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A medicalização da vida.
A autonomia em risco

O

s intensos e fecundos debates propiciados pelo I
Seminário em preparação
ao XIV Simpósio Internacional IHU Revoluções tecnocientíficas, culturas, indivíduos e sociedades.
A modelagem da vida, do conhecimento e dos processos produtivos
na tecnociência contemporânea, suscitou o tema principal da revista IHU
On-Line desta semana.
O tema é debatido por profissionais e pesquisadores tanto da área da
saúde como também de outros campos do conhecimento.
Para Charles Tesser, professor na
UFSC, a autonomia diminui conforme
aumenta a medicalização dos sujeitos.

www.ihu.unisinos.br

O professor e médico Luis David
Castiel, do Departamento de Epidemiologia e Métodos Quantitativos em
Saúde, da Escola Nacional de Saúde
Pública, Fundação Oswaldo Cruz e
professor do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública e do Programa
de Pós-graduação de Epidemiologia
em Saúde Pública, identifica a dominância das dimensões médicas na
sociedade.
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Já o psicólogo Fábio Alexandre
Moraes, docente na Unisinos, questiona se a medicalização pode ser
apontada como um anúncio da qualidade de vida.
O filósofo e teólogo José Roque
Junges, professor no PPG em Saúde
Coletiva da Unisinos, pondera que a
medicalização torna a saúde e a doença realidades heterônomas.
Por sua vez, a professora Maria
Stephanou, coordenadora do PPG em
Educação da UFRGS, reflete sobre a relação entre a medicina e a escola a partir da lógica da medicalização social.
Enquanto isso, o professor Ricardo Teixeira, do Departamento de
Medicina Preventiva da Faculdade
de Medicina da Universidade de São
Paulo – USP, situa a medicalização
com um filtro para a produção da
subjetividade.
A professora Sandra Caponi, do
Departamento de Sociologia e Ciências Políticas da Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, analisa que
a postura de “curar” com medicamentos os comportamentos considerados
indesejáveis representa uma perda
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imensa de reflexão sobre nossos problemas sociais.
E a professora Rosangela Barbiani, do PPG em Saúde Coletiva da Unisinos, percebe que o século XXI protagoniza uma nova forma de relação
entre a saúde e a doença.
Completam a edição duas entrevistas sobre a obra de Giorgio Agamben, respectivamente, com Daniel
Arruda Nascimento, professor da Universidade Federal Fluminense – UFF,
e Edgardo Castro, pesquisador do
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas – CONICET – da
Argentina e professor da Universidade
Nacional de San Martin.
Por ocasião do 50º aniversário da
morte de Fernando Ferrari, importante político brasileiro, Fernando Ferrari
Filho, economista e professor da UFRGS, que acaba de publicar o livro Fernando Ferrari: ensaios sobre o político
das mãos limpas (Porto Alegre: Tomo
Editorial, 2013), descreve a vida e a
trajetória do fundador do Movimento
Trabalhista Renovador - MTR.
A todas e a todos uma ótima semana e uma excelente leitura!
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“A felicidade definitiva parece ser a de realizar o sonho humano de permanência
terrena, longevidade infinita, eternidade do indivíduo”, define Luis David Castiel
Por Graziela Wolfart

“E

IHU On-Line – No âmbito da evolução mais recente do capitalismo,
como podemos caracterizar “saúde”
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temporâneo”. Dessa forma, continua ele, “o
saber médico se aproxima de uma forma de
‘religião’ ao ocupar espaços cada vez maiores
no cotidiano em rituais em que cada um de
nós deve buscar e manter constantemente a
condição de sãos (e salvos) mediante a crença
e a prática dos enunciados do conhecimento
biomédico vigente e que tende a ocupar um
lugar todo-poderoso. Assim, é possível estabelecer nexos entre saúde e salvação”.
Luis David Castiel é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul – UFRGS, mestre em Medicina Comunitária pela University of London, doutor em
Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, e
pós-doutor pelo Departamento de Enfermaria Comunitária, Saúde Pública y Historia de la
Ciencia da Universidade de Alicante, da Espanha. É pesquisador titular do Departamento
de Epidemiologia e Métodos Quantitativos
em Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. É professor
permanente do Programa de Pós-graduação
em Saúde Pública e do Programa de Pós-graduação de Epidemiologia em Saúde Pública.
Castiel esteve no Instituto Humanitas Unisinos – IHU, no último dia 15-04-2013, ministrando a palestra “Como restringir seu apetite
naturalmente – Os riscos e a promoção do
autocontrole na saúde alimentar.” O evento
integrou o I Seminário em preparação ao XIV
Simpósio Internacional IHU a ser realizado
em outubro de 2014. Mais informações sobre o evento em http://unisinos.br/eventos/
simposio-ihu/
Confira a entrevista.

para compreendermos a lógica da
sua medicalização?
Luis David Castiel – Antes de
tudo, penso que vale a pena tentar

definir melhor a noção de medicalização. Apesar de não constar em
consagrados dicionários da língua
portuguesa, o vocábulo medicaliza-

www.ihu.unisinos.br

mbora o fenômeno da medicalização seja visto como a ingerência
da medicina noutros campos do
saber e, sobretudo, em questões essencialmente sociais, não é raro também ser relacionado à elevada dependência dos indivíduos e
da sociedade da oferta de serviços e bens de
ordem médico-farmacêutica e seu consumo
cada vez mais intensivo. Pode-se dizer que
a medicalização, hoje, envolve mais atores,
instituições, empresas, interesses e práticas
tanto curativas como preventivas, e reflete
as transformações relativas aos modos como
fenômenos de saúde, doença e risco têm sido
produzidos, definidos, classificados, administrados e vividos”. A definição é do professor e
médico Luis David Castiel, em entrevista concedida por e-mail para a IHU On-Line. Para
ele, a atual configuração social é bastante
propícia para a indústria médico-cirúrgico-farmacêutico-cosmética oferecer produtos e intervenções para atender aos anseios de saúde e de boa aparência. “E, se for necessário,
remediar os efeitos emocionais e estresses
dos eventuais reveses na busca desgastante
da felicidade na vida moderna. Em geral, esta
noção de procura da felicidade (...) tende a se
configurar em metas traçadas que implicam
em gestão racional e responsável de ações
persistentes para, quiçá, atingir um resultado
que seja considerado um êxito culturalmente
legitimado. Em termos bem esquemáticos:
ter perseverança (e saúde) para esta jornada
e, se possível, obter o merecido retorno financeiro e o correspondente reconhecimento
social no competitivo âmbito neoliberal con-
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A dominância das dimensões
médicas na sociedade
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ção é recorrentemente empregado
na literatura científica para se referir, grosso modo, à intervenção da
medicina no tratamento de questões
sociais. Peter Conrad – um estudioso do tema – descreve a medicalização como “o processo pelo qual
problemas não médicos se tornam
definidos e tratados como problemas
médicos, geralmente em termos de
doenças ou transtornos”. De outro
modo, pode-se dizer que o processo
de medicalização centra-se na biologização do social, o que não implica,
porém, a aceitação da biologia e da
sociologia como ciências mutuamente excludentes. Trata-se de algo
complexo, já que a compreensão de
fenômenos, cuja multiplicidade de
determinações e interfaces é tão vasta, impede, de antemão, qualquer
tipo de simplificação ou de priorização de determinada ciência para sua
explicação.
Por sua vez, uma importante contribuição acerca desse tema, a partir
do âmbito da saúde mental, foi trazida por Thomas Szasz1, cujo enquadramento conceitual é mais crítico ainda
que o de Conrad. Para eles, a distinção
entre prática médica e não médica é
de importância crucial, pois além de
influir na atenção médica, no direito e
nas políticas públicas, justamente por
isso, interfere na vida das pessoas. Em
termos breves, para Szasz, a “medicalização” seria uma prática ilegítima
de introduzir vocabulários, conceitos
e práticas médicas no terreno da vida
pessoal ou social, considerando que
esse processo não é apropriado. A
medicalização constitui-se numa es1 Thomas Stephen Szasz (1920-2012):
psiquiatra e acadêmico húngaro, residente nos Estados Unidos. Desde 1990 foi
professor emérito de psiquiatria do Health Science Center (‘Centro de Ciência
da Saúde’) da Universidade do Estado de
Nova Iorque (SUNY), em Syracuse. Escreveu livros como O mito da doença mental
(Rio De Janeiro: Zahar, 1979), originalmente publicado em 1960, e A fabricação
da loucura: um estudo comparativo da
Inquisição e do Movimento de Saúde Mental (Rio de Janeiro: Zahar, 1976), cuja
primeira edição veio a público em 1970.
Confira uma entrevista concedida por ele
à revista IHU On-Line, número 391, de
07-05-2012, disponível em http://bit.ly/
Jc0ryd (Nota da IHU On-Line)

“Grande parte
do processo
medicalizador
atende aos
interesses
da indústria
farmacêutica que
atua como um
ator central nesse
contexto”
tratégia de atribuição de sentidos que
modela práticas sociais, profissionais
e formas de consciência e conduta.

Fora do controle racional
A pressão exercida por essa
perspectiva localiza-se no fato de
que uma vez que alguém é considerado doente ou seu comportamento visto como resultado de patologia, tal comportamento é encarado
como estando fora do controle racional das pessoas. Tais indivíduos
tornam-se agentes morais e sociais
deficitários. Assim, eles podem ser
vistos como irresponsáveis em relação a seus atos, passíveis de abordagens coercitivas por aqueles que se
colocam no lugar de autoridades e
experts. Passam, assim, a ser objetos de práticas e estratégias institucionais e especializadas concebidas
para conduzir, “aconselhar” e, se for
o caso, corrigir as pessoas. Em geral,
essa insidiosa invasão da medicina é
inadvertidamente aceita pelas pessoas, a ponto de passarem a regular
boa parte de suas vidas de acordo
com prescrições de saúde. Comportamentos “de risco” são descritos e
desaconselhados (quando não proibidos) no tocante à alimentação,
atividade física, ou outras atividades
que possam ser caracterizadas como
maus hábitos.

Embora o fenômeno da medicalização seja visto como a ingerência
da medicina noutros campos do saber
e, sobretudo, em questões essencialmente sociais, não é raro também
ser relacionado à elevada dependência dos indivíduos e da sociedade da
oferta de serviços e bens de ordem
médico-farmacêutica e seu consumo
cada vez mais intensivo. Pode-se dizer que a medicalização, hoje, envolve
mais atores, instituições, empresas,
interesses e práticas tanto curativas
como preventivas, e reflete as transformações relativas aos modos como
fenômenos de saúde, doença e risco
têm sido produzidos, definidos, classificados, administrados e vividos.
O fenômeno da medicalização
é interpretado especialmente como
estando vinculado à disseminação do
uso de medicamentos como principal
estratégia para o tratamento de doenças e prevenção de riscos. Segundo a
lógica biomédica, os medicamentos
“consertam” ou “minimizam” as falhas nas “peças” da máquina humana,
fazendo com que ela volte a funcionar satisfatoriamente. Ou seja, grande parte do processo medicalizador
atende aos interesses da indústria
farmacêutica que atua como um ator
central nesse contexto2.

Racionalidade do risco
Por sua vez, a racionalidade do
risco torna-se bastante adaptada para
uma importante faceta medicalizadora contemporânea. São as proposições do autocuidado que veiculam o
uso de recomendações epidemiologicamente justificadas e medicamente
chanceladas para que pessoas leigas,
de alguma forma, tornem-se pacientes e assumam comportamentos saudáveis e diretrizes médicas em nome
do tratamento preventivo de agravos
à saúde. Caso ainda não tenham assumido este mandato da cultura hiperpreventiva, existe, assim literalmente
definida, a “terapêutica de mudança
de estilos de vida”.
2 Cf. Ferreira, MS; Castiel, LD e Cardoso,
MHCA. “A patologização do sedentarismo”. Saude soc. [online]. 2012, vol.21,
n.4, pp. 836-847. (Nota do entrevistado)
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Uma “nova consciência de
saúde”
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se tornou um modelo no qual a responsabilidade individual (ou sua falta)
deveria também reproduzir a responsabilidade individual pelo bem estar
econômico. Não é à toa que ambas
operam com a categoria “risco”.

Contribuição para a ordem social neoliberal
Olhando retrospectivamente, as
práticas de saúde daquela época contribuíram para o crescimento da ordem social neoliberal. O sucesso das
soluções privatizadas de mercado para
problemas públicos deve ser entendido pela forma como a responsabilidade individual venceu a moralidade
política baseada na responsabilidade
coletiva para o bem-estar econômico
e social, em meio a outros elementos,
que não vêm ao caso agora.
Ainda em retrospecto, ficou claro que a responsabilidade individual
pela saúde, mesmo com algumas resistências, se mostrou especialmente efetiva para determinar o “senso
comum” dos princípios centrais do
neoliberalismo em função de gastos
sociais com saúde ao contrastarmos
a imagem de indivíduos autônomos,
prudentes, autorresponsáveis com
visões antagônicas de descuidados,
imprudentes, irresponsáveis. Os cuidadosos pagariam impostos para proporcionar atenção médica para os que

adotavam estilos de vida insalubres e,
por isso, adoeciam. Falar de saúde se
tornou falar de responsabilidade3.
E, assim, estava traçada a fórmula da saúde como um valor elevado que participa na busca pessoal de
bem-estar subjetivo. Tal “bem-estar”
é dependente de perspectivas individualizadas da relação das pessoas
com suas identidades. Estas devem
estar modeladas, em grande parte,
pela aparência somática, sobre a qual
a opinião de outros e os valores culturais dominantes exercem grande
influência e enfatizam a importância
da imagem corporal e fisionômica na
vida em sociedade.
Aqui, cabe mencionar conhecidos conceitos autorreferidos (como
autoestima, autoconfiança, autossatisfação, autocuidado) que participam
ativamente das dinâmicas subjetivas
das pessoas. E há intervenções médicas que oferecem a possibilidade de
obter alterações corporais desejáveis
cuja carência teria o poder de impedir
que a felicidade na vida fosse alcançada. A meta principal é manter elevado
nosso estado de auto-satisfação em
meio a um contexto capaz de produzir
níveis consideráveis de insatisfação.
É preciso que estejamos constantemente alertas e atuantes em relação
à nossa saúde e à imagem que temos
de nós mesmos, dispostos a adotar
práticas, consumir produtos e serviços para impedir o movimento “inercial” da “autoestima”, que é diminuir.
Esta configuração é bastante
propícia para a indústria médico-cirúrgico-farmacêutico-cosmética oferecer produtos e intervenções para
atender aos anseios de saúde e de
boa aparência assim configurados. E,
se for necessário, remediar os efeitos
emocionais e estresses dos eventuais
reveses na busca desgastante da felicidade na vida moderna. Em geral,
esta noção de procura da felicidade
(ou popularmente: “correr atrás de
seu sonho”) tende a se configurar em
metas traçadas que implicam em gestão racional e responsável de ações
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O início da trajetória deste estado de coisas pode ser, de alguma
forma, situado no começo dos anos
1970. Há autores que identificam neste período, nos Estados Unidos, um
momento em que a saúde passa a ser
vista como algo em relação a qual as
pessoas deviam estar devidamente informadas para, em nome da liberdade
de escolha e do direito de decidir autonomamente, tomarem as medidas
supostamente mais acertadas. Neste
quadro, a mudança de comportamento deslocou-se para o centro da experiência das classes médias. Como se
houvesse a produção de uma “nova
consciência de saúde” para indicar
uma formação ideológica emergente
que definia questões de saúde e suas
soluções dentro dos limites do controle pessoal.
A dimensão da responsabilidade
pessoal se desenvolveu em meio a
práticas culturais com as quais essas
classes médias há muito se identificavam. Constituía-se como uma espécie
de referência moral central para as
pessoas passarem a crer que a operação na esfera de si mesmo, através
de um trabalho no próprio corpo, proporcionaria efeitos benéficos para a
saúde.
As consequências ideológicas da
redefinição do problema da saúde ligada ao estilo de vida e a solução para
a responsabilidade individual é relevante. A nova consciência de saúde

