Outras doenças relacionadas à depressão e ansiedade”. Com 11 fóruns que 

tratam de transtornos parecidos ou que abrangem a depressão, como o 

transtorno bipolar, TDAH, transtornos alimentares etc.  

 “Medicações para depressão e ansiedade – buscando respostas”. Também 

possui 11 fóruns, um sobre cada remédio usado para o tratamento da 

depressão. A maioria deles é, aliás, citada pelos autores dos livros 

analisados neste trabalho, como Celexa, Effexor, Paxil, Prozac, Wellbutrin 

etc. 

 “Depressão – no caminho para a recuperação”. Possui apenas quatro fóruns 

sobre temas mais pragmáticos, como seguros de saúde; mas também com 

viés de autoajuda, como “Um passo de cada vez”. 

 

4.1.2. Observações gerais 

Por meio da busca disponível no próprio site, encontrei 23 resultados para as 

palavras “Noonday Demon” e 18 para “Andrew Solomon”. Como as menções para o título 
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do livro abarcavam também aquelas relativas ao nome do autor, escolhi somente a primeira 

busca. Utilizarei aqui os nomes dos usuários como aparecem no site, em caixa baixa (e 

muitas vezes ininteligíveis), uma vez que a maioria não assina o nome verdadeiro. 

A primeira característica que reparei nos usuários do fórum que falavam sobre o 

livro de Solomon é que eles eram quase sempre os mesmos – pessoas que gostaram muito 

do livro e o recomendam enfaticamente aos outros membros do fórum em diferentes 

tópicos e assuntos. Os membros mais assíduos no assunto foram americandownunder, 

autor de três posts sobre o livro; e a usuária kstours, que assina como Kim, escreveu cinco 

vezes a respeito da obra. Os posts completos, em inglês, podem ser lidos no Anexo 1. 

Neste capítulo, comentarei apenas alguns trechos-chaves dos comentários mais relevantes 

para este trabalho – quer dizer, aqueles que vão além da recomendação pura e simples. 

 

4.1.3. Análise 

É interessante perceber que a relação dos leitores deprimidos com O demônio do 

meio-dia não é apenas de identificação. Em alguns casos, o livro se torna instrumento para 

tornar o indizível – a depressão – minimamente inteligível. Se, como disse no capítulo 

anterior, o apelo a explicações neuroquímicas e metáforas é tentativa dos autores de 

explicar ao não-deprimido o sofrimento psíquico causado pela depressão, os próprios livros 

servem para esse propósito. O usuário Galateaoryx, por exemplo, disse, no dia 12 de 

janeiro de 2011, no tópico “O que a depressão causou no seu relacionamento”, dentro do 

fórum sobre relacionamento e depressão; este por sua vez inserido no tema “Depression 

Related Forums”. 

 

Sei que o problema não é a nossa relação, embora haja 

certas coisas que eu gostaria de melhorar (comunicação, por 
exemplo). Agora, eu me sinto tão irritado perto dele, em 

parte porque eu percebo que ele simplesmente não entende. 

Não sei o quanto disso é realidade e o quanto é paranóia, 
porque ele se tornou taciturno e não fala sobre isso ao menos 

que eu toque no assunto. Ele e eu estamos lendo O demônio 

do meio-dia, de Andrew Solomon, sugestão minha, e ele diz 

que tem lido um pouco toda noite. Então sei que ele tem 
tentado e feito algum esforço. Espero que o tiro não saia 

pela culatra e comece a assustá-lo mais ao perceber o quão 

ruim a depressão pode ficar – as depressões de Solomon são 
muito piores que as minhas foram até então. 
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Pelo relato do usuário, não é possível apreender se é do sexo feminino ou 

masculino, mas não considero esse elemento fundamental. Ele não consegue expressar seu 

sofrimento ao namorado, que “se tornou taciturno” e o livro é uma maneira de tentar fazê-

lo compreender o que não se consegue explicar. Há outros posts sobre a dificuldade de 

falar sobre o assunto com o companheiro(a), mas apenas Galateaoryx conta ter usado o 

livro como artefato de expressão. Ao mesmo tempo, ele receia que o namorado fique 

assustado com a gravidade de uma depressão – a distância entre o autor-personagem e 

leitor. A identificação do leitor com o personagem é partilhada com o namorado daquele, 

mas é justamente o ponto de diferença que o deixa com medo. O receio é que o namorado 

identifique totalmente o personagem Solomon com ele, o que não seria exato, uma vez que 

as depressões do personagem são mais severas que as do leitor. A identificação tem aí um 

limite, que pode não ser percebido pelo outro leitor, o namorado. 

