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Resumo: Este trabalho se propõe a mapear algumas controvérsias em torno do 

uso e da eficácia de medicamentos – psicofármacos, em particular – como 

forma de tratamento psiquiátrico, operando a partir de 3 eixos: 1) genealogia da 

ascensão da indústria farmacêutica e da psicofarmacologia a partir de meados 

do século XX; 2) etnografia no Instituto Municipal Nise da Silveira, hospital 

psiquiátrico carioca onde se situa o Museu de Imagens do Inconsciente; 3) 

discussão a propósito dos desdobramentos da biopolítica no segundo pós-

guerra, envolvendo ciência, biomedicina, sociedade e poder. Sustenta-se que a 

noção de agenciamento, tal como concebida por Deleuze & Guattari, pode 

oferecer uma melhor compreensão sobre as controvérsias que emergem dessa 

trama, deslocando o entendimento do medicamento enquanto objeto pré-

determinado para as relações que o atravessam e o constituem. 
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I. Em uma tarde de terça-feira, uma equipe multidisciplinar de terapeutas 

pertencente a um hospital psiquiátrico carioca reunia-se para discutir a crise de 

Nero, um de seus muitos pacientes que atualmente vive em regime de 

externato1. A coordenadora, formada em psicologia, dava início à sessão 

compartilhando o caso – descrito como um exemplo clássico de psicose – com 

seus colegas de trabalho no intuito de tomar alguma atitude em relação à sua 

perturbação. O homem, um mineiro de origem popular, de mais ou menos 

cinquenta anos, recentemente ingerira um quilo de sabão em pó, sob a 

																																																													
1 Todos os nomes presentes neste trabalho são fictícios, tal como acordado com a instituição 
na qual a pesquisa foi levada a cabo.  
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justificativa de precisar limpar-se por dentro. O ato foi seguido de uma severa 

crise de vômitos, causando grande preocupação da parte de seus familiares, 

os quais levaram a situação ao conhecimento da equipe do hospital.  

Ao saber de sua história, uma das assistentes sociais presentes na 

reunião argumentou que o fato de Nero se recusar a tomar medicamentos 

estaria no cerne na questão. O paciente afirmava se sentir perturbado com as 

doses de antipsicóticos usualmente recomendadas para tratar sua 

esquizofrenia. Segundo a profissional, no entanto, tal recusa tornava-o, ao 

mesmo tempo, mais suscetível a momentos de crise.  

Na sequência, promoveu-se um acalorado debate entre os participantes 

da reunião. Uma estagiária de psicologia defendeu que seria melhor não 

recomendar antipsicóticos a Nero nesse contexto de instabilidade, propondo 

que a medicação deveria ser levada a cabo somente quando seu humor 

estivesse mais estabilizado. Em seguida, uma segunda estagiária ponderou 

que, de todo modo, seria necessária alguma negociação com o paciente, já 

que sem medicamentos ele corria o risco de cometer atos prejudiciais a si 

mesmo. Temos que ter cuidado para não invadi-lo, afirmou. Outra psicóloga, 

mais enfática, disse não estar fazendo alegoria do remédio, mas que poderia 

ser irresponsável abrir mão de medicar um paciente específico, já que tratava-

se de um procedimento corriqueiro, constitutivo do tratamento preconizado pela 

instituição. A ponto do encerramento da reunião, ainda pude ouvir de uma outra 

terapeuta uma última lamentação: o problema do fármaco é que ele esvazia a 

criatividade. Nero, além de paciente, era também um reconhecido pintor.  

A questão permaneceu em aberto, oscilando entre posições mais ou 

menos contrárias ou favoráveis ao tratamento psicofarmacológico de Nero. De 

desejável e necessário em um momento, o mesmo rapidamente tornava-se 

perigoso e violador no outro. Talvez porque ele não fosse o mesmo. Afinal, não 

parecia haver nenhum consenso sobre o estatuto do medicamento nesse 

contexto. Ao contrário, ele parecia assemelhar-se mais ao conhecido 

phármakon grego que, tal como descrito por Jacques Derrida (2005), tinha 

como característica mais fundamental sua própria ambiguidade, podendo 

denotar um remédio ou um veneno, sendo ora benéfico, ora maléfico.  
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II. Este trabalho se propõe a mapear algumas controvérsias em torno do 

uso e da eficácia de medicamentos – psicofármacos, em particular – como 

forma de tratamento psiquiátrico2. Para tanto, busca explorar material 

etnográfico referente a uma pesquisa de doutorado em andamento, a qual 

consiste em uma etnografia no Instituto Municipal Nise da Silveira, hospital 

psiquiátrico localizado no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio 

de Janeiro. Herdeiro do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, o hospício mais 

antigo do Brasil, o território de 8 mil metros quadrados é atualmente conhecido 

por oferecer atividades afinadas à reforma psiquiátrica brasileira, 

particularmente aquelas voltadas para a arte e a cultura, incluindo blocos 

carnavalescos (como o ponto de cultura Loucura Suburbana) e oficinas de 

música e teatro (como as promovidas pelo Hotel da Loucura, ocupação artística 

situada em um dois andares de uma enfermaria abandonada do hospital, 

produto de uma política pública municipal)3.  