“A sustentação
da ideia de
masculinidade sob
o ponto de vista
do funcionamento
corporal parece
muito vigorosa na
autoconcepção
identitária dos
homens”

Tema de Capa

É sempre possível estar-se à mercê de vários riscos à integridade física
e mental, mesmo sem sintomas evidentes. Nestas circunstâncias, temos
cada vez mais indivíduos em um estatuto ambíguo: simultaneamente não
saudáveis e não doentes. Um exemplo: mais pessoas são diagnosticadas
com pré-doenças, como pré-hipertensão e pré-diabetes. Nestas situações,
o tratamento médico para ambas as
doenças pode ser praticamente equivalente. Claro que a elevação do número de indivíduos sob tratamento se
ajusta aos interesses de ampliação de
mercados para novas drogas preventivas e outras intervenções.

3 Cf. Crawford, R. “Health as a meaningful social practice”. Health. Vol. 10(4):
401-420, 2006. (Nota do entrevistado)
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persistentes para, quiçá, atingir um
resultado que seja considerado um
êxito culturalmente legitimado. Em
termos bem esquemáticos: ter perseverança (e saúde) para esta jornada e,
se possível, obter o merecido retorno
financeiro e o correspondente reconhecimento social no competitivo
âmbito neoliberal contemporâneo.
IHU On-Line – Quais os riscos da
sedução das tecnologias de aprimoramento para produzir um projeto
humano melhor para a humanidade?
Aliás, o que seria um projeto humano
melhor?
Luis David Castiel – As tecnologias de aprimoramento são difundidas, em geral, como tendo o papel
fundamental de ferramentas para
produzir um projeto humano melhor,
mais bem sucedido, de acordo com os
valores dominantes. Mas a busca da
felicidade como projeto humano se
torna um tipo estranho de dever que
demanda tecnologias de aprimoramento para garantir que a existência
renda motivos para auto-satisfação
maximizada. Quem quer que seja infeliz ou perdedor (loser – como costumam dizer os estadunidenses) pode
ser malvisto. Uma vez que a auto-satisfação está atada ao sucesso na
vida humana, ela pode se tornar uma
desgastante responsabilidade pessoal
para cada um que endosse essas proposições. Voltaremos ao final a esta
questão4. Assim, talvez um projeto
melhor para a humanidade fosse tentar estratégias coletivas em busca de
alternativas ético-políticas que enfrentem a ideologia utilitarista que
possui o poder retórico de se apresentar como o único caminho viável e
que procura tornar natural o capitalismo que, dessa forma, se torna a realidade. Realidade que apresenta seus
resultados de ganhos e perdas como
se fossem meras questões de perspicácia, sorte e tirocínio num mercado
regido por leis próprias de funcionamento e de busca de equilíbrio, sem
contradições5.
4 Cf. Bauman, Z. A arte da vida. Rio de
Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008. (Nota do
entrevistado)
5 Cf. Zizek, S & Daly, G. Arriscar o impos-

“Numa sociedade
de consumidores,
estamos felizes
enquanto não
perdemos a
esperança de
sermos felizes”
De certa forma, há um grande
risco das tecnologias de aprimoramento não darem conta de produzir
tal projeto em termos coletivos, caso
as condições ético-políticas utilitaristas neoliberais se mantiverem presentes. De qualquer maneira, há a priori
a questão de desigualdades de acesso
a tais tecnologias que, inevitavelmente, têm o potencial de produzir efeitos
eugênicos. Alguns poderiam desfrutar
de suas possíveis vantagens, mas muitos, os consumidores falhos (como diz
Bauman), teriam muitas dificuldades
para isso.
IHU On-Line – Quais as implicações da medicalização da andropausa (reposição hormonal masculina),
da calvície e da disfunção erétil?
Luis David Castiel – Estes itens
indicam a medicalização de aspectos
relacionados a noções legitimadas
de masculinidade – sob a influência
dos vetores socioculturais dominantes, especialmente em certos setores
da sociedade que seguem valores de
aparência e desempenho atrelados a
ideais de jovialidade, vitalidade, força física e potência sexual. Como se
fosse desejável e necessário manter
qualidades viris com o avançar da idade. De modo simplificado, a sustentação da ideia de masculinidade sob
o ponto de vista do funcionamento
corporal parece muito vigorosa na
autoconcepção identitária dos homens. Há evidentes interesses da insível. Conversas com Zizek. São Paulo:
Martins, 2006. (Nota do entrevistado)

dústria farmacêutica nesse sentido e
que entram em ressonância com tais
questões.
Mesmo que os empreendimentos médicos e farmacêuticos tenham
mercadorizado estas condições e
oferecido tratamentos para a calvície
e andropausa, não se define claramente se estas condições de fato são
problemas propriamente médicos
no sentido de tratar-se de patologias
mensuráveis e tratáveis. Na verdade,
não é absurdo indicar que talvez pertençam a um campo que costuma ser
chamado de “medicina dos desejos e
das vaidades”6.
IHU On-Line – Quais os riscos do
uso de hormônio do crescimento em
crianças de baixa estatura? Como se
relaciona aqui a questão da altura
como valor social?
Luis David Castiel – Não pretendo tratar diretamente as questões
do risco do uso hormônio do crescimento em crianças de baixa estatura. Mas, sim, dos possíveis aspectos
relacionados à questão da altura
como valor social, especialmente no
âmbito masculino. O debate não se
refere à questão da baixa estatura
constituir-se como uma doença e os
riscos médicos em relação ao tratamento, mas, sim, quão “ruim” é ser
“baixinho” na vida adulta... As discussões sobre o uso do hormônio do
crescimento não são recentes. Desde
meados dos anos 1980, nos Estados
Unidos, partidários do seu emprego faziam questão de apontar que
maior estatura masculina é vinculada a maior status social, atratividade física e sexual elevadas, sucesso
profissional e, até, capacidade de
melhor desempenho eleitoral. Meninos baixos sofreriam mais assédio
moral por seus colegas e teriam mais
dificuldades de encontrar esposas.
Parece que a grande preocupação
de pais pertencentes a determinados
estratos sociais com a capacidade de
desempenho e com a aparência dos
6 Cf. Conrad, P. The medicalization of
society. On the transformation of human conditions into treatable disorders.
Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2007. (Nota do entrevistado)
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7 Cf. Elliott, C. Better than Well. American medicine meets the american dream.
New York. Norton, 2003. (Nota do entrevistado)
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sociedade que estabelece para todos
um padrão que a maioria não consegue alcançar8.
A felicidade definitiva parece
ser a de realizar o sonho humano de
permanência terrena, longevidade infinita, eternidade do indivíduo. Vale a
pena comentar brevemente os tipos
de ciências e tecnologias de aprimoramento dirigidas ao envelhecimento
(e à finitude) através de uma proposta
de classificação, mesmo tendo áreas
de superposição:
1) cosmética – a) práticas cosméticas: botox, cirurgias plásticas,
cremes antirrugas, etc.; b) regimes
profiláticos: dietas, exercícios, estilos de vida saudáveis; c) técnicas
compensatórias:
medicamentos
para disfunção erétil, hormônio do
crescimento;
2) médica – a) medicina regenerativa: terapia com células-tronco; b)
intervenções clínicas para doenças específicas do envelhecimento (câncer,
artrites, doenças cardíacas); c) terapias médicas baseadas em mudança
de estilo de vida: dietas e exercícios
dirigidos a doenças degenerativas do
envelhecimento;
3) biológica – a) pesquisas epidemiológicas: populações de centenários e genes; b) modelagem evolucionária: descobrir e superar os limites
evolucionários da duração da vida;
c) ciência dos processos celulares e
de seu respectivo envelhecimento;
d) ciência genômica: mapeamentos e
sequenciamentos gênicos para verificar processos genéticos responsáveis
pelo envelhecimento para desenvolver terapias genéticas que podem

8 Cf. Bauman, Z. A Arte da Vida. Rio de
Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008. (Nota do
entrevistado)

retardar interromper ou reverter processos de envelhecimento;
4) imortalista – meta redentora
da medicina do aprimoramento definitivo: alcançar a imortalidade: a)
mediante substâncias e dispositivos
supostamente com poder de ampliar
a longevidade, incluindo câmaras
criônicas; b) programas científicos
para a imortalidade biológica e/ou
cibernética: projeto da “Singularidade Tecnológica” de Ray Kurzweil ou
as “Estratégias para uma Engenharia
da Senescência Ínfima” de Aubrey de
Grey9.
IHU On-Line – O que pode ser
dito sobre a medicalização da comida
a partir da concepção de que o alimento é cada vez menos considerado
por seu sabor, mas cada vez mais por
seu valor calórico (preferentemente baixo) de tal forma que assume o
lugar de medicamento, como tratamento preventivo para os riscos das
dietas não restritivas?
Luis David Castiel – A questão
atual relativa ao medo de engordar
chama a atenção para as dimensões
morais do problema, assim como faz
a perspectiva da ansiedade excessiva
diante do risco e das exigências de
autocontrole na ingesta. De todas
as formas, a relação da promoção
da saúde alimentar com o ganho de
peso tende a se inscrever no âmbito
dos tratamentos morais que acompanham o mal-estar na civilização globalizada e a correspondente racionalidade contraditória na operação
de suas estruturas normativas duais
que simultaneamente estimulam e
restringem. As pessoas, de um modo
variável, podem não passar incólumes às precarizações e sofrimentos
provocados por este panorama. Há
necessidade de análise crítica dos
modos opressores produzidos pelos
aspectos paradoxais do capitalismo
que se naturalizam a ponto de serem
considerados como a “realidade”.
Isso ocorre, por exemplo, mediante
o tratamento moralista dos riscos à
9 Cf. Vincent, J. “Science and imagery
in the ‘war on old age’”. Ageing and
society, 27, 941-961, 2007. (Nota do
entrevistado)
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IHU On-Line – Como as tecnologias de aprimoramento interferem
em relação aos mal-estares da cultura contemporânea, como a busca
de longevidade e a redução/controle
dos processos de envelhecimento?
Quais relações podem ser estabelecidas entre a medicalização e a ideia de
“felicidade”?
Luis David Castiel – Se levarmos
em conta que a noção da felicidade
vigente coloca a questão de “quanto”
tal ideia está vinculada ao capitalismo
consumista, não é despropositado
afirmar que há um vínculo íntimo entre esta felicidade e o volume e qualidade do consumo. Pode-se até dizer-se que a nossa era moderna começou
de fato com a proclamação do direito
universal à busca de felicidade. Busca
compulsória de felicidade, sobretudo,
como auto-satisfação em um exercício
que vincula individualismo e capitalismo globalizado. Os mercados alteram
o sonho da felicidade como um estado de vida satisfatória para a busca
infindável dos meios para se alcançar
essa vida feliz, que sempre parece
escapar para adiante. Numa sociedade de consumidores, estamos felizes
enquanto não perdemos a esperança
de sermos felizes. Infelizmente, a obsolescência das mercadorias nos faz
felizes de maneira fugaz. Há uma contradição interna importante em uma

“A obsolescência
das mercadorias
nos faz felizes de
maneira fugaz”

Tema de Capa

filhos na infância diz respeito mais à
preparação nesta fase crucial para a
vida adulta jovem, quando a intensa
competitividade social pode trazer
incertezas e dificuldades ao alcance
de metas socialmente consagradas
para atingir a felicidade, mediante,
por exemplo, o sucesso em conseguir
parceiros sexuais atraentes, casamentos satisfatórios e carreiras profissionais em trabalhos privilegiados,
estáveis e bem remunerados. Enfim,
trata-se de lutar com as melhores
armas à disposição no mercado para
ser bem sucedido na vida, levando
em conta os critérios de êxito e status
elevado socialmente estabelecidos7.
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saúde através da normatividade restritiva da promoção da saúde alimentar voltada para uma ideia exacerbada socioculturalmente de controle do
peso.
IHU On-Line – Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre
o tema?
Luis David Castiel – Para tentar
fazer uma síntese, convivemos com
uma dominância das dimensões médicas em nossa sociedade – algo que
pode ser representado pelo processo de medicalização, que se sustenta
em função da procura de saúde ter
ocupado na nossa época o formato
de busca preventiva de saúde sob a
égide da segurança individualista.
Algo que pode até chegar a assumir
a finalidade fundamental da existência: ser longevo com vitalidade. E o
saber médico passa a ter o papel não
apenas da prevenção e da cura, mas
também de fornecer significados a
questões autoidentitárias do indivíduo em relação ao mundo social a
seu redor e se estabelece também
como moral e se institui como matriz
comportamental para além dos domínios biológicos, determinando modos de se levar a vida. E é até capaz
de gerar uma pedagogia do medo
através das possibilidades de perda
dos benefícios da vitalidade longeva
para aqueles que não se pautam por
condutas preventivas preconizadas
como sadias.
Dessa forma, o saber médico
se aproxima de uma forma de “religião” ao ocupar espaços cada vez
maiores no cotidiano em rituais em
que cada um de nós deve buscar e
manter constantemente a condição
de sãos (e salvos) mediante a crença e a prática dos enunciados do
conhecimento biomédico vigente e
que tende a ocupar um lugar todo-poderoso. Assim, é possível estabelecer nexos entre saúde e salvação.
É preciso seguir o catecismo preventivo proveniente das muitas recomendações médicas que exaltam
as virtudes que levam a boas ações
de saúde, se estendendo desde a
carteira de vacinação na tenra idade

“Há uma
contradição
interna importante
em uma sociedade
que estabelece
para todos
um padrão
que a maioria
não consegue
alcançar”
(algo realmente benéfico) aos exames regulares de check-up a partir
dos quarenta anos, evitando fumo,
álcool, sedentarismo, dietas não balanceadas – maus hábitos de saúde,
enfim. Com isso o indivíduo se candidata a ser atendido à benção da
probabilidade mais elevada de não
ser atingido pelo mal – a enfermidade, o sofrimento e a morte antes do
prazo prometido pela expectativa de
vida do contexto onde vive.