Um comentário semelhante foi feito pela usuária katrinasurvivor, no dia 28 de julho 

de 2008. Aqui, no entanto, é um terceiro que sugere o livro para um casal. De qualquer 

forma, o objetivo é o mesmo: fazer o parceiro entender pelo que eu estou passando, se não 

consigo eu mesmo explicar: 

 

Se sua esposa gosta de ler, um ótimo livro para vocês dois 
seria O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão, 

de Andrew Solomon. Está à venda na maioria das livrarias 

on-line. É escrito por um homem que sofre ele mesmo de 
depressão recorrente, e acho que é o livro mais abrangente 

sobre depressão que já li. Considero-o fácil de ler, porque 

não tem muitas terminologias técnicas, mas fala muito de 
indivíduos. Poderia ajudar você e sua esposa a entender 

melhor o que está acontecendo com você. O quão mais sua 

esposa compreende, mais você entende, e melhor vocês 

poderão lidar com isso. 

 

Outro modo comum de comentários obre O demônio do meio-dia é a escolha de um 

trecho ou assunto preferido, ou que gerou uma identificação mais forte com o leitor. Em 

um fórum, a expressão de compreensão e identificação com o que o outro usuário disse é 

fundamental – daí o começo de a maioria dos posts ser algo como “eu entendo/sei/vivi o 

que você está sentindo”. O outro é o seu espelho, e assim é o autor-personagem. A 4 de 

julho de 2006, o usuário americandownunder, que veremos novamente em outros posts, 

disse, no tópico “Suicídio é a única coisa em que eu tenho conseguido pensar 

ultimamente”: 
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Sinto muito saber do sofrimento de vocês – sei exatamente o 

que vocês querem dizer, não sinto mais a capacidade de 
sentir alegria como eu sentia antes. Há um livro muito com 

sobre depressão chamado O demônio do meio-dia, de 

Andrew Solomon. O parágrafo mais poderoso para mim foi 

o que ele dizia que seus piores momentos não eram pensar 
apenas sobre coisas negativas – eles eram quando ele 

lembrava momentos felizes do passado e achava que ele 

nunca os teria novamente. 

 

Novamente, o comentário começa com a frase “sei exatamente o que vocês querem 

dizer”. Aqui, no entanto, americandownunder não recomenda o livro de Solomon. Ele usa 

o trecho que mais lhe tocou como conselho para os outros usuários presentes no tópico. Ao 

parafrasear Solomon nesse trecho, o usuário remete ao comentário do fundador do tópico, 

que diz: “qual o propósito de viver se não se consegue ter nenhum prazer na vida? [...] Não 

tenho mais prazer em sexo, comer, ler, beber um café, uma bela refeição [...].” O 

sofrimento deste é não ter prazer com as atividades que lhes dava alegria antes. A leitura 

de O demônio do meio-dia, aqui, é sugerir que isso também se passou com um escritor, 

embora explicado mais objetivamente e com outras palavras. 

A leitura de um relato de alguém que já passou por aquele sofrimento é descrita 

muitas vezes como “confortadora”. O usuário MichaelBlue transcreve um trecho do livro 

para mostrar aos outros usuários, em um tópico sobre a dificuldade de tomar banho, que 

essa era uma situação comum durante a depressão. O post é do dia 10 de novembro de 

2007: 

  

Andrew Solomon, autor de O demônio do meio-dia e (para 

mim) um dos melhores escritores sobre depressão, disse isso 

sobre sua incapacidade de tomar banho enquanto estava 
deprimido:  

Relativamente pouco tem sido escrito sobre o fato de que 

colapsos são absurdos [...]. Lembro de estar deitado na 

cama, imobilizado, chorando por estar assustado demais 
para tomar um banho, e ao mesmo tempo sabendo que 

chuveiros não são assustadores. Eu continuava dando os 

passos, um por um, na minha mente; você gira e põe os pés 
no chão; fica em pé; anda até o banheiro; abre a porta do 

banheiro; vai até a borda da banheira (...). Doze passos, que 

me pareceram tão onerosos como as estações da via-crúcis. 
Mas eu sabia, logicamente, que os banhos eram muito fáceis 

de se tomar, que durante anos eu havia tomado uma ducha 

todos os dias e que o fizera tão rapidamente e tão 

prosaicamente que siso sequer era digno de um comentário. 
[...] 
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No tópico intitulado “Vivemos em uma sociedade deformada?”, o usuário 

Guest_bravetwilight_* sugere o livro de Solomon a partir da citação “a depressão é uma 

imperfeição no amor” – que apontei, na introdução, como uma das mais célebres e 

referenciadas frases do livro. A 10 de abril de 2010, outro usuário, fishdamsel, comenta a 

respeito da sugestão:  

 

Solomon teve sorte, a despeito da severidade de sua doença, 

por que ele teve apoio massivo da família, amigos, recursos 
financeiros e poder para conseguir o que precisava dos 

melhores provedores! 