O instituto abriga ainda um dos maiores museus de pinturas e esculturas 

produzidas por pacientes psiquiátricos do mundo, o Museu de Imagens do 

Inconsciente, que mantém seu próprio grupo de estudos, além de compôr um 

centro de tratamento multidisciplinar. Em seu seio se passaram as cenas que 

introduzem este trabalho, no âmbito de um atendimento promovido a dezenas 

de usuários da rede de saúde mental, sobretudo por meio de atividades 

expressivas. Trata-se de um lugar que se caracteriza por uma postura crítica às 

práticas terapêuticas da psiquiatria biomédica e pela proposta de modelos 

“alternativos” de atenção psicossocial, que não se resumam à medicação e às 

internações como resposta terapêutica. Não obstante, tais práticas, não 

																																																													
2 Do ponto de vista da biografia dos medicamentos, tal como proposto por Van der Geest et al 
(1996), o “uso” e a “eficácia” constituem as fases finais de uma trajetória que parte da 
“produção”, da “prescrição e da “distribuição”, tendo como atores sociais envolvidos os 
pacientes e suas redes mais estreitas de relações. 
3 O atual Instituto Municipal Nise da Silveira foi mais conhecido como Centro Psiquiátrico Pedro 
II no período que compreende os anos de 1943 até 2000. Seu prédio frontal até hoje guarda 
um letreiro com o antigo nome. A história do complexo psiquiátrico remonta ao ano de 1911, 
onde constituía uma Colônia de Alienadas, isto é, especializada na internação de indigentes do 
sexo feminino. A partir da década de 1940, com a superlotação do antigo Hospício Pedro II, 
então sediado na Praia Vermelha, a colônia do  Engenho de Dentro passava a receber seus 
internos transferidos, vindo posteriormente a herdar seu próprio nome. No mesmo período, o 
edifício da Praia Vermelha, que abrigava o primeiro manicômio do Brasil, tornava-se parte do 
atual campus da UFRJ (Jorge, 1997). 
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completamente extintas, também fazem parte da rede tecida entre os distintos 

atores dessa instituição4. 

O objetivo aqui perseguido, mais do que apontar para maiores ou 

menores propriedades de tais ou quais práticas médicas, consiste sobretudo 

em apreender como se configuram as relações entre terapeutas, estagiários, 

pacientes, materiais de criação e psicofármacos nesse centro de tratamento, 

atentando para as tensões e conflitos em uma perspectiva etnográfica. Nesse 

sentido, o artigo procede a partir de algumas notas genealógicas a propósito da 

ascensão da indústria farmacêutica e da psicofarmacologia a partir de meados 

do século XX, que acompanha uma expansão dos manuais estatísticos e 

diagnósticos de transtornos mentais. Em seguida, busca-se analisar alguns 

casos referentes ao trabalho de campo realizado no Instituto Municipal Nise da 

Silveira, especialmente no Museu de Imagens do Inconsciente, incluindo cenas 

sobre sua oficina de criação, seu grupo de estudos e suas reuniões clínicas, no 

ímpeto de entender como os medicamentos aparecem nas relações 

constituídas.  

Por fim, procura-se confrontar esse material com uma bibliografia 

referente a algumas transformações pelas quais passou o Ocidente no período 

que se sucedeu à segunda guerra mundial, concomitantemente ao 

desmoronamento das políticas eugenistas e do nazi-fascismo, envolvendo 

ciência, biomedicina, sociedade e poder, nas quais se conforma uma nova 

biopolítica5. Nessa configuração, da qual a psicofarmacologia é somente um 

dos muitos dispositivos, proliferam saberes, tecnologias, modos de 

subjetivação e formas de associação comprometidos com a afirmação do 

																																																													
4 Pensa-se aqui a noção de rede em referência à abordagem sócio-técnica proposta por Bruno 
Latour (2005), a qual propõe que a conceituação do “social” deva ser reagregada a partir da 
cartografia das associações entre actantes humanos e não-humanos. O recorte necessário 
para o procedimento analítico deste trabalho implica que mapeamento da rede esteja restrito a 
uma instituição, embora esteja-se ciente de seu extrapolamento em uma longa cadeia que 
envolve cada um de seus atores. 
5 Pensa-se aqui a biopolítica à luz das contribuições de Michel Foucault (2009) a propósito da 
emergência de uma inédita modalidade de exercício do poder na modernidade, não mais 
caracterizada pelo “fazer morrer”, como nos regimes soberanos, mas pelo “fazer viver”, isto é, 
pelo investimento na vida. Nessa modalidade, é o próprio organismo vivo que passa a ocupar a 
centralidade das tramas políticas, seja a nível disciplinar, nos corpos individuais e nas 
instituições, seja a nível biopolítico, nas populações e mecanismos vitais da espécie humana. 
Nesse processo, saúde, natalidade, mortalidade, sexualidade e reprodução se tornaram alvo 
de vigilância, regulação e normalização, articulando saberes, instituições e intervenções sob a 
égide de práticas médicas e estatais. 
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caráter “vital’ dos seres humanos, que se articulam tanto a mecanismos de 

controle e dominação quando a possibilidades de emancipação, sociabilidade e 

ativismo, tensionando as fronteiras entre natureza e cultura (Agamben, 1998; 

Hardt & Negri, 2000; Deleuze; 2008; Haraway, 2000; Rose & Rabinow, 2006 

etc). Sustenta-se que o lugar da psicofarmacologia nessa trama possa ser 

melhor compreendido a partir da noção de agenciamento (Deleuze & Guattari, 

1997), a qual permite que os medicamentos ditos psicotrópicos sejam 

entendidos não tanto como substâncias pré-determinadas por suas 

propriedades intrínsecas ou extrínsecas, mas pelas relações contingentes por 

eles atravessadas.  

 

III. Há uma certa unanimidade entre os historiadores da psiquiatria em 

apontar para 1952 como ano inaugural da moderna era psicofarmacológica. 

Costuma-se sublinhar a sintetização do primeiro antipsicótico, a clorpromazina, 

bem como, em menor medida, a do primeiro antidepressivo, a imipramina, 

surgido três anos depois (Pignarre, 2012). De acordo com Fabrizio Meloni 

(2011), é exatamente na década de 1950 que se radica a gênese do programa 

psicofarmacológico. Entretanto, é só no último quarteirão do século XX que a 

expansão da produção, da distribuição e do consumo dos neurolépticos vai se 

estabelecer. O autor aponta para a emergência de uma espécie de sociedade 

farmacológica na esteira da segunda psiquiatria biológica ou da segunda onda 

naturalista, que abarca não somente a proliferação das indústrias de 

medicamentos, mas também as ascensões da genética comportamental, das 

ciências neurocognitivas, da sociobiologia e da psicologia evolucionária. Trata-

se de um horizonte em que se mira o sonho de tornar os humanos objetos 

naturais, alastrando-se por todos os campos do saber, da filosofia à psiquiatria. 

Nesse contexto, que reformula a interseção entre evolucionismo, positivismo e 

darwinismo constitutiva do naturalismo do século XIX, a figura do cérebro 

ganha um aspecto central.  