A carga das responsabilidades
individuais
Enfim, diante do exposto até
aqui, aqueles que compartilham das
críticas ao panorama do estado de
coisas fragmentadamente descritas – sobretudo por suas facetas de
produção de sofrimentos e sustentação de desigualdades – têm uma
importante tarefa no âmbito ético,
qual seja, atuar na busca de outros
compromissos ético-políticos que se
afastem da perspectiva utilitária de
agentes supostamente autônomos e
racionais. Todos estamos envolvidos
em nossas missões de carregar esta
carga excessiva de responsabilidades
individuais que atuam como imperativo e modelo de referência em várias
dimensões, não só da saúde como
também da vida econômica e social.
Como se fosse viável a obrigação de se

produzir soluções pessoais para complexidades e paradoxos produzidos
sistemicamente.
Todos somos, de alguma maneira, colocados na obrigação de lidar
com propostas irrealistas de administração de supostos benefícios diante
de custos estipulados a priori em um
quadro de opções bastante restritas
em termos de projetos humanos de
felicidade afastados de perspectivas
coletivas emancipatórias. Os projetos que apontam para uma ideia de
felicidade disponível no mercado se
confundem com auto-satisfação e,
infelizmente, para a maioria dos mortais, possuem um prazo de validade
determinado.
Enfim, vivemos numa época
acelerada de riscos, prevenções e
responsabilidades individuais em
meio a impressionantes avanços
tecnológicos que podem nos trazer
longevidade, confortos, mas também desconfortos. Para terminar
com certo humor, cabe a anedota de
Carl Elliott no desfecho de seu livro
referido acima, em função dos muitos estímulos que têm aqueles com
poder aquisitivo para buscar auto-satisfação através de tecnologias de
aprimoramento para terem certeza
existencial de usufruírem suas vidas
ao máximo. O trem saiu da estação e
não sabemos para onde está indo. O
mínimo que podemos fazer é estarmos seguros que está fazendo a viagem sem problemas, sem atrasos,
com boa velocidade.

Leia mais...
>> Luis David Castiel já concedeu
outra entrevista à IHU On-Line.
Confira:
• Saúde e tecnologia. A busca da
imortalidade. Entrevista publicada
nas Notícias do Dia do sítio do IHU,
em 14-04-2013, disponível em http://bit.ly/ZVwQy5
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“Criar a doença e o tratamento é uma invenção genial para uma sociedade que se
sustenta na contínua produção de novas necessidades, que rapidamente entrarão no
circuito do consumo”, comenta Fábio Alexandre Moraes
Por Graziela Wolfart

“A

saúde tornou-se um bem de consumo, todavia, na perspectiva da
doença. É a medicalização que
anuncia a qualidade de vida”. A afirmação
vem do professor e psicólogo Fábio Alexandre Moraes, na entrevista que concedeu por
e-mail à IHU On-Line. A seu ver, a psicopatologia nunca é do sujeito em sofrimento, ela é do
profissional que escuta. “Inventamos a psicopatologia tanto quanto inventamos a ideia de
um determinado sujeito que a porta. Mas se
vamos parar para efetivamente ouvi-lo (o seu
discurso), e se ele ainda não estiver capturado
pelo discurso do profissional, que circula por
outros espaços, como na mídia, por exemplo,
vamos perceber que distância essas coisas tomam”. Para Fábio, “formas de adoecimento e
psicopatologia nada mais são do que discur-

1 Confira em http://bit.ly/184gb4N
(Nota da IHU On-Line)
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sos, e hoje, discursos do mercado, discursos
da saúde como mercadoria”. No fundo, continua, “acalentamos o desejo da vida eterna e,
principalmente, evitar o sofrimento e, como
diria Freud, o mal-estar”.
Fábio Alexandre Moraes é psicólogo graduado pela Unisinos e especialista em Saúde
Mental, pela Escola de Saúde Pública do Rio
Grande do Sul, e em Psicologia Clínica. Cursou
mestrado em Psicologia Social e Institucional
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
– UFRGS com a dissertação Abrindo a porta
da casa dos loucos (ou: para ativar a potência
dos fluxos). Atualmente leciona na Unisinos e
atua na área de saúde mental na Prefeitura
Municipal de Novo Hamburgo.
Confira a entrevista.

impõe, porque é “melhor” ou porque
significaria “progresso”, não me agrada. É da índole do institucionalismo,
perspectiva que tomo para respondê-la, desnaturalizar o que aos olhos da
maioria seria natural, como nos ensina Gregório Baremblitt. Dito isso,
vamos à resposta da pergunta. Penso
que existe uma relação direta. Afinal,
como me referi na entrevista anterior,
a sociedade contemporânea, organizada como está, cria as condições
para o sofrimento ou, como aponta o
psicanalista Benilton Bezerra, produz
novas formas de sofrimento. Logo,
nada mais óbvio que também surgissem as condições para a produção das
tecnologias que vão dar conta dessas
patologias.
Criar a doença e o tratamento
é uma invenção genial para uma so-

ciedade que se sustenta na contínua
produção de novas necessidades, que
rapidamente entrarão no circuito do
consumo. Nada mais propício para
o consumo e ampliação dos lucros.
Você já observou como funcionam os
“representantes dos laboratórios” na
abordagem dos médicos? Com bastante frequência os vemos nas salas
de espera dos consultórios e, mesmo
sem permissão, nas unidades de saúde pública. Todos vestidos de forma
muito parecida, sóbrios como recomenda a situação, com suas malas
grandes e pretas, tendo no seu interior as últimas novidades da indústria
farmacêutica. Intuímos que não são
os médicos que, através das boas práticas clínicas e dos seus criteriosos estudos dos últimos artigos científicos,
solicitam, mediante necessidades téc-
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IHU On-Line – Na última entrevista que nos concedeu1, o senhor
afirmou que “a sociedade capitalista
e seu modelo de trabalho criam as
condições para a doença mental”.
Qual a contribuição que a mesma
sociedade capitalista oferece ao processo de medicalização da saúde,
principalmente pensando na saúde
mental?
Fábio Alexandre Moraes – Antes de responder, gostaria de frisar
que o meu ponto de vista é crítico. O
que não significa dizer que desvalorizo os avanços tecnológicos. Nem me
coloco na insustentável resistência
a eles. Entretanto, uma passiva aceitação do que o contemporâneo nos

Tema de Capa

A medicalização como um
anúncio da qualidade de vida

11

Tema de Capa

nicas, os novos medicamentos. Esses
representantes anunciam quais são os
melhores remédios, os “de última geração”, explicam de forma objetiva os
efeitos colaterais e, mesmo o médico
dizendo que precisaria buscar informações mais criteriosas, rapidamente
se vê diante de uma dezena de “amostras grátis” e, quem sabe, um convite
para um seminário em Salvador, com
as despesas pagas. Pronto! Quem resiste experimentar as novas maravilhas farmacológicas? E, mais adiante,
a insistência, agora dos médicos, para
incluir essas novas “descobertas” na
lista do Rename (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais). Assim, a
“novidade” passa a ser um “direito”
do usuário-consumidor, que será paga
com dinheiro público, obviamente.
Tudo isso, até sabermos que aquela medicação não era tão boa assim,
nem os estudos foram tão conclusivos. Agora, neste exato momento que
conversamos, já tem outra medicação
sendo apresentada pelos “representantes”, com suas malas milagrosas.
O milagre mesmo, com certeza, é o
lucro estratosférico dos laboratórios.
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Produção de doença x terapêuticas x capitalismo: relação
direta
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Então, pergunto como não haveria uma relação direta (contribuição)
entre produção de doença, de terapêuticas e o capitalismo? É a mesma
lógica, válida para qualquer outro produto. A saúde tornou-se um bem de
consumo, todavia, na perspectiva da
doença. É a medicalização que anuncia a qualidade de vida.
Penso que no campo da saúde
mental esta questão fica mais evidenciada. Há muito tempo que a psiquiatria, como instituição (necessariamente não me refiro aos psiquiatras,
considerando que muitos compartilham dessas críticas), buscava o seu
ingresso na medicina. Pode parecer
estranho dizer isto, mas a psiquiatria
foi a “filha enjeitada” da medicina,
mesmo se considerarmos que ela
sempre tomou a dianteira na organização da medicina como área de conhecimento, ou seja, no seu processo
de institucionalização. Talvez até por
isso mesmo, sem a “base científica”,
que fosse se ocupar da institucionalização das práticas médicas. Esses

“Há tempo (...)
não precisamos
mais conversar
tanto. Ouvemse as queixas,
organizamos
os sintomas,
etiquetamos e
prescrevemos”
argumentos podem ser encontrados
nas análises de Foucault2 e em Ju2 Michel Foucault (1926-1984): filósofo
francês. Suas obras, desde a História da
Loucura até a História da sexualidade (a
qual não pôde completar devido a sua
morte) situam-se dentro de uma filosofia
do conhecimento. Suas teorias sobre o
saber, o poder e o sujeito romperam com
as concepções modernas destes termos,
motivo pelo qual é considerado por certos autores, contrariando a sua própria
opinião de si mesmo, um pós-moderno.
Seus primeiros trabalhos (História da
Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, A Arqueologia do Saber) seguem uma linha estruturalista, o
que não impede que seja considerado geralmente como um pós-estruturalista devido a obras posteriores como Vigiar e Punir e A História da Sexualidade. Foucault
trata principalmente do tema do poder,
rompendo com as concepções clássicas
deste termo. Para ele, o poder não pode
ser localizado em uma instituição ou no
Estado, o que tornaria impossível a “tomada de poder” proposta pelos marxistas. O poder não é considerado como
algo que o indivíduo cede a um soberano
(concepção contratual jurídico-política),
mas sim como uma relação de forças. Ao
ser relação, o poder está em todas as
partes, uma pessoa está atravessada por
relações de poder, não pode ser considerada independente delas. Para Foucault,
o poder não somente reprime, mas também produz efeitos de verdade e saber,
constituindo verdades, práticas e subjetividades. Em três edições a IHU On-Line
dedicou matéria de capa a Foucault: edição 119, de 18-10-2004, disponível para
download em http://migre.me/vMiS,
edição 203, de 06-11-2006, disponível
em http://migre.me/vMj7, e edição 364,
de 06-06-2011, disponível em http://bit.
ly/k3Fcp3. Além disso, o IHU organizou,
durante o ano de 2004, o evento Ciclo
de Estudos sobre Michel Foucault, que
também foi tema da edição número 13
dos Cadernos IHU em Formação, disponível para download em http://migre.me/

randir Freire Costa, quando fala da
psiquiatria brasileira. Assim, no momento em que temos um “boom” das
neurociências e da psiquiatria biológica, a psiquiatria sente-se à vontade
para abandonar a psicanálise, a fenomenologia e outras linhas teóricas
e práticas que a sustentavam. Agora,
ela faz parte da medicina. Têm instrumentos de avaliação e, o mais importante, um cabedal de medicações que
lhe dão o status necessário para ser
tomada como prática médica, exclusivamente médica. Agora, a psiquiatria
também pode receber os “representantes e suas malas”, para o comércio da doença, dos diagnósticos e das
terapêuticas. Há tempo, como diz um
psiquiatra que conheço, não precisamos mais conversar tanto. Ouvem-se
as queixas, organizamos os sintomas,
etiquetamos e prescrevemos.
IHU On-Line – Qual o papel da
sociedade capitalista em desenvolver
as formas de adoecimento e as possibilidades de reconhecimento através
da psicopatologia?
Fábio Alexandre Moraes – Não
conseguiria seguir por outro caminho
que não por aquele que abri na resposta anterior. Ou seja, manter a análise na perspectiva institucionalista.
Para tanto, demarco duas dimensões
institucionais absolutamente atravessadas uma na outra. Visando maior
clareza, vou transformá-las em questões: 1ª) Como compreendemos o
adoecimento? 2ª) Como cristalizamos
todas as possibilidades de compreendê-lo num conhecimento instituído
vMjd sob o título Michel Foucault. Sua
contribuição para a educação, a política
e a ética. Confira, também, a entrevista
com o filósofo José Ternes, concedida à
IHU On-Line 325, sob o título Foucault,
a sociedade panóptica e o sujeito histórico, disponível em http://migre.me/
zASO. De 13 a 16 de setembro de 2010
aconteceu o XI Simpósio Internacional
IHU: O (des)governo biopolítico da vida
humana. Para maiores informações,
acesse http://migre.me/JyaH. Confira a
edição 343 da IHU On-Line, intitulada O
(des)governo biopolítico da vida humana,
publicada em 13-09-2010, disponível em
http://bit.ly/bi5U9l, e a edição 344, intitulada Biopolitica, estado de excecao
e vida nua. Um debate, disponível em
http://bit.ly/9SQCgl. A edição 364, de
06-06-2011 é intitulada ‘’História da loucura’’ e o discurso racional em debate,
inspirada na obra História da loucura, e
está disponível em http://bit.ly/lXBq1m.
(Nota da IHU On-Line)
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dições de enunciação”. Concluindo,
“formas de adoecimento” e “psicopatologia” nada mais são do que discursos, e hoje, discursos do mercado,
discursos da saúde como mercadoria.
IHU On-Line – Quais são os
distúrbios físicos e mentais provocados pelo trabalho que são mais
comuns de serem tratados com
medicamentos?
Fábio Alexandre Moraes – Infelizmente todos acabam sendo medicados, ou medicalizados. Qual a diferença? No primeiro caso trata-se do
médico prescrevendo objetivamente
uma medicação; no segundo, são todas as outras tecnologias, incluindo as
tecnologias leves (relacionais), como
diria Merhy, que também pode assumir a função individualizante dos
medicamentos. Como? Bem, se o
trabalho adoece, a mudança deveria
ocorrer neste nível, o da organização
ou dos processos de trabalho. Tratando o trabalhador e não o processo,
estamos medicalizando as relações
de trabalho. Percebe que nem precisa ser médico, basta olharmos para o
“problema” e isolarmos ele das suas
causas e contexto. Quantas vezes fazemos a pergunta, ao identificar significativos índices de adoecimento
pelo trabalho: que condições estarão
produzindo isto? Normalmente olhamos em direção do trabalhador e
identificamos nele a desadaptação ou
mesmo a “fraqueza”. Em seguida, de-