O demônio do meio-dia é um livro que acredito poder ajudar 

a amenizar parte da alienação que o sujeito deprimido 
experimenta. Sei que foi maravilhosamente proveitoso para 

mim quando finalmente arrisquei ler. 

Foi como ter um amigo passando pela minha situação 
comigo. Os escritos de Kay Redfield Jamison também são 

excepcionais para pessoas com transtorno bipolar E para 

qualquer um de nós, em geral, também, acho.  

 

Solomon ficaria feliz ao ler esse comentário. Como ele mesmo disse ao final de seu 

relato, seu objetivo era também “ajudar as pessoas a avaliar a depressão”. E fishdamel 

afirma ser o livro capaz de aliviar o sentimento de isolamento (“alienação”) que o 

deprimido sofre. Em seu relato, também, fishdamel deixa ainda mais clara a relação do 

leitor com o personagem em um contexto de transtorno mental: a identificação é tamanha 

ao ponto de provocar um sentimento de companheirismo entre leitor e autor.  

Além da identificação entre leitor-autor-personagem provocada pela leitura do 

aspecto autobiográfico de O demônio do meio-dia, outro elemento que chama atenção dos 

usuários do fórum são as outras vozes – o lado enciclopédico da obra. O usuário 

americandownunder – novamente ele –, no dia 16 de abril de 2008, comentou no tópico 

“Como isso tudo começou? A depressão está com o ser humano há tanto tempo assim?” 

Nesses casos, o livro serve não como identificação, mas como abalizador de teorias 

científicas. 

 

Se vocês quiserem ler relatos muito interessantes sobre 

depressão na história, bem como depressão em países de 

terceiro mundo, dêem uma olhada no Demônio do meio-dia, 
de Andrew Solomon. De memória, lembro que ele acredita 

bastante (e apresenta provas) de que a depressão existe há 
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milhares de anos, em todas as circunstâncias econômicas e 

sociais. 

Imagino que deva ter havido um grande número de 
depressão contextual nos últimos mil anos – se você fosse, 

por exemplo uma mulher na Idade Média, obrigada a casar 

com alguém que odiasse, e nunca lhe fosse permitido buscar 

suas paixões, e você sofresse o tempo todo por causa de 
pedras no rim que não podiam ser tratadas, e metade de seus 

filhos morresse antes dos cinco anos – aposto que você 

ficaria bastante depressiva. 

 

 Além deste comentário, há outros na mesma linha. Por exemplo, dois da usuária 

kstours (Kim). O primeiro, no dia 9 de janeiro de 2007, no tópico “Não sei por onde 

começar”, em resposta a outro membro: 

 

Olá, Chloe. Sinto muito que você está se sentindo tão mal. 

Estou lendo agora um livro muito bom sobre depressão 

chamado O demônio do meio-dia. Ainda não avancei muito 

nele, mas ele fala sobre como estar deprimido nos predispõe 
quimicamente a relapsos, e como largar remédios não é 

sempre a melhor solução. É um ótimo livro e eu recomendo 

fortemente, já que me dá uma visão muito mais escolada da 
doença de que sofro. 

 

 Novamente, a neuroquímica serve de explicações não apenas para a depressão em 

si, mas para comportamentos em relação a tratamentos – no caso, os medicamentos. A 

credibilidade de Solomon é a de quase um especialista, uma vez Kim considera sua visão 

“mais escolada”. Chloe, a usuária a quem Kim responde nesse comentário, reclama de não 

conseguir parar de comer e que largou os remédios seis meses antes – e não quer voltar a 

eles. Kim justifica o comportamento de Chloe como uma conseqüência de um 

desequilíbrio químico, e O demônio do meio-dia é sua fonte de referência. 

 Há também os membros que afirmam ter o desejo de saber mais e mais sobre sua 

doença – e o livro de Solomon é uma forma para que isso aconteça. Vejo, aí, uma 

representação do “paciente competente” de Ehrenberg, quem, a partir do maior 

conhecimento sobre sua doença, tem mais controle sobre ela e a administra. MichaelBlue, 

no tópico “Homens e depressão: o estigma!”, em resposta ao usuário Pittguy, no dia 28 de 

fevereiro de 2008, conta:  

 

Durante a pior fase da minha depressão, quando mal 
conseguia sair debaixo das cobertas, dediquei-me a uma 

coisa: aprender o máximo que pudesse sobre depressão. 
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Você também não vê valor nisso? Os livros que mencionei 

antes nesse tópico são especialmente preciosos (você talvez 

queira começar com O demônio do meio-dia). Esses livros 
foram muito, muito confortantes em um período muito, 

muito assustador para mim. E você também vai achar. 