O comprometimento entre a psicofarmacologia e a rebiologização do 

campo psiquiátrico a partir da década de 1980 aparece sobretudo em estudos 

dedicados às transformações do DSM, o  Manual de Diagnóstico e Estatística 

dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, de 
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considerável influência internacional, cujo propósito consiste em elaborar um 

sistema classificatório universal. Marta Henning (2000), por exemplo, destaca 

que as duas primeiras versões do DSM (1952 e 1968, respectivamente) 

apresentam uma conceituação psicossocial da doença mental, a qual 

caracteriza-se pelo uso de vocabulário psicanalítico, referente à natureza 

simbólica dos sintomas psiquiátricos. Em 1980, com a edição do DSM-III, 

passa a evidenciar-se uma crítica à imprecisão classificatória e à ineficácia 

terapêutica relacionadas aos conteúdos dos manuais anteriores. Tal denúncia, 

segundo a autora, justifica a implantação de um novo sistema nosográfico, 

caracterizado pela predominância de uma concepção fisicalista, subjacente a 

uma leitura descritiva dos “sintomas” em detrimento de contexto psicossocial, 

igualmente indissociável de uma administração farmacológica considerada 

“eficiente”. Essa orientação enseja a definição de “transtornos” a partir da 

alteração química dos comportamentos, ancoradas no postulado de um 

substrato biofisiológico.  

Tais transformações tem sido descritas por alguns autores, sobretudo 

comprometidos com o campo da psicanálise, a partir de uma perspectiva 

crítica. Benilton Bezerra Jr. (2007), por exemplo, aponta para a contribuição 

dos movimentos contraculturais dos anos 60, sobretudo no que tange ao 

intervencionismo biológico e às concepções organicistas das doenças mentais, 

entendidas como repressivas e alienantes. Destaca, desse contexto, trabalhos 

como o de Michel Foucault (A História da Loucura) e de Erving Goffman 

(Manicômios, Prisões e Conventos), responsáveis pela denúncia do manicômio 

enquanto instituição de controle, contribuindo para uma concepção humanista 

e psicossocial da loucura, que posteriomente também inspiraria os movimentos 

pela reforma psiquiátrica. Entretanto, o autor aponta para uma progressiva 

mudança de quadro nos últimos quarenta anos, na qual a biologia torna-se 

hegemônica como ciência de base para a psiquiatria, eliminado de seu âmbito 

as contribuições da psicanálise e da fenomenologia. Nessa configuração, a 

subjetividade passa a ser entendida segundo os ditames de um materialismo 

reducionista, que encontraria na psicofarmacologia seu dispositivo mais 

evidente: “As intervenções biológicas se tornaram o modelo padrão de 

tratamento de todos os transtornos mentais” (Bezerra 2007: 131). 
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Outros trabalhos, como o de Philippe Pignarre (2001), buscam entender 

a emergência da indústria farmacêutica sem se conformar com o tom 

condenatório presente nas críticas de orientação psicanalítica. O autor destaca 

que as tradições que se autoproclamam “humanistas” tendem a descartar a 

psicofarmacologia (e, de modo geral, a medicina alopática) enquanto prática 

destinada a reduzir o sujeito à sua doença, frequentemente a partir da 

denúncia da brutalidade subjacente a seu uso e da afirmação da 

impossibilidade de medir o sofrimento psíquico. Baseando-se em uma 

abordagem sócio-técnica, Pignarre busca uma alternativa que leve a sério a 

trajetória do medicamento, supendedo suas acusações em busca de 

reconstituir as relações que tornam possível sua difusão. Nesse sentido, o 

autor descreve o processo através do qual psicofarmacologia se constitui 

enquanto uma máquina que opera a partir da fórmula casal “molécula-

indicação”, na qual testes consecutivos de novas substâncias consideradas 

mais ou menos similares às antecedentes, realizados sobretudo em animais 

vivos, tecidos e células (configurando “uma pequena biologia”) emergem 

concomitantemente a novos diagnósticos cada vez mais modificados 

(“configurando uma “pequena psicologia”). Mais do que condenar tal processo, 

o autor propõe que a perspectiva do paciente deva levar a palavra final sobre a 

indústria, a partir da conformação de associações e expertises que produzam 

saberes sobre os fármacos, tal como deveria ser feito em relação a qualquer 

outra substância.  

Essa breve revisão de autores indica que o debate em torno dos 

medicamentos considerados psicotrópicos é marcado por uma série de tensões 

e ambivalências. Pode-se afirmar que estas oscilam entre a denúncia de um 

tratamento reducionista, possivelmente violento e imediatista, e a afirmação da 

desculpabilização do usuário, da possibililidade de um maior protagonismo e da 

própria condição de declínio das internações médicas que caracteriza a 

reforma psiquiátrica. A esse propósito, Rogério Azize (2008) destaca que a 

querela entre os defensores da psicofarmacologia e seus acusadores gira em 

torno sobretudo da ideia de autenticidade. Enquanto, para os primeiros, os 

psicofármacos são destinados à promoção de um enhancement e da liberdade 

de se reinventar a cada momento, para os segundos, trata-se antes de objetos 
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artificializantes, potenciais promotores de um self betrayal, no qual a 

subjetividade é encarcerada em uma espécie de jaula química.  

O desafio deste trabalho é levar essa discussão adiante a partir de um 

duplo desafio. Seu primeiro aspecto tem um caráter sobretudo etnográfico e diz 

respeito à necessidade de descrever como tais controvérsias se inscrevem em 

coletivos situados. Tal desafio intensifica-se na medida em que o coletivo aqui 

examinado caracteriza-se sobretudo por uma conjugação entre uma certa 

denúncia dos saberes e intervenções atrelados do modus operandi biomédico 

e, ao mesmo tempo, um inarredável comprometimento com o mesmo. Nesse 

sentido, este trabalho se interessa sobretudo por compreender como se 

configuram determinados anseios e moralidades a propósito do que seja uma 

prática terapêutica desejável, envolvendo as relações implicadas entre 

fármacos, criatividade, pacientes e terapeutas, a partir das quais engendram-se 

noções nativas de saúde e doença.  