missão. Raramente vemos o processo
de trabalho, a não ser quando é para
aperfeiçoá-lo em direção ao aumento
da produtividade. O sujeito raramente
é a questão.
IHU On-Line – Qual sua opinião
sobre o uso abusivo de psicofármacos contra os mal-estares da cultura
contemporânea, aqui citando a busca
de longevidade e a redução/controle
dos processos de envelhecimento?
Fábio Alexandre Moraes – Coincidentemente estou orientando um
trabalho de conclusão de curso que
trata deste tema. O título do trabalho é “Modos de envelhecer no contemporâneo”. Como o título indica, a
proposta do trabalho foi a de cartografar os atuais modos de envelhecer,
tentando localizar os movimentos
instituintes, ou seja, onde é possível
identificar a potência do velho, pela
diferença, e não a resposta pronta que
vai ao encontro das exigências como
se jovem fosse. O texto da aluna procura fazer isto desde os eufemismos
que muitas vezes impedem a velhice
de se colocar como velhice, seja pela
“terceira idade”, “melhor idade”, “idoso” ou mesmo a simples negação de
que há um momento da vida em que
temos que lidar com questões difíceis
para o sujeito humano contemporâneo, que são o horror ao declínio físico, a doença e ao ter que se deparar
com a morte. Então observamos, mais
uma vez, a tecnologia anunciando os
seus milagres, seja pela via da medicação (Viagra seria um bom exemplo),
pela indústria da beleza ou das tecnologias que prometem o prolongamento da vida, através de intervenções
cada vez mais sofisticadas. No fundo,
acalentamos o desejo da vida eterna
e, principalmente, evitar o sofrimento
e, como diria Freud, o mal-estar. Entretanto, o mesmo Freud nos alertou:
o mal-estar é constitutivo do ser humano, o que podemos fazer é a sua
gestão.
IHU On-Line – Que relações podemos estabelecer entre a medicalização e a ideia de “felicidade” transmitida pela sociedade do consumo?
Fábio Alexandre Moraes – A
primeira ideia que me ocorre é justamente a que se origina da questão
anterior. A sociedade de consumo nos
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3 Sigmund Freud (1856-1939): neurologista e fundador da Psicanálise. Interessou-se, inicialmente, pela histeria e,
tendo como método a hipnose, estudava
pessoas que apresentavam esse quadro.
Mais tarde, interessado pelo inconsciente e pelas pulsões, foi influenciado por
Charcot e Leibniz, abandonando a hipnose em favor da associação livre. Estes
elementos tornaram-se bases da Psicanálise. Freud, além de ter sido um grande
cientista e escritor, realizou, assim como
Darwin e Copérnico, uma revolução no
âmbito humano: a ideia de que somos
movidos pelo inconsciente. Freud, suas
teorias e o tratamento com seus pacientes foram controversos na Viena do
século XIX, e continuam muito debatidos hoje. A edição 179 da IHU On-Line,
de 08-05-2006, dedicou-lhe o tema de
capa sob o título Sigmund Freud. Mestre
da suspeita, disponível para consulta no
link http://migre.me/s8jc. A edição 207,
de 04-12-2006, tem como tema de capa
Freud e a religião, disponível para download em http://migre.me/s8jF. A edição
16 dos Cadernos IHU em formação tem
como título Quer entender a modernidade? Freud explica, disponível para download em http://migre.me/s8jU. (Nota da
IHU On-Line)

“Normalmente
olhamos em
direção do
trabalhador e
identificamos nele
a desadaptação
ou mesmo
a ‘fraqueza’.
Em seguida,
demissão”
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como válido? Pense na transformação
que Freud3 operou quando deixou de
procurar as causas do adoecimento
no cadáver, ou compreender a doença, e passou a ouvir o sujeito vivo,
ouvir sua história. Este movimento
produziu outra maneira de se pensar
a doença, o doente e as condições
determinantes. É assim que compreendo e tento responder a questão: há
condições objetivas, históricas, sociais
e econômicas que nos dão as possibilidades de determinadas leituras, inclusive sobre o que compreendemos
por psicopatologia. A psicopatologia
nunca é do sujeito em sofrimento, ela
é do profissional que escuta. Inventamos a psicopatologia tanto quanto
inventamos a ideia de um determinado sujeito que a porta. Mas se vamos
parar para efetivamente ouvi-lo (o seu
discurso), e se ele ainda não estiver
capturado pelo discurso do profissional, que circula por outros espaços,
como na mídia, por exemplo, vamos
perceber que distância essas coisas
tomam.
Então, uma ideia me ocorre para
sintetizar a resposta, e não é original,
porque vem da tradição foucaultiana,
quando nos ensina que “cada formação histórica vê e faz ver em função
de suas condições de visibilidade, da
mesma forma que ela diz tudo o que
ela pode, em função de suas con-
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promete a felicidade. Algum tempo
atrás tive o trabalho de identificar e
depois recortar para a confecção de
um painel (que utilizo em aula) todas
as matérias publicadas num intervalo
de seis meses, numa única revista de
tiragem nacional, sobre os avanços
no campo da saúde, trabalho, lazer e
beleza; considerando que esses campos têm afinidades e muitas vezes se
confundem. Fiquei impressionado e
destaco duas questões que sintetizam o meu espanto: 1) em todas as
semanas foram anunciados avanços
tecnológicos que prometiam a total
felicidade humana, subjugando a dor,
a impotência e a infelicidade; 2) por
envolver tecnologia e patentes, teremos que, num futuro próximo, pagar
para que alguém nos forneça o produto ou o serviço prometido. Cada vez
mais somos livres, entretanto, como
nos ajuda a pensar Bezerra, mais uma
vez, somos dependentes não mais do
sacerdote, dos pais, da sabedoria dos
avôs, mas dos especialistas. Delegamos poder para quem não conhecemos, para tecnologias e pesquisas que
não temos a menor noção de quais os
interesses que estão em jogo. A maioria acredita que é para a “felicidade
humana e o progresso da civilização”.
Penso que nós não temos o direito de
ter tamanha ingenuidade.
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IHU On-Line – Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre
o tema?
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Fábio Alexandre Moraes – Para
terminar, só vou fazer uma pequena
referência a um fato ocorrido recentemente e que me parece um excelente analisador do que vimos discutindo. Chamaria, como a própria mídia
vem fazendo, o caso Angelina Jolie.
Quando fiz aquele levantamento das
matérias publicadas às quais me referi acima, este assunto foi tratado.
Lembro que a matéria, trazida de uma
publicação americana, levava o título
de “Decisão Radical”. Também lembro
que, ao ver isto no painel, os alunos
em aula ficaram impressionados e se
produziu uma excelente discussão. Na
verdade deu o pano de fundo para o
tema do desemparo humano. E, de
tudo que foi falado, ficou uma ideia
que achei absolutamente definitiva:
não suportamos mais não saber e não
ter ideia do que poderá nos acontecer
no futuro. Desejamos controlar tudo,
nossa vida e nosso destino. Bem, se há
a menor possibilidade de evitar o câncer de mama, bem, que retiremos as
mamas. Mesmo assim, continuamos
desemparados. Parece que a Angelina
teria 80% de chance de desenvolver
um câncer, por conta de um gene que
a predisporia ao desenvolvimento da
doença. Podemos compreender a sua
justificativa. Entretanto, parece que
também temos uma grande chance
de sermos atropelados ao atravessar uma rua. Então, não vamos mais
sair de casa por conta deste risco. E
as nossas chances de decepção no

amor? Sim, vamos evitá-las também,
basta deixar de amar. Além do medo,
a “decisão” de Angelina, sob o meu
ponto de vista, guarda uma pitada de
arrogância. Além de matar o presente
em função do futuro. Matar o devir,
diria Deleuze4.

Leia mais...
>> Fábio Alexandre Moraes já
concedeu outras entrevistas à IHU
On-Line. Confira:
• Ciclo de Filmes e Debates – Trabalho no cinema. Entrevista publicada
na edição número 214 da IHU On-Line, de 02-04-2007, disponível em
http://bit.ly/IU5PEh
• Luta antimanicomial, uma luta
ético-política. Entrevista publicada
na edição número 391 da IHU On-Line, de 07-05-2012, disponível em
http://bit.ly/184gb4N

4 Gilles Deleuze (1925-1995): filósofo
francês. Assim como Foucault, foi um dos
estudiosos de Kant, mas tem em Bérgson,
Nietzsche e Espinosa, poderosas interseções. Professor da Universidade de Paris
VIII, Vincennes, Deleuze atualizou ideias
como as de devir, acontecimentos, singularidades, conceitos que nos impelem a
transformar a nós mesmos, incitando-nos
a produzir espaços de criação e de produção de acontecimentos-outros. (Nota da
IHU On-Line)

Baú da IHU On-Line
A IHU On-Line já dedicou outras matérias de capa ao tema da saúde. Confira.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Células-tronco embrionárias Fronteira promissora da medicina? Edição 134, de 28-03-2005, disponível em http://bit.ly/1700g7q
Clonagem terapêutica. O ser humano é o seu próprio experimento? Edição 143, de 30-05-2005, disponível em http://bit.ly/kpYFXR
Um ponto final à vida? Problemáticas suscitadas pela eutanásia. Edição 162, de 31-10-2005, disponível em http://bit.ly/11rz7rM
A complexidade do cérebro. Bilhões de neurônios e células gliais. Edição 194, de 04-09-2006, disponível em http://bit.ly/pteX8f
Saúde Coletiva. Uma proposta integral e transdisciplinar de cuidado. Edição 233, de 27-08-2007, disponível em http://bit.ly/nu5ebE
Células-tronco embrionárias: algumas ponderações éticas e científicas. Edição 246, de 03-12-2007, disponível em http://bit.ly/17UzrjH
* SUS: 20 anos de curas e batalhas. Edição 260, de 02-06-2008, disponível em http://bit.ly/nIJETa
A Pílula. 50 anos depois. Edição 332, de 07-06-2010, disponível em http://bit.ly/ZoBxap
Corpo e sexualidade. A contribuição de Michel Foucault. Edição 335, de 28-06-2010, disponível em http://bit.ly/ggvqty
Sistema Único de Saúde. Uma conquista brasileira. Edição 379, de 17-10-2011, disponível em http://bit.ly/ov02zX
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A partir das ideias de Ivan Illich, José Roque Junges pondera que a medicalização
torna a saúde e a doença realidades heterônomas, uma vez que “retira a
responsabilidade e o protagonismo do processo da cura e da qualidade de
vida do usuário para entregá-lo à expertise técnica”
Por Graziela Wolfart e Márcia Junges

“A

IHU On-Line – De modo geral,
quais os desafios quando pensamos
no processo atual de medicalização
da vida? O que implica do ponto de
vista social, a apropriação dos modos
de vida do homem pela medicina?
José Roque Junges – Niklas
Rose, em sua obra Politics of Life
Itself. Biomedicine, Power and Subjectivity in the Twenty-First Century
EDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013

ção da vida e o excessivo poder médico fazem mal à saúde, porque impedem que as
pessoas assumam com autonomia e autocuidado apoiado a sua situação, já que saúde
significa essencialmente capacidade de reação e os terapeutas estão a serviço dessa capacidade reativa de autocuidado”.
José Roque Junges, jesuíta, é graduado em
Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, possui mestrado em
Teologia pela Pontificia Universidad Catolica
de Chile e doutorado em Teologia Moral pela
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma,
Itália. Tem experiência na área de Teologia,
Filosofia e Ética, com ênfase em Bioética. Entre seus livros publicados citamos Bioética:
perspectivas e desafios (São Leopoldo: Unisinos, 1999); Ecologia e Criação: resposta cristã
à crise ambiental (São Paulo: Loyola 2001);
Ética ambiental (São Leopoldo: Unisinos,
2004); e Bioética: hermenêutica e casuística
(São Paulo: Loyola, 2006). Leciona no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da
Unisinos.
Confira a entrevista.