Tenha em mente que você já está na metade do caminho – 

você já pediu ajuda no fórum e com médicos. Agora você só 
precisa percorrer a segunda metade, e você irá. Você só tem 

29 anos, e mal está começando sua jornada de vida. Esse 

período vazio vai passar.  

 

 A mesma sensação é partilhada pela usuária Kim. Além de defender o maior 

conhecimento sobre a doença para tornar-se uma “paciente competente”, Kim vê a 

depressão como elemento dissociado do self – ela é “o inimigo”. No tópico “Alguém leu 

Feeling Good? [livro de David Burns), no dia 15 de maio de 2007, ela diz: 

 

Também li recentemente O demônio do meio-dia, escrito 

por um cara que sofre de depressão. Cobre vários aspectos 
da depressão, é muito, muito bem escrito e foi uma boa 

leitura. Acho que minha reação/resposta à minha depressão 

é querer aprender o máximo possível sobre isso. Tipo uma 
ideia de “conheça seu inimigo”! 

 

 É bastante curiosa a relação dos leitores com o livro de Solomon no campo da 

religião. O demônio do meio-dia não é um livro minimamente religioso, mas o membro 

rehill identificou-se com a obra justamente a partir desse aspecto. No tópico “Afastando-se 

da sua religião”, no dia 7 de outubro de 2007, ele afirma que  

 

Em um livro chamado O demônio do meio-dia, o escritor 
afirma que depressão é, para muitas pessoas, uma 

experiência de ser deixado de lado por Deus. Quando li isso 

pensei “é exatamente isso! É exatamente isso que eu sinto!” 
O autor continua e conta ao leitor que esses sentimentos 

tendem a melhorar à medida que a depressão melhora. 

 

 

4.2. Não sou uma só: diário de uma bipolar em blogs 

4.2.1. O que é? 

Como já disse na Introdução, estudar a repercussão do livro de Marina W. foi mais 

complicado. Os fóruns brasileiros sobre o transtorno bipolar de humor são praticamente 

inativos. Restam, assim, posts de blogs e seus comentários. De certa forma, os comentários 

em um post, quando em número representativo, funcionam como uma espécie de fórum. 
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Os leitores referem-se não apenas ao texto principal, mas aos outros comentários e leitores, 

como numa conversa.  

Para esta análise, escolhi blogs cujos autores fossem explicitamente diagnosticados 

com o transtorno bipolar de humor e falassem sobre sua leitora de Não sou uma só. Há um 

caso específico do blog de uma jovem autodenominada Lyn que conta sobre sua leitura do 

livro sob a perspectiva de ser filha de uma mulher diagnosticada com o transtorno. Como a 

autora do livro mantém até hoje o seu blog pessoal, também, considero ainda mais 

interessante analisar os comentários dos posts sobre seu livro.  

Os blogs escolhidos são: 

 Por 1 Triz
42

. O autor é Wellighton, paulistano de sobrenome e idade não 

revelados. O post que analisarei aqui consta no dia 16 de janeiro de 2008, e 

é intitulado “There‟s Nothing “GOOD” About Bipolar Disorder” (sic). O 

Blog de Wellighton é ativo até hoje – seu último post é do dia 4 de julho de 

2011. Sua descrição: “Diário online sobre a vida de um garoto bipolar desde 

os sete anos de idade até o presente momento sobre suas fases de euforia e 

de depressão.” 

 I Predict a Riot!
43

 Sua autora, Lyn, não é diagnosticada com transtorno 

afetivo bipolar, mas sua mãe o é. No post analisado aqui, cujo título é 

homônimo ao livro, Lyn conta como chegou ao relato de Marina W. e como 

o relaciona à sua mãe. Em sua descrição, Lyn conta que só fala de filmes e 

livros que assistiu ou leu em seu blog.  

   Marina W.
44

 O blog da autora, no qual ela comenta diversas vezes sobre o 

livro e há, frequentemente, mais de 10 comentários por post. É fator curioso 

também o fato de a autora responder grande parte dos comentários no 

próprio blog.  

 

4.1.2. Observações gerais 

 Diferentemente dos comentários no Depression Forums, os posts de blogs e 

comentários aqui analisados apresentam um caráter reivindicativo do transtorno. Assim 

                                                             
42 Disponível em: http://por1triz.blogspot.com/2008/01/theres-nothing-romantic-about-bipolar.html. 

Acessado em: 12/05/2011. 
43 Disponível em: http://redlemonn.blogspot.com/2009/02/nao-sou-uma-so-diario-de-uma-bipolar.html. 