Tal interesse complementa-se por um segundo aspecto do desafio aqui 

proposto, cujo caráter é mais marcadamente analítico. Trata-se de entender 

como ascensão da psicofarmacologia como dispositivo terapêutico na 

psiquiatria contemporânea faz parte de uma nova biopolítica na qual uma série 

de artefatos sócio-técnicos – próteses, vacinas, anabolizantes, implantes, 

transplantes, enxertos, órgãos “artificiais” – passam progressivamente a 

constituir e serem constituídos através de organismos individuais e de 

populações em uma escala jamais vista, tendo como estandarte mais evidente 

a promessa de aperfeiçoamento e reconfiguração constante da espécie 

humana. Nessa configuração, a biomedicina passa a incluir em seu escopo de 

intervenção uma série de “problemas” e “desvios” anteriormente 

desconsiderados de sua égide6. A perspectiva biomolecular passa a se 

estender tanto sobre procedimentos clássicos da medicina clínica quanto sobre 

																																																													
6 Como descreveu Peter Conrad (1992), o interesse antropológico pelo fenômeno da 
medicalização surge nos anos 1970, frequentemente a partir de uma crítica à colocação 
inapropriada em termos médicos de “problemas” e “desvios” anteriormente desconsiderados 
enquanto tais. Entre essas distintas produções, além do próprio autor, vale citar as de Michel 
Foucault, Georges Lantéri-Laura e Irving Zola. Subsequentemente, os trabalhos desenvolvidos 
nesse âmbito oscilaram entre a denúncia feroz de um imperialismo médico e abordagens mais 
brandas, que descrevem situações nas quais a demanda pela medicalização parte dos próprios 
pacientes, caracterizando portanto um fenômeno processual e não imperativo. Mais 
recentemente, Clarke et al. (2010), por exemplo, sugerem o termo compósito biomedicalização 
para tratar não somente da configuração de problemas medicalizáveis, mas também sob seu 
entendimento e intervenção da perspectiva biomolecular. 
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as modalidades terapêuticas ditas “alternativas”, que frequentemente passam a 

necessitar buscar respaldo para sua legitimidade em termos de propriedades 

funcionais e codificações genéticas (Rose, 2013). É nessa configuração que o 

phármakon transita, estendendo suas redes de laboratórios e distribuidoras até 

hospitais psiquiátricos do subúrbio carioca, mesmo aqueles comprometidos 

com a crítica da biomedicina.   

 

IV. Fundado em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente abriga mais 

de 350.000 pinturas e esculturas produzidas por pacientes psiquiátricos, em 

sua maioria diagnosticados com esquizofrenia. Além de promover exposições e 

grupos de estudos, o lugar abriga seu próprio ateliê terapêutico, atendendo a 

dezenas de usuários da rede de saúde mental (mais conhecidos aí como 

clientes) por meio de atividades expressivas. Sua fundação é atribuída à 

psiquiatra alagoana Nise da Silveira, conhecida a partir de meados do século 

XX por combater técnicas de tratamento por ela consideradas agressivas e 

ineficazes, como o eletrochoque e a lobotomia, em favor de atividades 

expressivas como forma de tratamento em terapia ocupacional. Com bases nas 

proposições de autores como Carl Gustav Jung, Antonin Artaud e Baruch de 

Spinza, Nise enxergou nas imagens criadas por seus pacientes não apenas o 

potencial de revelação de conteúdos inconscientes, mas sobretudo a função de 

agentes terapêuticos. Até 1999, ano de seu falecimento, sua produção 

intelectual foi incessante, incluindo escrita de livros, produção de filmes, 

realização de congressos e manutenção de um grupo de estudos realizado em 

sua própria residência. Hoje, seu trabalho é igualmente tema de produções 

culturais e pesquisas acadêmicas, e permanece pulsante no hospital 

psiquiátrico do Engenho de Dentro, que leva seu nome desde 2001 (Magaldi, 

2014). 

Uma de minhas primeiras visitas ao campo, no ano de 2012, consistiu 

em conhecer seu ateliê, mantido por uma monitora formada em arteterapia e 

duas estagiárias, graduandas em psicologia. Atende-se por volta de dez a 

quinze clientes, em sua maioria de classe popular. O ambiente é composto por 

mesas de trabalho e materiais de criação como folhas de papel, canetas e giz 

colorido. Não se trata de uma escola de arte, mas de um lugar que preza a 

expressão espontânea e a liberdade criativa. Nessa ocasião, minha sensação 
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de invisibilidade entre clientes concentrados em suas telas de desenho e 

terapeutas desconhecedores de minhas intenções de pesquisa foi rapidamente 

quebrada pela agoniada aproximação de Jonas, um homem de mais ou menos 

quarenta anos. “Doutor, posso falar em particular?”, suplicou, e antes de me 

dar a chance de responder que não era propriamente um doutor, parecia ter, 

em segundos, me contado as tormentas de uma vida inteira. Sua envelhecida 

tia era o único apoio que tinha no mundo. Aposentado por “invalidez”, 

preocupava-se com um possível futuro tênue e solitário. Imergia-se em 

inquietudes masturbando-se vinte vezes ao dia (“é normal, doutor?”), talvez 

para expurgar as frequentes visões de serpentes que o assolavam. 

Os destinos da conversa cambiaram quando perguntei a ele o que 

apaziguava seu humor. Com um movimento certeiro, mergulhou as mãos em 

sua bolsa e mostrou-me um pequeno livro de excertos cristãos. Leu com afinco 

para mim o salmo 46. “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem 

presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e 

ainda que os montes se transportem para o meio dos mares”. Jonas era 

membro da Igreja Metodista Wesleyana. As preces pareciam ser seu principal 

apoio nos momentos de delírio. Antes que eu pudesse lhe inquirir sobre as 

atividades expressivas que mais lhe agradavam no ateliê, novamente propôs-

se a mostrar-me mais um elemento de seu oculto arsenal de artefatos 

terapêuticos. Era, dessa vez, uma cartela de pílulas azuis. “Das azuis, eu 

gosto, mas tenho medo das vermelhas”, disse, e se perdeu na lista de nomes: 

“Diazepan, Fenergan, Haloperidol...” Mas concluiu, convicto: “O remédio é 

importante. Primeiro Deus, depois o remédio, doutor”.  