(Princeton University Press, 2007),
afirma que a vida está atravessada
por cinco grandes mutações científico-culturais que determinam na
contemporaneidade a concepção da
saúde e da vida e a sua consequente apropriação pela medicina: 1) a
molecularização da vida, segundo a
qual ela é entendida como processos moleculares e não mais molares,

permitindo a sua transformação e
manipulação; 2) otimização da vida,
pois as intervenções moleculares
permitem o seu melhoramento biológico e a sua excelência vital; 3)
subjetivação da vida, possibilitada
pelas intervenções de otimização,
oportunizando que a vida seja configurada pelos desejos da subjetividade e fazendo surgir uma ética
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medicina está sendo reconfigurada e ressignificada a serviço dessa grande revolução biopolítica-econômica-cultural de apropriação da vida.
A medicalização da vida só é compreensível
em sua profundidade e amplidão, tendo
presente esse contexto científico cultural
com suas crescentes repercussões bioeconômicas, possibilitadas pelo mercado das
biotecnologias”. A afirmação é do filósofo e
teólogo José Roque Junges na entrevista que
concedeu por e-mail à IHU On-Line. Ele destaca que para Ivan Illich a melhoria da saúde
não depende da medicina, mas da melhoria
da alimentação e do saneamento. “As intervenções médicas só aparecem em terceiro
lugar e ligadas mais à cura da doença do que
verdadeiramente à promoção da saúde”,
adverte. E acrescenta: “Níveis melhores de
saúde na população não dependem primordialmente de intervenções médicas, mas de
outras ações intersetoriais que criam as condições ambientais para a reprodução social
da vida e para a potencialização de uma vida
com qualidade. Illich diria que a medicaliza-
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A medicalização da vida faz mal
à saúde
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somática e uma cidadania biológica;
4) a necessidade da expertise somática (de geneticistas, especialistas
em reprodução humana, terapeutas
de células tronco, aconselhadores
genéticos e bioeticistas) para assessorar essa otimização e subjetivação da vida; por fim a economia
da vitalidade, porque a vida adquire um biovalor, configurando um
biocapital que move uma crescente bioeconomia representada pelas
grandes corporações farmacêuticas
e biotecnológicas.
A medicina está sendo reconfigurada e ressignificada a serviço
dessa grande revolução biopolítica-econômica-cultural de apropriação
da vida. A medicalização da vida só
é compreensível em sua profundidade e amplidão, tendo presente esse
contexto científico cultural com suas
crescentes repercussões bioeconômicas, possibilitadas pelo mercado
das biotecnologias. A medicina não
pode esquecer que ela é hoje atravessada por esses processos que são
ao mesmo tempo científicos, culturais e econômicos de apropriação
da vida com suas imensas possibilidades terapêuticas, mas ao mesmo
tempo com suas grandes possíveis
patologias, responsáveis pela crescente sensação de desumanização da
medicina.
IHU On-Line – Qual a contribuição específica de Ivan Illich1 aos estudos do termo medicalização?
José Roque Junges – Illich demonstrou que a melhoria da saúde
da população não dependeu da medicina, mas da melhoria da alimentação e do saneamento. As intervenções médicas só aparecem em
terceiro lugar e ligadas mais à cura
1 Ivan Illich (1926-2002): pensador e polímata austríaco. Foi autor de uma série
de críticas às instituições da cultura moderna. Escreveu sobre educação, medicina, trabalho, energia, ecologia e gênero.
Pensador da ecologia política, foi uma
figura importante da crítica da sociedade industrial. Dentre suas obras citamos
“Limites para a medicina” (Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1977). Confira a
edição 46 da revista IHU On-Line, de 0912-2002, intitulada Ivan Illich, pensador
radical e inovador, disponível em http://
bit.ly/Z51QjA. (Nota da IHU On-Line)

“Illich chamou
de iatrogênese
estrutural,
identificada com
a colonização
médica da saúde
humana que é a
causa da crescente
medicalização da
vida”
da doença do que verdadeiramente à promoção da saúde. Esse fato
aponta, segundo Illich, para as contradições do orçamento em saúde
que em geral mede a melhoria da
saúde pelo número de procedimentos médicos e de leitos hospitalares que são criados, determinando,
por isso, as opções de gastos que
são privilegiadas pelo gestor municipal. Níveis melhores de saúde na
população não dependem primordialmente de intervenções médicas,
mas de outras ações intersetoriais
que criam as condições ambientais
para a reprodução social da vida e
para a potencialização de uma vida
com qualidade. Illich diria que a
medicalização da vida e o excessivo
poder médico fazem mal à saúde,
porque impedem que as pessoas
assumam com autonomia e autocuidado apoiado a sua situação, já
que saúde significa essencialmente
capacidade de reação e os terapeutas estão a serviço dessa capacidade
reativa de autocuidado. Numa transição epidemiológica para situações
onde imperam as condições crônicas
e não mais tanto os eventos agudos
essa constatação é fundamental. Só
assim poderá ser efetiva a tão propalada educação em saúde, porque
deixará de ser prescritiva e castradora para tornar-se agenciadora da
potência de vida do usuário.

IHU On-Line – Que ferramentas conceituais Illich oferece
aos movimentos contestatórios à
medicalização?
José Roque Junges – Uma ferramenta central da concepção de Illich
é o conceito de doença iatrogênica,
que é a patologia que não existiria
se o tratamento aplicado não fosse
o que as regras da profissão médica
recomendam. Engloba todas as condições clínicas, das quais os medicamentos, os profissionais e os hospitais são os agentes patogênicos. Essa
doença é provocada pela iatrogênese clínica, que é a multiplicação dos
efeitos secundários, mas diretos da
terapêutica aplicada que expropria o
detentor da sua saúde, entregue ao
total domínio do médico, medicalizando a vida e despotencializando
o usuário de sua energia vital. Essa
iatrogênese clínica produz uma iatrogênese social, que são os efeitos
socioculturais dessa medicalização,
criando um imaginário social no
povo de total dependência e incapacidade de usar os recursos terapêuticos que a sua própria cultura
sempre ofereceu e que tinham uma
força simbólica de cura, para entregar-se totalmente à empresa médica
que o destituiu culturalmente de sua
capacidade de autonomia reativa e
de autocuidado. Essa análise aponta para aquilo que Illich chamou de
iatrogênese estrutural, identificada
com a colonização médica da saúde
humana que é a causa da crescente
medicalização da vida.
IHU On-Line – Como podemos
compreender a abordagem de Illich
sobre a hipertrofia da medicalização
na modernidade? Em que medida ela
interfere na redução da autonomia
dos sujeitos?
José Roque Junges – Para Illich,
a saúde supõe a capacidade de assumir a responsabilidade pessoal diante da dor, da infelicidade e da morte.
Portanto saúde é autonomia para se
autorrefazer a partir de recursos do
seu ambiente de vida. Nesse sentido,
a saúde está essencialmente ligada à
cultura, identificando-se com a capacidade do grupo de reagir diante da
fragilidade e enfrentar o seu meio.
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vida, afeta o estado de espírito coletivo. Perde-se a confiança na força própria de recuperação o sentimento de
ser responsável por essa força e a confiança na solidariedade do próximo. O
resultado é uma regressão estrutural
do nível da saúde.
IHU On-Line – Qual a peculiaridade da abordagem de Foucault2 sobre
2 Michel Foucault (1926-1984): filósofo
francês. Suas obras, desde a História da
Loucura até a História da sexualidade (a
qual não pôde completar devido a sua
morte) situam-se dentro de uma filosofia
do conhecimento. Suas teorias sobre o
saber, o poder e o sujeito romperam com
as concepções modernas destes termos,
motivo pelo qual é considerado por certos autores, contrariando a sua própria
opinião de si mesmo, um pós-moderno.
Seus primeiros trabalhos (História da
Loucura, O Nascimento da Clínica, As
Palavras e as Coisas, A Arqueologia do
Saber) seguem uma linha estruturalista,
o que não impede que seja considerado
geralmente como um pós-estruturalista
devido a obras posteriores como Vigiar
e Punir e A História da Sexualidade. Em
três edições a IHU On-Line dedicou matéria de capa a Foucault: edição 119, de
18-10-2004, disponível para download em
http://migre.me/vMiS, edição 203, de
06-11-2006, disponível em http://migre.
me/vMj7, e edição 364, de 06-06-2011,
disponível em http://bit.ly/k3Fcp3.
Além disso, o IHU organizou, durante o
ano de 2004, o evento Ciclo de Estudos
sobre Michel Foucault, que também foi
tema da edição número 13 dos Cadernos IHU em Formação, disponível para
download em http://migre.me/vMjd sob
o título Michel Foucault. Sua contribuição para a educação, a política e a éti-

a medicalização a partir da noção de
biopoder e de governamentalidade?
José Roque Junges – Foucault
deu origem ao conceito de biopoder,
entendido como gestão da vida, fenômeno político que teve o seu início
no final do século XVIII e durante o
XIX. Nessa época o Estado começou
a se preocupar com a saúde da população, inaugurando a medicina social
em suas duas vertentes: a anátomo-política de disciplinamento do corpo
a serviço do rendimento no trabalho,
como uma exigência do sistema capitalista e a biopolítica de regulação da
população referida ao corpo-espécie
pelos controles do nascimento, mortalidade, longevidade e saúde da população, assumidos pelo biopoder do
Estado. As disciplinas do corpo e as
regulações da população são as duas
estratégias de biopolítica desenvolvidas pelo poder sobre a vida. Assim,
a função do poder do Estado não é
mais matar, como acontecia antes
dos tempos modernos, mas investir sobre a vida. A velha potência da
morte do poder soberano é substituída pela administração dos corpos e
a gestão calculista da vida. Passou-se
da disciplina ascética dos corpos dentro de instituições de ordenamento
como escola, prisão, manicômio para
uma regulação sanitarista que atinge a inteira sociedade pelo controle
da população. Essas primeiras análises de Foucault aparecem na obra
“Historia da sexualidade” (volume
I), onde biopoder e biopolítica são
praticamente sinônimos e expressam
disciplinamento e controle.
ca. Confira, também, a entrevista com
o filósofo José Ternes, concedida à IHU
On-Line 325, sob o título Foucault, a sociedade panóptica e o sujeito histórico,
disponível em http://migre.me/zASO.
De 13 a 16 de setembro de 2010 aconteceu o XI Simpósio Internacional IHU:
O (des)governo biopolítico da vida humana. Para maiores informações, acesse
http://migre.me/JyaH. Confira a edição
343 da IHU On-Line, intitulada O (des)
governo biopolítico da vida humana, publicada em 13-09-2010, disponível em
http://bit.ly/bi5U9l, e a edição 344, intitulada Biopolítica, estado de exceção
e vida nua. Um debate, disponível em
http://bit.ly/9SQCgl. A edição 364, de
06-06-2011 é intitulada ‘‘História da loucura’’ e o discurso racional em debate,
inspirada na obra História da loucura, e
está disponível em http://bit.ly/lXBq1m.
(Nota da IHU On-Line)
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IHU On-Line – O que representa
para um sujeito o fato de as instituições médicas assumirem a responsabilidade de cuidar da sua dor, transformando seu significado íntimo e
pessoal em um problema técnico?
José Roque Junges – A instituição médica prega a eliminação da dor,
das anomalias e da morte por meios
técnicos, não permitindo uma superação autônoma pela trans-significação.
O ritual médico e o mito correspondente da saúde perfeita constituem
atualmente a Simbólica, produtora de
sentido para superar qualquer limite
ou sofrimento, mas ela acontece pela
técnica heteronômica, não permitindo um trabalho interior de ressignificação autônoma. Nas culturas tradicionais, a sua função higiênica está
na capacidade de sustentar cada ser
humano confrontando-o com a dor,
o sofrimento e a morte. A instituição
médica assume a gestão da fragilidade, mutilando e paralisando a possibilidade de interpretação e reação autônoma do indivíduo em confronto com
a precariedade da vida. O servilismo
crescente em relação à terapêutica,
incentivado pela medicalização da

“A instituição
médica prega a
eliminação da dor,
das anomalias
e da morte por
meios técnicos,
não permitindo
uma superação
autônoma pela
trans-significação”

Tema de Capa

Cultura é o casulo que permite situar-se no nicho para sobreviver. Toda
cultura é uma das formas possíveis
de viabilidade humana. Cultura é o
regulamento da luta para sobreviver. O código cultural serve de matriz
para o equilíbrio externo e interno da
pessoa. Cria um quadro de referência para situar-se e encontrar sentido
para as manifestações de fragilidade.
Portanto, a cultura possibilita e serve de base para a autonomia. Para
Illich, esse poder gerador de saúde,
inerente a toda cultura tradicional,
está ameaçado pela mentalidade
criada pela medicalização que expropria as pessoas dessa capacidade de
encontrarem recursos simbólicos em
sua cultura autóctone para lidar com
tudo o que ameaça o seu equilíbrio
existencial. A medicalização torna a
saúde e a doença realidades heterônomas porque expropria a responsabilidade e o protagonismo do processo da cura e da qualidade de vida do
usuário para entregá-lo à expertise
técnica.
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Normatização interior
Numa obra posterior, intitulada
Nascimento da biopolítica, Foucault
refina mais o conceito pelo qual biopoder e biopolítica não são mais sinônimos. O primeiro continua tendo o
sentido de estruturas de poder sobre
a vida, mas biopolítica expressa dinâmicas políticas de governamentalidade, desenvolvidas pelo biopoder, para
o bem da população. Aqui não se trata
mais de um disciplinamento exterior,
mas de uma normatização interior,
que a própria população termina por
introjetar como saúde e assume como
sendo um valor. Em outras palavras, o
biopoder que não é apenas o Estado,
mas também o poder econômico das
biotecnologias que desenvolvem políticas de normatização a serviço de
uma melhoria e otimização da saúde.
Mas biopolítica significa também as
dinâmicas de potencialização da vida
que os próprios usuários e cidadãos
inventam e empregam para fugir dessa normatização.
Nessa perspectiva, pode-se dizer
que a medicalização da vida é consequência de uma biopolítica de apropriação e de normatização da vida
pelo poder médico, propalada como
produtora de saúde e de qualidade
de vida. A crescente proliferação das
terapias alternativas apresenta-se
também como dinâmica biopolítica,
contra essa medicalização e normatização da saúde que é propagada pelos agenciamentos semiotecnológicos
das biotecnologias.

www.ihu.unisinos.br

IHU On-Line – Em que sentido
as reflexões de Canguilhem3 sobre as
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3 Georges Canguilhem (1904-1995):
filósofo e médico francês. Especialista
em epistemologia e história da ciência,
publicou obras importantes sobre a
constituição da biologia como ciência,
sobre medicina, psicologia, ideologias
científicas
e
ética,
notadamente
Le normal et le pathologique e La
connaissance de la vie. Discípulo de
Gaston Bachelard, inscreve-se na
tradição da epistemologia histórica
francesa e terá uma notável influência
sobre Michel Foucault. Sua tese principal
é de que a vida não pode ser deduzida
a partir de leis físico-químicas, ou seja,
é preciso partir do próprio ser vivo para
compreender a vida. Assim, o objeto de
estudo da biologia é irredutível à análise
e a decomposição lógico-matemática.
(Nota da IHU On-Line)

“A instituição
médica assume
a gestão da
fragilidade,
mutilando e
paralisando a
possibilidade de
interpretação e
reação autônoma
do indivíduo em
confronto com a
precariedade da
vida”
fronteiras entre o normal e o patológico podem contribuir para os debates contemporâneos a cerca da medicalização da saúde e da vida?
José Roque Junges – Para Canguilhem, o normal em saúde é a flexibilidade de uma norma que não é
universal, mas se transforma em relação às condições individuais de cada
um. Por isso o limite entre o normal
e o patológico é impreciso para indivíduos considerados universalmente,
mas perfeitamente preciso para um
único indivíduo. O normal, apesar de
normativo, pode ser patológico em
situações diversas, pois têm normas
diferentes, dependendo do indivíduo.
Portanto, o estado patológico ou anormal não é consequência da ausência
de qualquer norma, porque a doença
também é uma norma de vida, embora inferior. A pessoa doente está
normatizada em condições bem definidas e perdeu a capacidade normativa para diferentes situações. Saúde,
para Canguilhem, é justamente a capacidade de estabelecer a norma para
um indivíduo, isto é, de definir o que
é normal para essa pessoa, e a doença
é a diminuição dessa capacidade, mas

o enfermo não deixa de estabelecer a
sua norma em condições diminuídas.
Assim, normal e patológico não são
condições antagônicas num indivíduo,
porque a norma, e consequentemente o normal, é justamente definida em
relação ao que desequilibra patologicamente nessa situação particular. Em
outras palavras, cada um define para
si o que é normal, tendo presente a
singularidade da sua condição.
A medicalização da vida ao propor uma normatização universal impede que o indivíduo tenha a capacidade
de definir o normal para sua situação
particular. A busca de medicamentos
individualizados a partir de pesquisa
genética pretende responder a essa
crítica, mas ela está baseada numa
visão redutiva, porque restringe a doença e a saúde a denominadores biológicos e genéticos, esquecendo que o
ser humano é essencialmente biocultural. A capacidade de definir a norma
de saúde para si mesmo, seguindo a
trilha de Canguilhem, é um processo
biopsico-simbólico, apontando para
a sua complexidade. A medicalização
normativa da vida é uma simplificação
que faz mal à saúde.