Acessado em: 21/05/2011/
 

44 Disponível em: http://marinaw.com.br. Acessado em: 05/04/2011. 

http://por1triz.blogspot.com/2008/01/theres-nothing-romantic-about-bipolar.html
http://redlemonn.blogspot.com/2009/02/nao-sou-uma-so-diario-de-uma-bipolar.html
http://marinaw.com.br/
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como Marina W. diz em seu livro, deve-se perder a vergonha e destruir o estereótipo de 

pessoa bipolar e tomar a bipolaridade como uma forma de viver. Mais frequentemente do 

que no fórum, também, parentes próximos de pessoas diagnosticadas com transtorno 

bipolar de humor comentavam ter lido o livro.  

 

 4.1.3. Análise 

 Começo com o post de Wellighton. O tom geral do texto é de indignação pela 

suposta “moda” de ser bipolar e o falso glamour que essa ideia geraria. O final do post é 

categórico: “Eu odeio ser bipolar me nego a dizer que tenho isso, mas infelizmente tenho. 

E trocaria de lugar com qualquer pessoa normal e estável a qualquer momento.” Não sou 

uma só é citado com tom de admiração e distância – ela já estaria “curada”, segundo 

Wellighton.   

 

Voltando ao que dizia antes, quando li o livro que minha 
psicóloga recomendou sobre Não sou uma só - Diário de 

uma bipolar - Marina W. [sic] Que fala sobre os altos 

momentos de euforia e baixos de depressão ao longo de sua 
vida, identifiquei também com ela por que vivencio aquilo, 

mas percebi o quanto doloroso foi e talvez pelo simples fato 

de estar à frente de tudo que já passou com tratamentos 
corretos, ela escreveu o livro com um toque diferente, tipo 

(ai-ai me faltou à palavra agora...), mas é muito bom de ler 

Imagino que por estar a um patamar à frente como “curada” 

(se é que isso tem cura) ela conseguiu escrever um livro 
extremamente sutil, e não tão depressivo ou entediante. 

Acredito que o pior pra ela de ter bipolaridade é que as 

marcas não se apagam, por que deixamos cicatrizes não 
somente em nossos corpos, mas nos que estão sempre ao 

nosso lado. 

Mas o que não entendo é por que motivo uma pessoa acharia 
isso bonito ser bipolar? Tenho vergonha de ter isso, 

vergonha das pessoas acharem que sou louco, mas o 

engraçado que no momento de euforia conto até mesmo para 

os amigos mesmo não desejando, esperando que eles 
compreendam meu comportamento e querendo que agissem 

comumente comigo.E funciona? Puff... 

 
 

 Apesar de considerá-la “curada”, Wellighton não distancia tanto a autora do livro 

de sua própria situação porque, segundo ele, as marcas da doença são para a vida toda. Sua 

identificação com o livro se dá mais pela personagem (a Marina que sofre) do que pela 

autora (que já sofreu), mas são as “marcas” que unem autora e personagem – e, portanto, 

leitor.  
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 A identificação do paciente bipolar com o livro de Marina não aconteceu, no caso 

de Lyn, em seu blog I Predict a Riot! Ela conta que conheceu o livro a partir de uma 

entrevista de Marina W. ao Fantástico e à apresentadora Patricia Travassos (o programa 

não é explicitado). Lyn relata o que apreendeu da entrevista e como ela chegou ao livro e, 

novamente, vê-se, aí, a tentativa de reivindicação da doença.  

 

com esse livro ela [Marina W.] esperava ajudar outras 

pessoas que estivessem com o mesmo problema viessem 
compreender e aceitar suas condições. E saber que tem que 

levar a sério o tratamento, pois parece que não só a minha 

mãe, mas muitos não aceitam essa doença e acabam não se 
tratando como deveria. 

[...] 

Marina W. se expressa muito bem em seu livro, por isso 
disse que achei uma leitura fácil e não cansativa. Alguns 

momentos tristes e alegres, mas no fim das contas foi como 

se tivesse me acrescido em algo. Foi uma ótima leitura para 

mim. 
Fez dois anos essa entrevista do Fantástico e só agora eu 

comprei e li o livro. Comprei pra dar de presente a minha 

mãe, que leu antes de mim, é claro, e quando a perguntei o 
que tinha achado, ela apenas respondeu: eu não sou isso aí. 

Não respondeu de forma agressiva, respondeu de forma 

meio irônica, como se eu que estivesse dado esse 

diagnóstico a ela. Eu acabo sempre me sentindo um pouco 
culpada de tudo que acontece com a minha mãe, mesmo 

sabendo que faço o que eu posso para ela estar sempre bem. 

Mas eu não posso obrigá-la a tomar os remédios. E eu 
esperava que com esse livro, assim como a Marina, ela 

perdesse o preconceito e aceitasse a doença. Percebesse o 

quanto é importante os remédios. 
Eu também pensei no meu preconceito, pois infelizmente eu 

também carrego. Sabe aquele lance de não ligar quando 

acontece com os outros, mas quando acontece com a gente a 

coisa muda de figura. Então eu sempre busco mais 
informações pra eu ir me familiarizando. Eu também vi o 

filme que foi citado na entrevista, o Mr. Jones. 