Ao longo do trabalho de campo, a questão do tratamento 

medicamentoso foi se mostrando cada vez mais relevante. Inicialmente 

interessado na questão do processo criativo, percebi surpreso que havia ali 

uma multiplicidade de agências terapêuticas. Além da própria atividade 

expressiva (geralmente o desenho, mas a modelagem com barro), os dois 

outros agentes eram o psicofarmacológico e o mágico-religioso. Apenas os 

dois primeiros eram administrados pela clínica da instituição, sendo o terceiro 

de competência dos próprios pacientes, frequentemente em articulação com 

suas redes familiares e residenciais. Se, para essas pessoas, “tomar choque” 

era coisa pretérita, dos tempos dos antigos loucos que haviam sido internados 
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compulsoriamente, aos poucos percebi que o remédio tornara-se a nova 

grande ferramenta de intervenção médica, e que também fazia-se presente ali, 

concomitantemente às atividades de expressão.  

Com essa ferramenta, parecia haver uma relação extremamente 

delicada, tanto da parte dos pacientes quando da dos terapeutas. Certa vez, ao 

chegar no ateliê, encontrei Tomás, um dos clientes, em princípio de crise. 

Respirava profundamente, como se o oxigênio recusasse adentrar seu corpo, 

mal conseguindo segurar o lápis. Depois de ter ido trôpego ao banheiro três 

vezes em cinco minutos, levantou-se bruscamente e saiu correndo para 

enfermaria do hospital, dizendo que ia“pegar remédio. Chamou-me a atenção 

como, com certa frequência, os psicofármacos eram suscitado de maneira 

positiva, como no caso de Jonas,. A primeira pergunta que os monitores fazem 

quando o frequentador chega à instituição é se ele está bem. Certa vez, um 

cliente sorridente respondeu: “Estou ótimo, tomando remédio pra caramba. É 

igual carro, precisa ter embreagem, se não pifa!”. 
 

V. O grupo de estudos do MII se reúne semanalmente, contando com a 

participação de funcionários e clientes da instituição, além do público em geral, 

em sua maioria composto por psicólogos, artistas e estudantes. Em geral, as 

atividades consistem em palestras com professores convidados, referentes à 

psicologia junguiana e à obra de Nise da Silveira. Em julho de 2015, por 

ocasião do encerramento do semestre, a coordenação decidiu exibir um vídeo 

experimental sobre a vida e a arte de um dos mais célebres clientes da 

instituição. A gravação apresentava uma entrevista com Nero, o mesmo que 

abriu este artigo. O homem moreno, de meia idade, comentava com efusão 

suas próprias obras – em sua maioria desenhos figurativos de rostos e cabeças 

– depositadas em série sobre um pequeno cavalete. Antes de dar início ao 

filme, a coordenadora da instituição expôs ao público alguns traços da história 

de vida de Nero, descrevendo-o como um caso típico de esquizofrenia. Durante 

a década de 1980, o rapaz, ex-paraquedista do exército, sofreu um acidente de 

trabalho, causando sérios comprometimentos neurológicos. No período 

seguinte, ele passou a caminhar sem rumo pela noite, despertando grande 

preocupação da parte de sua família. Depois de um período de 

desaparecimento, descobriu-se que Nero caminhara 900 km a pé entre os 
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estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Depois de achado, passou 11 anos 

internado, sendo submetido a uma série de sessões de eletrochoque. Na 

década de 1990, finalmente egresso da internação, conheceu o trabalho do 

MII, passando a dedicar-se à pintura e à modelagem.  

 No vídeo, Nero apresentava seus trabalhos como se fossem 

materializações de suas visões e sensações. Ele dizia sentir seu cérebro 

esburacado, atravessado pelo ambiente circundante. Seus desenhos 

apresentavam cabeças assustadoras, algumas deitadas, em posição 

cadavérica, outras em meio a chamas, como se habitantes de um submundo 

infernal. “Se eu não pintasse, minha cabeça ia pegar fogo, como um palito de 

fósforo”, afirmava com uma voz ao mesmo tempo embriagada e assertiva. Sua 

terapeuta, que o entrevistava durante a gravação, ponderava diante de suas 

falas, perguntando se suas visões eram delírios. “Não é delírio, doutora, é uma 

sensação real”, exclamava, em tom de reclame. Ao final do vídeo, depois de 

mostrar mais de 20 desenhos, bradou orgulhoso: “Tem quatro meses que eu 

não tomo remédio, mas meu esforço psicológico é melhor que uma injeção”. 

 Na sequência do documentário, o coletivo que participava da reunião do 

grupo – por volta de 20 pessoas, em sua maioria psicólogas ou estudantes de 

psicologia, mas também 3 ou 4 clientes, além dos coordenadores de atividades 

do MII – engajou-se em um debate sobre os delírios de Nero. A discussão girou 

em torno justamente da tensão entre, por um lado, seu esforço psicológico, e 

por outro, seus remédios e injeções. A coordenadora começou a conversa 

abordando o sofrimento do cliente. “Ele sente buracos e ouve barulhos na 

cabeça. Por isso, tem que tomar medicamentos. O problema é que, quando 

muito medicado, ele não consegue produzir”, lamentou, sublinhando o 

decréscimo da criatividade do paciente durante o tratamento farmacológico. 

“Para tratá-lo, é preciso ter um jogo de cintura, pois o medicamento é uma faca 

de dois gumes”, concluiu.  

 Em seguida, um cliente da instituição, militante histórico do movimento 

pela reforma psiquiátrica no Brasil, presente na reunião do grupo, deu 

continuidade aos argumentos da coordenadora. “Eu sei disso porque sofri 

eletrochoque. O eletrochoque acaba com tudo, eu ficava sem memória, vazio. 

Muito parecido com a agonia descrita por Artaud dentro do hospício. 