Leia mais...
>> José Roque Junges já contribuiu
outras vezes com a IHU On-Line. Confira:
• “Se o aborto é um problema, a sua
solução não é o próprio aborto”. Entrevista publicada na edição número 219, de 14-05-2007, disponível
em http://bit.ly/hQXETy
• Agenciamentos imunitários e biopolíticos do direito à saúde. Entrevista publicada na edição número
344, de 21-09-2010, disponível em
http://bit.ly/Ln0ZX7
• O Concílio Vaticano II e a ética cristã
na atualidade. Entrevista publicada na edição número 401, de 0309-2012, disponível em http://bit.
ly/16ZGuZI
• Transformações recentes e prospectivas de futuro para a ética teológica. Artigo publicado nos Cadernos
Teologia Pública número 7, disponível em http://bit.ly/NlDmdr
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Para Charles Dalcanale Tesser, não dá para dizer que os profissionais de saúde sejam
os principais atores ou molas propulsoras da medicalização, mas de qualquer forma
tendem a ter uma ação pró-medicalização
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“A autonomia diminui
conforme aumenta a
medicalização”
Por Graziela Wolfart

A

IHU On-Line – O que podemos
entender por medicalização social?
Charles Tesser – A medicalização
não tem uma definição muito simples
ou fácil. Mas podemos pensá-la como
um processo de múltiplas dimensões
que envolvem duas características
principais. A primeira consiste no fato
de que ocorre um processo de transEDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013

resgatar a autonomia do sujeito diante do
enfrentamento da vida, no combate à medicalização desnecessária. De qualquer forma,
continua, “temos um processo histórico que
vem desde o fim do século XX, que é uma
tendência de, na atuação profissional, exigir
submissão, pouca autonomia; a gente faz e
intervém. O médico dá o remédio, opera e a
pessoa só cumpre ordens. Isso é frustrante,
medicalizante e funciona muito mal”.
Charles Dalcanale Tesser é médico formado pela Universidade Estadual de Campinas
– Unicamp, com residência em Medicina Preventiva e Social pela mesma instituição. Tem
especialização em Homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia e mestrado e
doutorado em Saúde Coletiva pela Unicamp.
É professor da Universidade Federal de Santa
Catarina. Dentre outros, é organizador do livro Medicalização social e atenção à saúde no
SUS (São Paulo: Hucitec, 2010).
Confira a entrevista.

formação de eventos, de características, de aspectos das pessoas e de suas
vidas em problemas que passam a ser
objeto da ação profissional da área da
saúde. Ou seja, ocorre a transformação de aspectos relativos a experiências da vida das pessoas em problemas médicos, que até recentemente
não eram consideradas como tal. É

um processo que está avançando desde a década de 1960, principalmente
em função do avanço tecnológico e
da medicina. Uma segunda característica do processo de medicalização
é o fato de esse processo gerar cada
vez mais dependência das pessoas de
profissionais de saúde ou de médicos,
ou de tecnologias especializadas que
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o comentar sobre os desafios que
surgem a partir da hegemonia político-epistemológica da biociência e
da disputa mercadológica atual no campo da
saúde, o médico e professor Charles Tesser
considera que esse é um dos dramas atuais
na área da saúde, porque, segundo ele, “a
tendência da especialização e as dificuldades
da sociedade contemporânea, em função do
capitalismo, cada vez mais vão acirrando o
ambiente de competividade e de disputa”.
Na entrevista que concedeu por telefone à
IHU On-Line, esclarece que existe na área da
saúde uma competição entre as categorias
profissionais, dos especialistas, pelas fatias
do mercado. “Afinal, as pessoas querem se
estabelecer, trabalhar, ter um lugar na sociedade, com reconhecimento e remuneração.
Isso é algo que tende a acirrar o processo de
medicalização, no sentido de que as pessoas
e as corporações querem abocanhar pedaços
de técnicas, procedimentos, de fazeres como
sendo seus”. Tesser fala na importância de
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são dominadas por profissionais de
saúde, para tocarem sua vida.
IHU On-Line – Como a questão
da medicalização social afeta o Sistema Único de Saúde no Brasil?
Charles Tesser – O SUS está
tentando se organizar, com muita
dificuldade, como algo que ainda
está incompleto, pela metade, e que
sofre as consequências da medicalização. Ele não só sofre as consequências, porque se gera uma demanda infinita por profissionais de
saúde, como também está diante de
algo não resolvível, porque é muito
frustrante atribuir um tratamento a
coisas da vida com remédios ou cirurgias. Por outro lado, os próprios
profissionais de saúde que trabalham no SUS tendem, por sua formação, pela tendência das práticas,
a reforçar a medicalização. Isso é um
tiro no próprio pé. Não dá para dizer
que os profissionais de saúde sejam
os principais atores ou molas propulsoras da medicalização, mas de
qualquer forma tendem a ter uma
ação pró-medicalização.
IHU On-Line – O que faria parte
de um processo de pluralização terapêutica das instituições de saúde?
Charles Tesser – A ideia de
pluralização dos cuidados ou pluralização terapêutica não é algo
novo e nem surgiu aqui no Brasil. É
uma ideia de reconhecimento que
foi feita por outros pesquisadores,
normalmente sociólogos e antropólogos da saúde, de que, na sociedade em geral, as pessoas e grupos
sociais recorrem a diversos tipos de
cuidado, incluindo o cuidado médico e científico. Além desse, há uma
procura crescente, nos últimos 40
anos, de outros tipos de cuidado.
Diante disso, o sistema de saúde
reconhece que ele mesmo pode se
pluralizar também.
IHU On-Line – A que outros tipos
de cuidado o senhor se refere?
Charles Tesser – Posso citar alguns exemplos, como as medicinas

“Conforme
aumenta a
medicalização,
se dissemina
nas pessoas e
nas populações
uma sensação de
insegurança e de
incompetência
para fazer as
coisas que
costumam fazer
para enfrentar a
vida”
orientais, dentre as quais a acupuntura. Há outros tipos de tratamento já
reconhecidos pela sociedade, como a
homeopatia, práticas corporais, como
a yoga, meditação, relaxamento.
IHU On-Line – Quais os desafios
que surgem a partir da hegemonia
político-epistemológica da biociência
e da disputa mercadológica atual no
campo da saúde?
Charles Tesser – Esse é um dos
dramas, porque a tendência da especialização e as dificuldades da sociedade contemporânea, em função do
capitalismo, cada vez mais vão acirrando o ambiente de competividade e de
disputa. Temos, na área da saúde, uma
competição entre as categorias profissionais, dos especialistas, pelas fatias
do mercado. Afinal, as pessoas querem
se estabelecer, trabalhar, ter um lugar
na sociedade, com reconhecimento e

remuneração. Isso é algo que tende a
acirrar o processo de medicalização,
no sentido de que as pessoas e as corporações querem abocanhar pedaços
de técnicas, procedimentos, de fazeres
como sendo seus.
IHU On-Line – O que deve ser
levado em conta quando se fala de
autonomia em saúde-doença?
Charles Tesser – A maior parte
do que as pessoas fazem em relação
à própria vida e à saúde é por conta
própria, ou seja, em um ambiente
de cuidado doméstico, familiar, na
sua rede de relações sociais. Uma
parte das ações para se cuidar foi introduzida na cultura pelos próprios
profissionais de saúde. No entanto,
a autonomia diminui conforme aumenta a medicalização. E conforme
aumenta a medicalização, se dissemina nas pessoas e nas populações
uma sensação de insegurança e de
incompetência para fazer as coisas
que costumam fazer para enfrentar
a vida: pequenos problemas, pequenas dores não necessariamente precisam gerar demanda de um
profissional de saúde. A ideia hoje
é muito explorada em todo mundo,
até nas próprias profissões acadêmicas da saúde, é que, dado o aumento da longevidade e a proeminência
de doenças crônicas, deveríamos
tentar trabalhar para incrementar,
resgatar, valorizar ou estimular a autonomia das pessoas em geral, seja
para terem mais segurança, tranquilidade e mais conhecimento, senso
crítico e bom senso para se cuidarem
por conta própria, seja para participarem dos cuidados que transcendem a esfera da competência leiga e
que necessitam de um curador, um
profissional de saúde. De qualquer
forma, temos um processo histórico
que vem desde o fim do século XX,
que é uma tendência de, na atuação
profissional, exigir submissão, pouca autonomia; a gente faz e intervém. O médico dá o remédio, opera
e a pessoa só cumpre ordens. Isso é
frustrante, medicalizante e funciona
muito mal.
SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

Para Sandra Caponi, a postura de “curar” com medicamentos os comportamentos
considerados indesejáveis representa uma perda imensa de reflexão sobre nossos
problemas sociais
Por Graziela Wolfart

N

a opinião da professora Sandra Caponi, muitos dos fatos sociais que
são medicalizados fazem parte do
que podemos chamar de sofrimentos cotidianos, do que seria próprio da condição
humana: “nós sofremos, passamos pela condição de tristeza e isso é inevitável, lamentavelmente. Passamos por diversos lutos na
vida, que pode ser o luto pela morte de uma
pessoa querida, ou o luto por não conseguir
trabalho. Cada uma dessas situações apresenta o seguinte desafio ético para cada um
de nós: como vamos lidar com nosso próprio
sofrimento? Pode ser de maneira isolada,
ou criando laços sociais e redes de ajuda,
ou consumindo medicamentos. Para a nossa
modernidade, a opção privilegiada tem sido
consumir medicamentos. Parece que, com
eles, podemos sair de todas as situações de
tristeza, dificuldades, ansiedade, estresse ou
até dificuldades para concentração no trabalho. Às vezes, o medicamento é a última coisa que ajuda em um processo de construção
da subjetividade, se estivermos falando de
construção ética de si”. Na entrevista a seguir, concedida por telefone à IHU On-Line,
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Sandra percebe que a indústria farmacêutica
entra nesse processo quando promete que
vai resolver todos esses problemas com uma
“bala mágica”, que seria o medicamento.
“Assim, a pessoa não vai mais sofrer, nem
se estressar, terá uma ótima concentração e
não precisará mais refletir sobre o presente,
nem mudar suas condições de vida. Apenas
ingerir medicamentos”.
Formada em Filosofia na Universidad Nacional de Rosario (Argentina), Sandra Caponi
é mestre e doutora em Lógica e Filosofia da
Ciência pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Desde 1993 é professora
no Departamento de Sociologia e Ciências
Politicas da Universidade Federal de Santa
Catarina – UFSC. Suas áreas de pesquisa são
a Filosofia e a História da Medicina, tendo
desenvolvido pesquisas, neste último caso,
sobre a história da Clínica, da Psiquiatria, do
Higienismo, da Microbiologia e da Medicina
Tropical. Dentre seus livros publicados citamos Loucos e degenerados: uma genealogia
da psiquiatria ampliada (Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012).
Confira a entrevista.

manifestam como um problema, mas
aparecem muitas vezes como um risco ou como um elemento preventivo para problemas futuros, pode vir
a gerar problemas sérios de saúde
pública. Um exemplo são os ansiolíticos, como o uso abusivo de um medicamento que se chama Rivotril1. Exis1 O clonazepam pertence a uma classe
farmacológica conhecida como benzodiazepinas, o que possui como principais

propriedades inibição leve das funções
do sistema nervoso central permitindo,
assim, uma ação anticonvulsivante, alguma sedação, relaxamento muscular e
efeito tranquilizante. Em estudos feitos
em animais o medicamento inibiu crises
convulsivas de diferentes tipos, devido à
ação diretamente sobre o foco epiléptico
e por impedir que ele interfira na função
do restante do sistema nervoso. É comercializado pelo laboratório Roche com o
nome de Rivotril ou Navotrax na Europa,
Ásia, América latina e Oceania e Klonopin
nos Estados Unidos. Em maio de 2009, o
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IHU On-Line – Quais os principais desafios envolvidos na medicalização da saúde mental em nossos
dias?
Sandra Caponi – Eu apontaria
como um dos desafios a tentativa de
começar a pensar na medicalização
da saúde mental como um tema de
saúde pública. O uso excessivo de
medicamentos para problemas de
saúde mental, que às vezes nem se

Tema de Capa

O risco da biologização dos
problemas sociais
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tem grupos de ajuda a usuários de
Rivotril, assim como existem grupos
de ajuda aos alcoólatras. Já se comprovou, em vários casos, que existe
o uso continuado, às vezes desnecessário, de um medicamento que
provoca bastantes efeitos colaterais
e que cria muita dependência, mas
estão indicados para casos de ansiedade. Acontece que muitas situações
de estresse, de pequenas ansiedades
do nosso dia a dia, poderiam levar a
indicar uma medicação. Mas acredito
que, desse modo, se estaria contribuindo para a criação de uma dependência do medicamento de maneira
desnecessária.
IHU On-Line – Como podemos
relacionar ética, saúde pública e indústria farmacêutica quando o assunto é a medicalização da vida?
Sandra Caponi – Muitos desses
fatos que são medicalizados fazem
parte do que podemos chamar de
sofrimentos cotidianos, do que seria
próprio da condição humana: nós sofremos, passamos pela condição de
tristeza e isso é inevitável, lamentavelmente. Passamos por diversos lutos na vida, que pode ser o luto pela
morte de uma pessoa querida, ou o
luto por não conseguir trabalho. Cada
uma dessas situações apresenta o seguinte desafio ético para cada um de
nós: como vamos lidar com nosso próprio sofrimento? Pode ser de maneira
isolada, ou criando laços sociais e redes de ajuda, ou consumindo medicamentos. Para a nossa modernidade, a
opção privilegiada tem sido consumir
medicamentos. Parece que, com eles,
podemos sair de todas as situações
de tristeza, dificuldades, ansiedade, estresse ou até dificuldades para
concentração no trabalho. Às vezes,
o medicamento é a última coisa que
ajuda em um processo de construção
da subjetividade, se estivermos falando de construção ética de si. A aceitação do luto é algo que leva um tempo
e, muitas vezes, esse tempo nós mesmos é que temos que estipular. Se isso
se mede por um diagnóstico é muito
clonazepam era o medicamento de tarja
preta mais vendido do Brasil. (Nota da
IHU On-Line)
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“A história
do sujeito
desapareceu. Não
importa tanto o
relato de como
aconteceram as
situações e nem
por que elas estão
produzindo o
sofrimento, mas
sim os sintomas.
Para daí tratar
com remédio”
provável que a pessoa seja medicada por um problema que poderia ser
resolvido por si, com paciência, com
tempo, com calma, criando estratégias éticas de cuidado.
Eu posso citar um exemplo pessoal, simples, que estou vivenciando,
que é o luto. Minha mãe faleceu há
10 dias e muitas pessoas amigas me
sugerem para tomar algum remédio
que ajude a aplacar minha tristeza.
Eu digo que estou triste sim, afinal
era minha mãe. O que vou fazer?
Tenho que elaborar esse luto da melhor forma possível, porque ingerindo medicamentos não vou fazer com
que minha mãe volte. Esse é um dos
tantos problemas que enfrentamos
no dia a dia. A indústria farmacêutica entra nesse processo quando ela
promete que vai resolver todos esses
problemas com uma “bala mágica”,
que seria o medicamento. Assim, a
pessoa não vai mais sofrer, nem se
estressar, terá uma ótima concentração e não precisará mais refletir
sobre o presente, nem mudar suas
condições de vida. Apenas ingerir
medicamentos.