 
 

 O entendimento do transtorno bipolar de humor como uma doença médica passível 

de tratamento convencional – remédios – está presente também no relato de Lyn. Sua 

leitura do livro foi uma maneira de apontar à mãe (esta sim diagnosticada como bipolar) 

que ela deveria aceitar sua doença e tratar-se. Curiosamente, a mãe nega qualquer 

identificação com o livro. No relato da filha, a refutação de identificar-se com o relato de 

uma mulher diagnosticada como bipolar foi em si mesma uma negação do próprio 

diagnóstico.  



59 
 

Para Lyn, sua mãe teria entendido o presente do livro como uma maneira de 

diagnosticá-la como bipolar. O preconceito em torno da doença seria o suficiente para 

impedir a mãe de aceitar uma classificação, apesar dos esforços da filha de fazê-la aceitar 

– e, consequentemente, iniciar o tratamento. A não aceitação de um rótulo é, por si, uma 

relação a priori com este rótulo, uma vez que ele é embutido de significados. Lyn vê Não 

sou uma só como uma ótima leitura, e a reação da mãe a fez olhar para “o próprio 

preconceito”. A autora do texto também reflete um comportamento verificado nos 

comentários do Depression Forums: a ânsia de saber mais sobre a doença de que se sofre. 

No caso de Lyn, a paciente seria sua mãe, mas a responsabilidade que a filha sente perante 

a progenitora lhe coloca quase no lugar do diagnosticado. Porque “quando acontece com a 

gente a coisa muda de figura”. 

O comentário de Vanessa Bittencourt no blog de Marina W, em 23 de janeiro de 

2007, revela uma situação parecida entre mãe bipolar e filha. Como Lyn, Vanessa conta 

insistir para que a mãe reconheça sua doença e se trate. A influência de Não sou uma só no 

convencimento da progenitora seria fundamental. 

 

Sou filha de uma bipolar clássica, arretada, que briga com 

qualquer coisa que passar pela frente. O psiquiatra dela faz 

tudo errado, ela nem sabe que é bipolar. Uma vez vimos 
uma reportagem sobre a doença e ela comentou “Coitadas 

dessas pessoas, que sofrimento elas passam!”. Hoje cheguei 

no meu computador catando desesperadamente o contato do 
Dr. Olavo ou da clínica e não achei nada...se for viável vc 

pode me passar o contato? Tenha certeza que estará 

ajudando uma família inteira, gente dos 77 aos 6 anos de 

idade. Acho que vou me ajoelhar aos pés dela com o 
telefone do médico em mãos. Ela tem 77 anos e tenho 

esperança que ainda consiga um tratamento decente e possa 

viver alguns anos felizes. Tb temos medo da integridade 
física dela, como ela briga com todos os motoristas de taxi 

um dia pode se dar mal com um sujeito agressivo. 

3- embora vc já deva estar de saco cheio desse assunto 

gostaria de dizer algo mais: eu e meus irmãos nos tornamos 
pessoas incrivelmente fortes (mais eu pq meu pai deu um 

tratamento especial de "temporã" e desde pequena me 

explicava sobre a doença e como não me deixar afetar, 
mesmo sendo implacavelmente perseguida pela mãe já 

aposentada). Claro que houveram [sic] muitos danos em 

nossas personalidades mas certo é que já adultos e tratados 
transformamos o ruim em bom e todos lidamos melhor do 

que os outros com “pessoas difíceis”. Todos ficam 

impressionados como consigo lidar com certos clientes que 

ninguém aguenta, numa boa. Reconheço um doente de 
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longe... é isso... só pra confirmar que a Polyanna estava 

certa e que tudo mesmo tem um lado bom! 

Muito obrigada por dividir suas experiências, agradeço de 
coração! 

 

O diagnóstico não aceito pela mãe de Vanessa, durante seus 77 anos de vida, teria 

fortalecido a personalidade de seus parentes próximos. Novamente, o responsável aqui não 

pode ser a mãe, uma vez que ela não aceita (ou não é diagnosticada) com transtorno 

bipolar de humor. A negação do rótulo por parte da mãe de Vanessa é visto pela filha como 

uma atitude equivocada – principalmente porque ela não compartilha da crença de que os 

remédios a fariam aliviar o sofrimento. 

O não diagnóstico da doença, uma vez que não confere ao paciente em potencial a 

responsabilidade sobre a doença, é considerado perigoso por Pedro, nome fictício de um 

policial que enviou um e-mail a Marina W. publicado por esta no blog no dia 7 de 

dezembro de 2006. O risco pelo atraso da classificação não é, aqui, apenas para o próprio 

paciente, mas principalmente para os que vivem ao seu entorno. 