Eletrochoque só adianta por um momento, depois volta tudo”. Para o cliente, 
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parecia que tanto o eletrochoque quanto os fármacos tinham um efeito de 

silenciamento provisório, sendo insuficientes enquanto ferramentas 

terapêuticas. Não obstante, a psiquiatra da instituição ponderou na sequência 

de sua fala: “Acho que cada caso é um caso. Existem situações em que os 

estados do ser são tão ferozes, que é preciso medicar. A medicação é como o 

fio da meada”. O cliente, ponderando, concordou com a psiquiatra, afirmando 

em seguida que os remédios podem ser recursos para conter as forças 

instintivas. “Precisa dos dois lados”, arrematou. 

 O diretor do MII tomou então a voz do debate, resgatando o tom de 

crítica feroz aos medicamentos, em referência à sua história. “Os primeiros 

neurolépticos foram feitos para hibernar. Já vi Nero se indagando como seria 

seu corpo sem os remédios. É como se ele tivesse saudade do seu corpo”. 

Uma assistente social e monitora de um dos ateliês do museu, deu 

continuidade ao debate a partir de uma perspectiva histórica, mas apontando 

para uma certa transformação na situação do tratamento. “Antes era pesado. 

Só tinha Haldol, Fenergan. O indivíduo não tinha voz. Se você estava na fila do 

eletrochoque com seu parente, acabava tomando eletrochoque também”. Para 

ela, a farmacologia contemporânea seria menos impositiva, e portanto, menos 

condenável.  

Outras pessoas começaram a colocar suas opiniões na calorosa roda, 

que abria-se à participação de qualquer um que desejasse falar. Eu permaneci 

em silêncio, buscando entender como a denúncia de uma psiquiatria 

considerada violenta, ineficaz, ultrapassada e aviltante era ali articulada à 

psicofarmacologia e outras intervenções físico-químicas, como o eletrochoque. 

Diante dos meus olhos, no entanto, aquela denúncia parecia se esfacelar em 

uma multiplicidade de ponderações  e resistências. Uma psicóloga, por externa 

à instituição, chamou a atenção para a inserção dessas questões no problema 

mais amplo do funcionamento da saúde pública no país. “No SUS, eles 

atendem 30 pacientes em 1h. Desse jeito, não dá pra conhecer o paciente, é 

só remédio. Os próprios pacientes não querem nem saber e dizem, doutor, só 

vim aqui pegar a receita, só vim buscar a sacola de remédio”. Outra paciente, 

abriu sua intimidade para o público. Ela disse ter uma grande resistência aos 

medicamentos, mas afirmou que eles eram necessários. “Antes eu achava que 

eles eram um sossega leão. Hoje vejo que eles são o meu leão de defesa. São 
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eles que vão me defender”. Disse em seguida que, para além dos remédios, 

adorava colocar seus desenhos no facebook, e que usava o lado positivo de 

sua doença, a criatividade.  

 Afinal, aquelas pessoas eram contra ou a favor do tratamento 

psicofarmacológico? Qual era sua posição moral em relação às inovações 

tecno-científicas da psiquiatria biológica? Seria possível enxergar alguma 

comunhão entre suas tão diversas opiniões, levando em consideração suas tão 

diversas posições sociais de terapeutas, pacientes psiquiátricos, estudantes, 

psicólogos e assistentes sociais? Afinal, do que tratava-se a crítica das 

pessoas engajadas no projeto médico-científico Nise da Silveira? Ao fim e ao 

cabo, pareceu-me que a grande crítica, a grande denúncia, não era tanto ao 

medicamento ou ao eletrochoque, mas à forma através da qual tais dispositivos 

podem vir a ser aplicados em um sistema psiquiátrico englobante. Neste 

processo, o tratamento acaba sendo destinado a indivíduos, mas não a 

sujeitos. Constitui-se uma certa relação na qual histórias, afetos, emoções e 

relações interpessoais são desconsiderados em favor de uma distribuição 

imediatista de comprimidos em larga escala pelo sistema de saúde do Estado 

brasileiro.  

Talvez a forma mais notável através da qual tal relação se evidencie 

consista na equação inversa entre psicofarmacologia e criatividade. Tanto do 

ponto de vista dos profissionais da instituição quanto de seus pacientes e 

demais frequentadores (psicólogos, médicos, artistas, estudantes, militantes, 

etc), sempre em situações em que o controverso tema da medicação emergia à 

tona, parecia surgir também a fórmula segundo a qual aumentar a dose de 

remédios significa diminuir a capacidade criadora. Aqui, é o problema da 

hiperdosagem que se faz evidente. Talvez o mais explícito registro do tema se 

encontre em uma entrevista publicada com o diretor da instituição, na qual ele 

fala sobre as novas gerações de artistas nas décadas mais recentes:  

 

“A psiquiatria, hoje, é totalmente baseada em remédios, 

neurolépticos... O doente toma o remédio, vai pintar e não pinta. E 

me perguntam por que não surgem novos artistas no Engenho de 

Dentro; Como podem aparecer novos artistas se eles estão 

dopados? (Mello, 2009: 130) 
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“Sem o remédio, a sociedade não aceita. O problema é achar que o 

remédio é uma poção mágica, como se fosse a solução de tudo”. completou a 

coordenadora tão a propósito ao fim da sessão. Pensei no mesmo momento 

que, com essa frase, provavelmente todos ali concordariam – e de fato, dessa 

vez, ninguém retrucou. A referência a Nise, em seguida, finalizou a discussão. 

“É aí que lembramos da doutora Nise, da importância do afeto, da convivência, 

do trabalho”. Afinal, o que estava ali em jogo não era o fármaco, mas o 

phármakon, uma substância que pode curar e envenenar, a depender das 

múltiplas relações atravessadas por seu manuseio. Em uma manhã de terça-

feira, num hospital psiquiátrico do subúrbio carioca, aprendia-se a famosa lição 

alquímica do doutor Paracelso: dosis sola facit venenum.  