IHU On-Line – A partir de uma
perspectiva histórica, o que pode ser
dito sobre a medicalização dos sofrimentos e das anomalias comportamentais humanas?
Sandra Caponi – Publiquei um livro que se chama Loucos e degenerados, no qual analiso o tema da medicalização do sofrimento desde o início
da psiquiatria. Aqui, podemos pensar
no tema retomando a história mais
curta, mais recente, que é a história
do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Hoje estamos utilizando o DSM
IV-R (Revisado), onde estão todas as
categorias, as classificações de diagnósticos de patologias mentais. Esse
manual é utilizado por psiquiatras,
médicos generalistas e é a partir dele
que se fazem os diagnósticos das diversas patologias mentais. O DSM tem
uma história que se inicia em 1952. E
a história mais recente dos diagnósticos nos mostra que, durante os anos
do pós-guerra até a década de 1950,
os sofrimentos psíquicos eram pensados em termos éticos, subjetivos,
pessoais, como algo que se tratava
com o psicanalista e que se inseria em
uma história de vida. O sofrimento
psíquico era algo – como pensam os
psicanalistas até hoje – sobre o qual
se podia falar, que tinha significação
na história do sujeito. Pouco a pouco
o DSM foi adotando uma característica bem psiquiátrica. A partir de 1980,
com o DSM III, aparecem análises que
descartam totalmente tudo o que seria a escuta psicanalítica ou uma escuta mais atenta do sofrimento do indivíduo, para passar a ser um manual de
diagnóstico de sintomas. O que interessa não é tanto como se insere esse
sofrimento na vida do individuo, mas
quais são os sintomas que aparecem.
O que aconteceu nesse processo é
que a história do sujeito desapareceu.
Não importa tanto o relato de como
aconteceram as situações e nem por
que elas estão produzindo o sofrimento, mas sim os sintomas. Para daí
tratar com remédio. Esse diagnóstico
que sairá então terá uma terapêutica
quase sempre 100% farmacológica.
IHU On-Line – Como os estudos
sobre biopolítica da população de
SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

2 Foucault, Michel. História da Sexualidade I – A vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. (Nota da IHU
On-Line)
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a reivindicar direitos, vão desaparecendo conforme surgem esses medicamentos, essas “balas mágicas”
que prometem solução para todos os
problemas. Como no caso do déficit
de atenção com hiperatividade, que
muitas vezes tem a ver com uma estrutura educativa que está falida, que
não é pensada, com aulas muito numerosas, falta de preparação dos professores, enfim, e que acabam sendo
pensados como se fossem uma falha
de neurotransmissor da criança. Esse
é um tipo de problema que exigiria
intervenções sociais claras, mudar
as relações sociais dentro da sala de
aula, mudar as relações laborais, os
vínculos de trabalho. A lista de diagnósticos de problemas mentais vem
aumentando desde 1980 de maneira
alarmante. A cada novo DSM é cada
vez maior o número de patologias, de
diagnósticos que aparecem. São muitas vezes problemas sociais pensados
nessa perspectiva biológica.
IHU On-Line – O que caracteriza
o discurso da mídia no processo de
medicalização da vida?
Sandra Caponi – Há uma espécie de hiperinformação, que está vinculada a todos estes temas, que de
alguma maneira muitas vezes tem
a ver com a publicidade da própria
indústria farmacêutica. É muito simples assistir na TV ou no jornal e nas
revistas uma quantidade de notas em
que se fala sobre uma nova patologia, sobre um novo medicamento,
sobre formas de prevenção – e, para

isso, utilizar medicamentos –, sobre
a importância de tratar precocemente alguma indicação de uma futura
patologia que virá. Todos esses são
alarmes que passam pela mídia e fazem com que se banalizem e entrem
no diálogo do dia a dia essas discussões que são técnicas e complexas. O
que quero deixar claro é que, apesar
de todas as críticas que fiz até então,
precisamos ter em conta que existem
pessoas que têm, de fato, depressão
e outros distúrbios mentais. É claro
que existem pessoas que sofrem com
essas doenças e que precisam de medicamentos. Só que se banalizaram
os diagnósticos, porque aparecem na
mídia como se fosse um creme para
as rugas, como se todos tivessem que
consumir esses medicamentos. O que
não quero de forma alguma é negar
que exista sofrimento ou que existam
pessoas que padecem dessas patologias. Simplesmente meu trabalho
é analisar como essas classificações
foram construídas, se realmente são
epistemologicamente sólidas as bases que possibilitam as diferentes
classificações e qual é o papel que a
indústria farmacêutica opera nelas. O
que existe é um abuso, um excesso
de diagnósticos para problemas que
não constituem patologias.
IHU On-Line – Pensando na mídia e na exposição de uma celebridade como Angelina Jolie, qual sua
opinião sobre a decisão dela, de retirar as mamas apenas tendo em conta
uma projeção de uma possibilidade
de, no futuro, desenvolver um câncer
de mama?
Sandra Caponi – Considerando
que ela não tenha nenhum nódulo e
tomou essa decisão apenas por uma
análise genética, vejo isso como um
ato completamente delirante. Não
existe uma análise genética que pode
dizer o que vai acontecer com cada
um de nós no futuro. Não é possível
saber isso com exatidão, porque existe toda uma interação entre nossos
dados genéticos com o meio ambiente, o que fazemos, nossa vida, que faz
com que o que aparece como uma
pré-disposição se manifeste ou não.
Isso é uma loucura, sinceramente. É
algo muito radical.
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IHU On-Line – Quais as principais dificuldades implícitas na multiplicação e proliferação de novos
diagnósticos psiquiátricos? O que
representa, do ponto de vista social
e cultural, a postura de “curar” com
medicamentos os comportamentos
considerados indesejáveis?
Sandra Caponi – O que representa é uma perda imensa de reflexão sobre nossos problemas sociais.
A primeira coisa que acontece é que
os laços sociais clássicos, que tendem

“O que não quero,
de forma alguma,
é negar que
exista sofrimento,
ou que existam
pessoas que
padecem dessas
patologias”

Tema de Capa

Foucault e Agamben e as reflexões
de Canguilhem sobre as fronteiras difusas da normalidade podem contribuir para os debates contemporâneos a cerca da medicalização da saúde
e da vida?
Sandra Caponi – Foucault escreveu sobre sistemas da biopolítica no
livro “História da Sexualidade I”2, mas
também em cursos que ele ministrou.
A obra, mesmo que tenha sido escrita
na década de 1970, é absolutamente
atual e pertinente para pensar o que
está acontecendo hoje. Todos esses
processos de biologização de fatos e
problemas sociais a partir do conceito de biopolítica em Foucault podem
ser retomados para analisar questões
de explicações genéticas atuais da criminalidade ou da sexualidade. Muitos casos que temos trabalhado, por
exemplo, de assédio moral no trabalho ou de violência familiar e doméstica, que muitas vezes são problemas
sociais reais, acabam sendo tratados
como problemas neuroquímicos. Tanto Foucault quanto as reflexões de
Agamben são atuais e importantes e
trazem uma grade analítica muito rica
para o presente. E é praticamente impossível deixar de situar Foucault no
mesmo espaço de discurso que Canguilhem abre com a discussão sobre
normalidade e patologia, os limites
difusos entre uma e outra e como se
estabelecem o normal e o patológico.
É nessa matriz que Foucault vai trabalhar e criar todas suas reflexões sobre
o nascimento da clínica, do hospital,
da psiquiatria e do poder psiquiátrico.
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O filtro da medicalização para a
produção da subjetividade
Para Ricardo Teixeira, o tema da medicalização participa na produção dos nossos
modos de viver de múltiplas formas
Por Graziela Wolfart

“P

roduzir subjetividade é produzir
um modo de afetar e ser afetado
pelos fatos da vida. A subjetividade define, entre outras coisas, a maneira
como eu percebo as coisas, o mundo, me percebo, auto-analiso as situações em que meu
corpo se insere. E nesses fatos, a medicalização entra como uma espécie de filtro produzido a partir dos agenciamentos que esse corpo
e essa subjetividade integram, que passa a
perceber o mundo e agir nele segundo uma
lógica ‘imposta’ pelo filtro da medicalização. E
aqui medicalização seria todos esses elementos que entram nos agenciamentos de produção de subjetividade, isto é, de produção
de si e do mundo, e que acabam mediando a
relação com o mundo a partir de uma lógica
médico-centrada”. A análise é do professor
Ricardo Teixeira, na entrevista que concedeu
por telefone à IHU On-Line. Ele deixa claro,
no entanto, que a questão da medicalização
abordada não envolve apenas a figura do médico, “mas o olhar advindo da centralidade
que um certo saber médico sobre a vida tem
na cultura contemporânea”.

IHU On-Line – Como a medicalização interfere na subjetividade dos
indivíduos de modo geral?
Ricardo Teixeira – O tema da medicalização diz respeito às múltiplas
formas como os saberes e práticas
médicas participam da produção dos
nossos modos de viver. Produzir subjetividade é produzir um modo de afetar e ser afetado pelos fatos da vida.
A subjetividade define, entre outras
coisas, a maneira como eu percebo as
coisas, o mundo, me percebo, autoanaliso as situações em que meu corpo
se insere. E nesses fatos, a medicalização entra como uma espécie de filtro

Ricardo é professor do Departamento de
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – USP.
Desde 1989 atua como médico sanitarista
da USP, desenvolvendo atividades de assistência, docência e pesquisa junto ao Centro
de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa
(Butantã). Desde 2007, é consultor da Política Nacional de Humanização do Ministério
da Saúde, coordenando, desde 2008, a Rede
HumanizaSUS.
O professor esteve na Unisinos no último dia 14 de maio para falar sobre o tema
“Agenciamentos tecnossemiológicos na produção da subjetividade em saúde”, durante
a programação do I Seminário que antecede
e prepara o XIV Simpósio Internacional IHU
– Revoluções Tecnocientíficas, Culturas, Indivíduos e Sociedades – A modelagem da vida,
do conhecimento e dos processos produtivos
na tecnociência contemporânea, que ocorrerá de 21 a 24 de outubro de 2014, na Unisinos
(mais informações em http://bit.ly/17XdPlT).
Leia uma nota sobre a palestra dele, disponível em http://bit.ly/14UhK0X
Confira a entrevista.

produzido a partir dos agenciamentos
que esse corpo e essa subjetividade integram, que passa a perceber o
mundo e agir nele segundo uma lógica “imposta” pelo filtro da medicalização. E aqui medicalização seria o que
conhecemos como todos esses elementos que entram nos agenciamentos de produção de subjetividade, isto
é, de produção de si e do mundo, e
que acabam mediando a relação com
o mundo a partir de uma lógica médico-centrada. Gostaria de deixar claro
que a questão da medicalização não
envolve apenas e necessariamente
a centralização na figura do médico,

mas o olhar advindo da centralidade
que um certo saber médico sobre a
vida tem na cultura contemporânea.
IHU On-Line – Pensando em soluções para os problemas de saúde,
como seria a proposta de uma inteligência coletiva e uma horizontalização das relações?
Ricardo Teixeira – Colocar os
problemas da saúde sob a ótica da
inteligência coletiva significa admitir
que eles convocam uma inteligência
distribuída, no sentido de que são desafios não para apenas conhecimentos produzidos por um ou alguns, mas
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demos esquecer que o paciente, até
o fim desse processo, é portador de
um conhecimento que só ele pode
ter. Esse é um tipo de conhecimento
que não está formalizado no plano da
cognição, plano onde ela [a cognição]
é separada dos afetos, de um conhecimento intensamente afetivo a respeito da sua própria situação. Mas quem
detém o critério, o valor último de
todo o conhecimento que será mobilizado nessa relação, é o paciente. Essa
é a riqueza da clínica. O saber médico
se formaliza muitas vezes no laboratório, na bancada científica. Quando um
patologista, no laboratório, examina
um tecido e diz que ali há uma lesão,
que é uma patologia, a rigor, não há
nada no que ele está vendo que diga
para ele, em si mesmo, que aquilo é
patológico. Ele só pode falar que algo
é patológico porque algum clínico que
teve contato com o paciente, na beira
do leito ou no ambulatório, disse para
ele que alguém que é o dono daquele
tecido sofria. Este conhecimento que
informa que aquele tecido é patológico vem de um paciente que sabe
que sofre. Que esse conhecimento
permaneça sempre hierarquicamente superior na relação paciente/trabalhador da saúde, pode funcionar
como um pequeno “antídoto” contra
a medicalização.
IHU On-Line – Qual a inspiração
que a obra Ética, de Baruch Spinoza,
pode oferecer aos desafios que se
apresentam à sociedade medicalizada em excesso?
Ricardo Teixeira – Spinoza é
exatamente isso. Para ele, uma ideia
é um afeto; um afeto é uma ideia. Já