 

Meu nome é Pedro. Tenho 32 anos, casado, policial federal 

há 12 anos... E bipolar. 

Essa doença, quando ainda não havia sido diagnosticada, 
por inúmeras vezes colocou a minha vida, e de várias 

pessoas ao meu redor, em risco. Imagine um bipolar 

portando uma arma e com o poder que um policial detém. 

Ainda acho que é um milagre eu não estar morto ou preso. E 
imagino quantos como eu estão em profissões incompatíveis 

com essa doença. Há poucos anos estou estabilizado (...). 

Escrevo para parabenizá-la pela coragem de expor às 
pessoas os dramas que sofremos. 

 

 A “coragem” é aqui atributo da escritora graças à sua atitude de expor seu 

sofrimento psíquico de uma doença estigmatizada. É também elogio de outros leitores. 

Lucia Maria Silva revela, em 31 de dezembro de 2006 – poucos meses após o lançamento, 

que “seu livro mudou minha vida. Sinto o mesmo que você e tinha vergonha mas agora sei 

que faz parte!” Também Lucila, em 2 de janeiro de 2007, comenta que “identifiquei-me em 

todos os capítulos emprestei para meu medico para que ele possa indicar a todos os outros 

seus pacientes e familiares e amigos para que se ajudem”. 

 Os relatos de parentes próximos de pacientes diagnosticados com transtorno bipolar 

são numerosos no blog de Marina W. Seus autores parecem ora manifestar sua 

identificação com o relato de Marina no livro, ora apenas compartilhar com a escritora suas 
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experiências. Claro que a escolha de Marina W. para contar seus relatos não é casual: ela 

se dá justamente porque esperam encontrar, por parte da escritora, compreensão e conforto 

– quiçá conselhos – para os problemas pelos quais passam vivendo com maridos ou mães 

bipolares. O que lhes chama a atenção é, também, a “coragem” de enfrentar uma doença 

mental como o transtorno bipolar e de falar sobre o assunto abertamente. Marina serve, 

para eles, de modelo para ser usado como exemplo frente a seus parentes. Priscila 

escreveu, no dia 17 de agosto de 2009: 

 

Eu sei que esse comentário nada tem a ver com a postagem, 

mas comecei hoje a ler seu livro e terminei hoje mesmo em 

cerca de 1h30min. Fascinante. Não pelo sofrimento e 
complicações, mas pela forma como você enfrenta tudo isso. 

Meu namorado é bipolar e quero muito que ele leia. É como 

se fosse um “abra os olhos! É complicado, mas dá pra 

seguir, sim!” Parabéns e muito obrigada. 
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5. Conclusão 

 

Como o classificado lida com sua classificação? Esta questão, a primeira que me 

propus tratar neste trabalho, pode ser analisada a partir de alguns elementos principais cuja 

presença pude constatar em O demônio do meio-dia: uma anatomia da depressão e em 

Não sou uma só: diário de uma bipolar. Se a literatura autobiográfica é espaço por 

excelência de expressão e formação do indivíduo, no caso dos transtornos psiquiátricos 

essa formação está em constante tensão com o diagnóstico da doença e suas conseqüentes 

classificações e estigmatizações.  

A relação dos autores com seus diagnósticos partem de dois espaços fundamentais: 

o espaço do sofrimento e o espaço da trégua. Quando seus relatos têm como ponto de 

partida os momentos de colapso – as depressões de Solomon e as depressões e euforias de 

Marina W. –, a doença é algo dissociado do self. Mais: ela é a barreira que impede o acesso 

ao self verdadeiro – aquele antes da doença. A felicidade que Marina sente em períodos de 

euforia, para ela, não é real. E a depressão de Solomon durante suas crises não parecem 

reais, mas são verdadeiras, nas palavras do autor. 

O espaço de trégua configura um tempo posterior ou entre-colapsos. É quando os 

autores falam do momento presente da escrita do livro – sem colapsos, euforias ou 

depressões – ou refletem a respeito dos períodos em que estavam “bem” antes de caírem 

novamente no poço da depressão. Nos discursos partidos daí, vejo predominante o último 

item da lista de “inventar pessoas” de Hacking: a reivindicação. O indivíduo deprimido de 

Solomon não pode ser definido sem seu transtorno – segundo o próprio autor; e o 

indivíduo bipolar Marina W. abraça como parte de si o transtorno. Ambos dizem 

claramente que não gostam de sofrer de depressão ou bipolaridade, mas que gostam de ter 

tais doenças por transformarem-lhes nos indivíduos que são hoje. 