 

IV. Em meados dos anos 1970, Michel Foucault (2009) apontou para 

uma importante mudança política ocorrida ao longo dos séculos XVII e XVIII, 

na qual o poder do soberano, típico do regime monárquico e caracterizado pelo 

direito de “deixar viver” e “fazer morrer”, passou gradativamente a ceder 

espaço para uma nova modalidade de exercício de poder, um poder sobre 

vida. Nessa nova configuração, emergiu, em primeiro lugar, um poder 

disciplinar, não mais centralizado na figura do rei, mas pulverizado nos corpos 

individuais através de técnicas e instituições multiplicadas por todo o corpo 

social, tais como fábricas, escolas, prisões e hospitais. A partir da segunda 

metade do setecentos, a disciplina passou a ser integrada pelo biopoder, 

operante mais explicitamente na escala das populações e das cidades. Seu 

funcionamento é observado sobretudo através de saberes tais como as 

ciências biomédicas, a demografia e o urbanismo em sua articulação a 

mecanismos estatais atentos à regulação da natalidade e da mortalidade das 

massas. Nessa configuração, o corpo adquire um lugar privilegiado, tornando-

se alvo de vigilância, regulação e normalização, seja a nível individual, 

anatomo-político, ou coletivo, referente aos processos vitais espécie humana7.  
																																																													
7 Como propôs o autor em sua primeira referência ao tema, “O controle da sociedade sobre os 
indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no 
corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 
biopolítica” (Foucault, 1989:  82). 
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A partir das reflexões iniciais de Foucault, uma extensa série de autores, 

originários dos campos da filosofia, da antropologia e dos estudos sociais da 

ciência, tem se dedicado a refletir sobre as transformações da configuração da 

biopolítica, sobretudo no segundo pós-guerra.. Em um pequeno e provocativo 

ensaio, o filósofo Gilles Deleuze (2008) sugere que, no período que se sucede 

à segunda guerra mundial, as sociedades disciplinares tenham se 

transformado progressivamente em sociedades de controle. Essa nova 

configuração seria concomitante a uma crise generalizada das instituições de 

confinamento, a qual cederia espaço a formas de controle ao ar livre. 

Produções farmacêuticas, formações nucleares, manipulações genéticas e 

demais inovações tecnológicas seriam apenas alguns dos dispositivos 

comprometidos com este processo, desnovelado mais amplamente na 

ascensão do capitalismo financeiro e consubstanciado nas crises e reformas 

das empresas, escolas, hospitais e prisões. Um novo regime de dominação 

teria emergido deste fenômeno, passando dos internatos aos controlatos, dos 

moldes às modulações, fazendo com que a vigilância dos corpos se oriente em 

nível cada vez mais molecular.  

Também em referência ao pensamento foucaultiano se encontra o 

famoso manifesto de Donna Haraway (2000) a propósito da emergência da 

figura do ciborgue. Como Deleuze, a autora descreve a configuração de um 

novo regime em que vida, capitalismo e tecnologia imbricam-se cada vez mais 

profundamente, sobretudo a partir do segundo pós-guerra. À diferença do 

filósofo, a autora deposita sua atenção na dimensão do biopoder, mais do que 

no da disciplina, embora, como o mesmo, aponte para sua insuficiência diante 

dessas recentes transformações. A autora sugere que a biopolítica, tal como 

descrita por Foucault, não passa de uma mera premonição para um campo 

muito mais aberto, consubstanciado em uma política-ciborgue, cuja 

característica fundamental seria a possibilidade de mobilização e luta em 

articulação aos artefatos informáticos e ao conhecimento das pesquisas de 

ponta. Em outras palavras, ela propõe que, mais do que lamentar pela perda 

de uma unidade perdida, seja necessário assumir a condição de ciborgues, isto 

é, do corpo enquanto dispositivo simultaneamente natural e artificial, híbrido de 

humano e máquina, o que poderia inclusive ensejar a insurgência de grupos 

minoritários. Assim, à diferença de Deleuze, Haraway prefere definir a 
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tecnociência também como uma plataforma de ação, e não somente como um 

mecanismo de vigilância e dominação.  

A fim de citar um último conjunto de autores, destaque-se que uma das 

revisões mais completas sobre essa temática foi publicada por Nicolas Rose e 

Paul Rabinow (2006). Os autores destacam que, embora Foucault tenha 

deixado de lado seu projeto de esboçar uma genealogia do biopoder, mais de 

um quarto de século depois, a questão se encontra mais atual do que nunca, 

sobretudo no contexto que caracterizaria o limiar de um “século biológico”. 

Nesse sentido, sustentam que o conceito de biopoder deva designar um plano 

de atualidade que conjugue discursos de verdade, estratégias de intervenção e 

modos de subjetivação comprometidos com a afirmação do caráter “vital” dos 

seres humanos, incluindo a formação de novas coletividades em termos de 

“biossocialidade” e de práticas do self em termos “individualidade somática”. 

Rose e Rabinow propõem uma definição de biopoder que seja composta pela 

articulação de um corpo heterogêneo de atores sociais, tais como organizações 

não-governamentais, ativistas, pesquisadores, grupos de médicos e pacientes, 

em constante negociação por empreendimentos que tenham a vida como seu 

telos, incluindo novos modos de individualização e concepções de autonomia 

com seus direitos associados “à saúde, à vida, à liberdade e à posse de uma 

forma de felicidade que é cada vez mais entendida em termos corporais e vitais 

(Rose & Rabinow, 2006: 38). Nesse sentido, apontam para a biopolítica 

enquanto campo de ação, ou ao menos um campo indeterminado, nas quais as 

hierarquias podem ser constantemente negociadas e mesmo invertidas.  

Tal proposta intenta principalmente se distanciar de outras leituras da 

biopolítica presentes no pensamento italiano contemporâneo, tal como aquelas 

sugeridas por Antonio Negri & Michael Hardt (2000) (a propósito do Império) e 

Giorgio Agamben (1998) (consubstanciada sobretudo em Homo Sacer). 

Segundo Rose e Rabinow, esses autores tratam de pôr em equação o biopoder 

à uma política dependente da dominação, da exploração, da expropriação e 

mesmo da eliminação da vida dos sujeitos sobre os quais é exercido. Tratar-se-

ia, segundo eles, de leituras equivocadas que, além de demasiadamente 

molares, confundiriam o poder sobre a vida com o poder sobre a morte, isto é, 

a biopolítica com o poder soberano. Mais que isso, confeririam ao biopoder um 

tom condenatório, definindo-o como uma modalidade de poder essencialmente 
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prejudicial, repressiva, necessariamente articulada às políticas eugenistas. Tal 

perspectiva iria na contracorrente da própria microanalítica do poder 

foucaultiana, cuja análise repousaria em seu caráter produtivo, circular e 

relacional. 