O discurso sobre o sofrimento psíquico na esfera das doenças mentais por parte dos 

autores mostrou-se sim de acordo com o léxico contemporâneo aventado pelos teóricos 

aqui trabalhados. O transtorno mental e o tratamento por remédios é uma forma de 

fraqueza (estultícia) quando Solomon e Marina sentem vergonha de senti-lo uma vez que 

denotaria falta de força de vontade para controlá-lo. No caso do transtorno bipolar de 

Marina, a vergonha do diagnóstico se mostra mais presente do que a depressão de 

Solomon. Ainda assim, este conta que a recuperação da depressão era, para seu pai, “um 

triunfo de seu amor, da inteligência e da vontade” (p. 259). O estigma da depressão estaria, 
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para Solomon, na ideia de que pessoas que se dizem deprimidas desejam chamar atenção e 

ter uma cota de solidariedade desnecessária do outro. As pessoas entrevistadas por ele não 

queriam dizer seus nomes pois outros saberiam que são “fracas”. 

Ao lado do deprimido fraco e da bipolar preguiçosa estão a ideia de paciente 

produtivo e competente, como uma compensação. Solomon e Marina controlam os desvios 

de suas doenças e são responsáveis por monitorar o funcionamento dos remédios que 

tomam, seus sintomas e suas idas ao psiquiatra. A tentativa de Solomon de dar concretude 

ao seu sofrimento pela contração do vírus do HIV logo é suprimida pela simples ideia de 

que ele poderia passar a doença para os outros. O outro é sempre vítima potencial do 

doente mental, e é este quem deve tomar cuidado para não ferir. O paciente produtivo está 

no discurso de Solomon de que “a depressão não torna ninguém inútil”: após a depressão, a 

pessoa pode se tornar mais generosa, mais alegre, mais consciente, enfim: torna-se “uma 

pessoa melhor” (p. 382). Se a depressão é o desvio da estultícia, ela também é 

fortalecedora a posteriori do caráter do indivíduo. O paciente produtivo de Marina W. está 

na exaltação de grandes personalidades que teriam o transtorno bipolar de humor: a figura 

do bipolar criativo. Seu próprio psicanalista lhe diz que os remédios apenas controlariam 

seus surtos, e que ela sairia deles mais criativa do que nunca. Em um mundo onde a 

performance, a produtividade e a otimização de si são elementos determinantes do sucesso 

e da felicidade mais que necessários, a força de vontade não é plenamente derrotada nos 

transtornos mentais. 

Se os artigos aqui analisados apontam a prevalência de um discurso neuroquímico e 

psiquiátrico sobre o entendimento do self em viesses psicológicos ou psicanalíticos, os 

livros, como literatura, revelam camadas diversas de profundidade. Fica óbvio que seus 

autores têm uma visão neuroquímica de sua doença e que essa perspectiva molda suas 

reações, respostas e expectativas em relação à depressão/bipolaridade e os tratamentos que 

julgam eficazes. Mas o discurso psicológico não é de forma alguma suprimido: ele parte de 

um lugar diferente. O léxico psicanalítico está impregnado em ambas as obras, e o espaço 

da psicanálise não é o de cura, mas de autoconhecimento. Em suma: os remédios – a 

psiquiatria – tratam o transtorno; a psicanálise e a psicologia ajudam o paciente a lidar com 

o transtorno e seu tratamento. A participação da interioridade no surgimento ou na 

supressão da depressão ou da bipolaridade não são descartados: tanto Solomon quanto 

Marina afirmam que a química não explica tudo pelo que passam ou sentem. Há uma 
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tensão equilibrada entre esses discursos, embora o psiquiátrico tenha mais poder no âmbito 

do tratamento do transtorno em si. 

Já em relação à leitura dos livros analisadas em fóruns e blogs por pessoas também 

diagnosticada com depressão e bipolaridade é sempre de admiração em relação aos relatos 

dos escritores. No caso de Solomon, sua obra é também comentada pelo aspecto não 

autobiográfico – as vozes dos especialistas e a pesquisa histórica. Na característica de 

inexprimível da depressão e da bipolaridade para o outro – elemento ressaltado, aliás, pelos 

próprios autores – os leitores lançam mão dos livros para fazer com que seus cônjuges, 

filhos, namorados e pais entendam o que não pode ser explicado. As obras literárias 

autobiográficas são, aqui, um manifesto para que o outro nos entenda. 

A identificação dos leitores com os personagens e autores de seus relatos é 

constante nos comentários aqui analisados. Identificação que se dá por semelhança, e não 

por igualdade. Os autores são colocados em pontos mais altos, como se o seu lugar hoje 

pós-colapsos pudesse em evidência a coragem e, principalmente, a força de vontade 

considerada necessária para lidar com a depressão ou o transtorno bipolar. 
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8. Apêndice 

 
8.1. Comentários completos dos usuários do Depression Forums utilizados neste 

trabalho 

 

 

  