Diante da revisão desses autores, percebe-se que se há um terreno 

comum, ele diz respeito à percepção de uma imbricação cada vez maior entre 

organismo e máquina, política e tecnologia, corpos, saberes e intervenções, 

tensionando o estatuto de uma natureza radicalmente separada da 

humanidade. Não obstante, a complexidade de pensar a biopolítica reside 

justamente em uma certa ambiguidade que faz com que ela possa designar 

tanto mecanismos de dominação e repressão, sejam eles mais ou menos 

explícitos (como nos casos de Agamben, Hardt & Negri e Deleuze) quanto 

margens de ação e de resistência (como mais nítido nas análises de Haraway 

e Rabinow & Rose). A vida parece colocar-se nessa bibliografia em um campo 

instável, na qual pode a qualquer momento ser surrupiada, vigiada, submetida, 

e ao mesmo tempo enxergar o limiar de uma nova insurgência.  

Ora, na etnografia aqui apresentada, parece ser justamente essa 

ambiguidade a característica das controvérsias que marcam o uso e a eficácia 

da psicofarmacologia. A homologia entre essas controvérsias ocorre 

justamente por ser esta um dos muitos dispositivos da biopolítica 

contemporânea, destinada à produção de seres que não se definem mais por 

sua natureza ou artificialidade exclusivas. Que são os medicamentos 

psicotrópicos, essas substâncias que passam a integrar corpos e populações a 

partir da metade do século passado, cada vez mais intensamente? São 

ferramentas destinadas a um controle invisível do comportamento, espécies de 

panópticos comestíveis8? Ou elementos de uma política-ciborgue, que podem 

ser mobilizados para a resistência de grupos subalternos e para a conformação 

de um novo tipo de humano? Ou ainda recursos capazes de articular 

associações de pacientes e novos modos de experimentar a felicidade? 

Responder a essas questões não seria mais fácil se deslocássemos a pergunta 

																																																													
8 Toma-se aqui a expressão panóptico comestível de empréstimo do Testo Yonqui, de Beatriz 
Preciado (2008), em sua abordagem a propósito das pílulas contraceptivas, que retoma 
justamente os argumentos de Deleuze sobre a emergência de uma sociedade de controle.  
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do que são os psicofármacos para questionar como eles se imbricam em 

variadas redes de relações? 

 

V. O que se verificou aqui etnograficamente foi que, em um momento, os 

medicamentos parecem dispôr-se a dopar os corpos de seus usuários, 

embotando sua criatividade, tornando-os vazios, desmemoriados, saudosos de 

um corpo que não pode mais voltar. Aqui, é a ideia da camisa de força química 

que surge à tona. No outro momento, que parece a todo tempo confundir–se, 

esses “mesmos objetos” oferecem a defesa, a base necessária, o método mais 

prudente, a promoção do bem-estar, a embreagem que funciona, o Deus que 

protege. Não se trata de um paradoxo, caso seja deslocada a ideia de que 

estas aparências constituem diversas representações sobre o medicamento, 

isto é, distintos pontos de vista subjetivos sobre um mesmo objeto invariável. 

Esses “mesmos objetos” não são, ao fim e ao cabo, os mesmos, a despeito 

das promessas de purificação que se constituem nos laboratórios onde são 

produzidos (Latour, 1994). Antes, trata-se de entender, como sugeriu Eduardo 

Viana Vargas (2008) a propósito da genealogia das “drogas”, que as 

substâncias envolvidas nas muitas situações aqui apresentadas permanecem 

indeterminadas até que se reporte aos agenciamentos que as constituem 

enquanto tais.  

Como propuseram Deleuze & Guattari (1997), um agenciamento 

consiste em uma simbiose definida pelo co-funcionamento de suas partes 

heterogêneas. Em outras palavras, trata-se de uma simpatia, isto é, uma 

multiplicidade que estabelece relações entre distintas naturezas, associando 

populações, territórios, devires, afetos e acontecimentos. Esta noção permite 

que se entenda o medicamento psicotrópico, e por conseguinte, seu uso e sua 

eficácia, enquanto objeto sócio-técnico que constitui mais um efeito contingente 

das relações por ele atravessadas do que por propriedades a eles inerentes ou 

por representações a eles exteriores. Esta perspectiva, destaque-se, elimina 

também a própria singularidade ontológica do psicofármaco enquanto objeto 

distinto de “drogas”, de “especiarias” ou quaisquer outras substâncias, na 

medida em que todas estas caracterizam-se, se não pela mesma composição 

química, certamente pela mesma constituição simbótica. Como evocou 

Eduardo Viveiros de Castro, relembrando Deleuze, “não se trata de afirmar a 
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relatividade do verdadeiro, mas sim a verdade do relativo” (Viveiros de Castro, 

2002, p. 129).  

O encontro entre organismo e máquina, corpo e tecnologia, Nero e 

Clorpromazina só é fabricado nessas simbioses que, justamente por serem 

imprevisíveis, despertam inquietudes e ensejam múltiplas reações Por 

conseguinte, o que emergiu nesta etnografia foram as controvérsias a propósito 

das variações que esses agenciamentos podem adquirir na relação entre 

terapeutas, pacientes e seus múltiplos objetos de mediação, na medida em 

que, como na farmácia de Platão, podem ser mais ou menos venenosas. O 

fármaco, portanto, deixa de ser remédio ou veneno em si, na medida em que 

sua realidade não está dada, sendo antes feita, performada, ou, como diria 

Annemarie Mol (2007), enacted. O que está em jogo não é tanto o 

medicamento, mas os agenciamentos, e é em torno destes, de seu caráter 

variável e contingente, que conformam-se anseios e moralidades. Pois tais 

agenciamentos, como qualquer jogo de conexões, de linhas movendo-se em 

várias direçoes, pode também entrar em curto-circuito. E é aí por isso que, 

enquanto Nero resiste à pílula, Jonas a abençoa.   
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