de cara precisamos retomar sua teoria do conhecimento do que é um
corpo que conhece, que não vai tratar o conhecimento e a própria razão
como um fato cerebral, mas como
um conhecimento que é do corpo.
Na teoria de Spinoza, não se pode
dissociar o pensamento do corpo,
pois são dois atributos de uma mesma e única coisa. Nesse sentido, Spinoza é o anti-Descartes, pois põe em
questão a separação corpo e mente.
E essa indissociabilidade se expressa
no ponto de vista de que não há uma
ideia no pensamento que não seja,
ao mesmo tempo, imediata e simultaneamente, uma afecção e um afeto
do corpo, que não seja experiência
da variação da potência (para mais
ou para menos) desse corpo.
IHU On-Line – Com a modificação dos corpos feita pela técnica e
pelos remédios, podemos dizer que
eles ainda continuam a constituir um
corpo próprio?
Ricardo Teixeira – O nosso corpo
nos pertence? Entramos em agenciamentos coletivos e vários deles são
partes de estratégias de governo de
nossa própria vida. A ideia de produzirmos um corpo cada vez mais livre,
ou seja, a ideia de podermos cada vez
mais entrar na posse da potência que
é nosso corpo, é propriamente uma
temática spinozana. Da mesma forma
Spinoza questionou a problemática
filosófica do livre arbítrio. Como esse
corpo completamente governado
pelo que está “fora”, pelo que não lhe
pertence, poderia ser livre e fazer escolhas livres? Para Spinoza, achamos
que nossas escolhas são livres porque
somos conscientes que escolhemos,
ainda que ignoremos o que causa nossas escolhas e a causa delas muitas
vezes está no tipo de agenciamento
que nosso corpo entra e participa. E
Spinoza vai dizer que o único ser inteiramente livre seria Deus, porque só
Ele não poderia ser determinado por
nada que venha de fora, porque não
haveria um “fora” de Deus. Já para todos os corpos que têm uma existência
finita e limitada só poderíamos esperar alcançar um grau “proporcionalmente” maior de liberdade. Todas as
técnicas que se acoplam ao nosso corpo deveriam, em termos spinozanos,
ser arguidas dessa perspectiva.
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IHU On-Line – Como o senhor
define o relacionamento entre os
profissionais da saúde e seus pacientes dentro da lógica da medicalização
da saúde e da vida?
Ricardo Teixeira – No encontro
paciente/trabalhador da saúde esse
mesmo tema da hierarquização pode
se recolocar. O usuário ou paciente
não é alguém destituído de saberes
sobre questões de saúde. E o profissional de saúde, seja ele qual for,
também possui um saber. É claro que
na relação paciente/trabalhador da
saúde essa questão tende a se apresentar, num certo sentido, a priori hierarquizada. No sentido de que há uma
parte que procura o auxílio da outra
parte, supondo, portanto, que seu
saber é insuficiente para lidar com a
adversidade que está enfrentando.
Digamos que ao procurar ajuda, o paciente tem uma expectativa de que o
saber do outro seja hierarquicamente
superior ao seu. No entanto, não po-

“Entramos em
agenciamentos
coletivos e vários
deles são partes
estratégicas de
governo de nossa
própria vida”

Tema de Capa

que imediatamente convocam uma
resposta no plano da ação coletiva.
Os problemas de saúde não prescindem de um saber e uma inteligência
médica. Mas outra coisa é achar que
eles estejam subordinados a uma lógica estritamente médica. O tema da
horizontalização implica afirmar que,
no campo dos desafios da saúde, não
há a priori um saber que seja mais
valioso do que os demais. É desse
tipo de horizontalização que estamos
falando.
A horizontalização confronta o
tema da hierarquia do saber. A abordagem da inteligência coletiva não
nega a hierarquia do saber. O que ela
confronta é uma hierarquia a priori do
saber, de que existiriam saberes mais
valiosos do que outros a priori. Para a
inteligência coletiva, o ponto de partida são os problemas a serem enfrentados. E é o problema que define, a cada
vez, de forma intensamente contextual, qual é o saber mais importante naquela situação. Nem sempre em todas
as situações de saúde o saber médico
será hierarquicamente superior, do
mesmo modo que em outra situação
ele poderá ser. Não significa negar a
hierarquia do conhecimento, mas afirmar que ela é intensamente contextual, ela se afirma perante os problemas
concretos que se apresentam.
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Ideologia do consumo
da “saúde”: epidemia
contemporânea
Para Rosangela Barbiani, na esteira dos grandes avanços da ciência biomédica e da
biotecnologia, o século XXI protagoniza uma nova forma de relação entre a saúde e a
doença
Por Graziela Wolfart
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ransitamos da cultura do combate às doenças à vigilância eugênica, onde o controle sobre
a saúde e a doença estende-se ao controle
da própria vida, não só na forma de geri-la,
mas na forma de concebê-la e prolongá-la. A
saúde passa a ser um produto que se adquire por meio de diversos dispositivos, resultado de um conjunto de investimentos físicos,
espirituais e, sobretudo, materiais sobre um
corpo social cada vez mais amedrontado com
a finitude humana e seus enigmas. No mercado de oferta de serviços e mercadorias, a
medicina clássica divide espaço com as ‘novas tecnologias’ que analgesiam o sofrimento humano, propagam a ‘felicidade’ e a vida
longeva, quiçá eterna. Os corpos que antes
eram necessários para a tarefa civilizatória de
erguer uma nação, hoje são cultuados como
objetos de consumo para o mercado e mediatizados pela sociedade enquanto veículos
da vida humana. No motor dessa nova sociabilidade imposta pelo capital está a indústria
do consumismo”. A reflexão é da professora
Rosangela Barbiani, da Unisinos. Na entrevis-

ta a seguir, concedida por e-mail para a IHU
On-Line, ela explica que “para todos os males
há um ‘remédio’ e para evitá-los basta seguir
com disciplina e fé as profecias dos programas
propagandeados na mídia televisiva, jornalística, eletrônica, radiofônica. No círculo que se
estabelece, observa-se a posição dos sujeitos
como seres–pacientes cada vez mais dóceis e
receptivos às prescrições e prognósticos provenientes de complexos aparatos diagnósticos, hospitalares e de drogas quimicamente
manipuladas”.
Rosangela Barbiani possui graduação e
mestrado em Serviço Social pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
Atualmente é professora nos cursos de mestrado em Saúde Coletiva e mestrado profissional em Enfermagem e no curso de graduação
em Serviço Social da Unisinos. É membro do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Leopoldo, na qualidade de representante da Universidade.
Confira a entrevista.

IHU On-Line – Como podemos
definir o conceito de medicalização
social?
Rosangela Barbiani – Segundo a
definição de Tesser, Poli Neto, Campos (2010)1 trata-se de um processo

sociocultural complexo que vai transformando em necessidades médicas
as vivências, os sofrimentos e as dores que eram administrados de outras
maneiras, no próprio ambiente familiar e comunitário, e que envolviam

1 Fonte: TESSER, C. D.: C D; NETO P.P.;
WAGNER, Gastão de S.C. Acolhimento
e des)medicalização social: um desafio

para as equipes de saúde da família. Ciênc. saúde coletiva vol.15 supl.3 Rio de
Janeiro nov. 2010. (Nota da entrevistada)

interpretações e técnicas de cuidado
autóctones. A medicalização acentua
a realização de procedimentos profissionalizados, diagnósticos e terapêuticos, desnecessários e muitas vezes até
danosos aos usuários. Há ainda uma
redução da perspectiva terapêutica
com desvalorização da abordagem do
modo de vida, dos fatores subjetivos
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um meio para facilitar o acesso a esses artefatos que prometem a cura
e/ou a felicidade. No desempenho
dessa função torna-se, ao mesmo
tempo, uma incubadora de indivíduos
movidos por essa cultura do consumo
desenfreado.
IHU On-Line - A partir da lógica do consumo e do mercado, quais
são as necessidades de saúde da
sociedade?
Rosangela Barbiani - As necessidades da sociedade passam a ser
aquelas que podem ser “saciadas”
pelo mercado. Há aí uma lógica perversa que inverte os sentidos das noções de demanda e necessidade. As
necessidades que são por natureza
produtos do viver no coletivo, no âmbito dos determinantes sociais da saúde e que remetem à discussão sobre
desenvolvimento social e econômico
são transmutadas para a ordem do
individual, no nível de demandas por
um determinado produto ou serviço.
Assim, nossas “necessidades” passam
a ser vigiadas e tuteladas pelo merca-

do, que invade nossa intimidade utilizando-se da pedagogia do consumo
para nos convencer a resolver nossos
problemas, comprando soluções. Para
todos os males há um “remédio” e
para evitá-los basta seguir com disciplina e fé as profecias dos programas
propagandeados na mídia televisiva,
jornalística, eletrônica, radiofônica.
No círculo que se estabelece, observa-se a posição dos sujeitos como seres–
pacientes cada vez mais dóceis e receptivos às prescrições e prognósticos
provenientes de complexos aparatos
diagnósticos, hospitalares e de drogas
quimicamente manipuladas.
IHU On-Line - O que podemos entender pela pedagogia da
medicalização?
Rosangela Barbiani - Utilizo este
termo para chamar à atenção sobre
o caráter histórico e educativo sobre
qual os processos civilizatórios se
constroem no tempo. As discursividades e seus mecanismos ideológicos
incidem diretamente sobre nossos
padrões culturais de vida e de consumo. São apreendidas socialmente,
seja por transmissão ou por internalização, isto é, passam a ser instituídas
e naturalizadas nas práticas sociais
e nos comportamentos individuais
como legítimas. Um exemplo disso é
a automedicação e a proliferação do
recurso aos medicamentos como a
forma mais eficiente e rápida de resolver e até prevenir qualquer tipo de
mal-estar. Essa prática, antes predominante na população idosa e adulta,
agora é naturalmente disseminada
entre os jovens e as crianças. Outra
evidência dos tempos de medicalização da vida social está na geografia
dos nossos bairros: ricos ou pobres
são invadidos por farmácias, salões de
beleza e, mais recentemente, por academias esportivas. Se o mercado se
expande é porque há consumo. Se há
consumo, um dos mecanismos que o
move é a pedagogia da medicalização.
IHU On-Line - Quais as características do processo de medicalização
da família brasileira? Como entram
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IHU On-Line - Como a medicalização da vida social se relaciona com
a indústria do consumismo?
Rosangela Barbiani - Na esteira
dos grandes avanços da ciência biomédica e da biotecnologia, o século
XXI protagoniza uma nova forma de
relação entre a saúde e a doença.
Transitamos da cultura do combate às
doenças à vigilância eugênica, onde
o controle sobre a saúde e a doença
estende-se ao controle da própria
vida, não só na forma de geri-la, mas
na forma de concebê-la e prolongá-la.
A saúde passa a ser um produto que
se adquire por meio de diversos dispositivos, resultado de um conjunto
de investimentos físicos, espirituais
e, sobretudo, materiais sobre um corpo social cada vez mais amedrontado
com a finitude humana e seus enigmas. No mercado de oferta de serviços e mercadorias, a medicina clássica
divide espaço com as “novas tecnologias” que analgesiam o sofrimento
humano, propagam a “felicidade” e a
vida longeva, quiçá eterna. Os corpos
que antes eram necessários para a tarefa civilizatória de erguer uma nação,
hoje são cultuados como objetos de
consumo para o mercado e mediatizados pela sociedade enquanto veículos da vida humana. No motor dessa
nova sociabilidade imposta pelo capital está a indústria do consumismo.
Entre os vários ramos que a compõem
está a indústria farmacêutica. No seu
projeto expansivo, além de “vender a
saúde” e de prescrever as novidades
“revolucionárias” para seus clientes médicos, controla os contextos
clínico-hospitalares e os ambientes
de pesquisa. Os produtos sob forma
de “promessas milagrosas” veiculam
de forma silenciosa e permanente os
valores da cultura consumista, penetrando no imaginário coletivo e nas
relações sociais mais íntimas, agudizando o individualismo, a supervalorização do prazer, dos padrões massacrantes de beleza e saúde. Nessa
lógica, a família também se torna um
objeto de intervenção do mercado,

“Outra evidência
dos tempos de
medicalização da
vida social está
na geografia dos
nossos bairros:
ricos ou pobres
são invadidos por
farmácias, salões
de beleza e, mais
recentemente,
por academias
esportivas”
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e sociais relacionados ao processo
saúde-doença.
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aqui nessa questão o Estado, a higiene e a moral?
Rosangela Barbiani - Quando
analisei o processo de medicalização
da família brasileira, encontrei o fenômeno “enraizado” em um curso civilizatório alicerçado em cinco configurações sócio-históricas:
a) na própria história da sociabilidade brasileira, onde a “família” é
educada e moralizada de acordo com
os ícones da “higiene cidadã”, impulsionadores do modo capitalista de
pensar;
b) na contextualização histórica de como essa cidadania foi sendo
produzida, ou seja: na forma como higiene, saber médico e controle social
foram emoldurando perfis de infantes
e jovens aptos à civilidade societal;
c) na forma como a ciência se legitimou nesse modelo biologizador do
social e na produção de conhecimentos ratificadores da ordem posta;
e por fim
d) na história da criação e operacionalização das políticas sociais, especialmente às de saúde e educação,
como dispositivos estratégicos de afirmação da ideologia hegemônica de
regulação pela via da medicalização
da vida social;
Essas configurações determinaram a convergência de um cenário
propício à intervenção na família
colonial brasileira onde três fenômenos se associaram: a emergência
da categoria infância “desvalida”,
isto é, à mercê de uma família sem
competências ao cuidado e proteção; a união estratégica das disciplinas educação e saúde, como instrumentos de combate à ignorância e
doenças e, na sequência, a medicina
e seus agentes como guardiões da
proteção social na vigilância higiênica e sanitária. Na mediação política dessa rota civilizatória, estava
o Estado, alinhavando a ideologia
higienista, não só com o seu apoio
político, como na instituição de políticas e legislações correlatas. Essa
ordem social atravessa os séculos,
sofrendo mudanças, porém subsistindo no tecido social sua lógica e
racionalidade.

“Se o mercado se
expande é porque
há consumo. Se
há consumo, um
dos mecanismos
que o move é
a pedagogia da
medicalização”

IHU On-Line - Que ideias a senhora apresenta no trabalho “A medicalização do fracasso escolar e a
infância (mal)tratada”?
Rosangela Barbiani - Abordo as
relações entre a saúde e a educação
no processo brasileiro de higienização dos costumes instaurado no
início do século XX, quando o Brasil
assume a identidade republicana.
As escolas nascem incorporando um
modelo de ciência e de educação em
que os indicadores de desempenho
escolar individuais foram se constituindo em mecanismos seletivos e
definidores do sucesso e do fracasso dos alunos. A classificação dos
comportamentos na relação binária
normal-anormal, herdada com a invenção da infância moderna, produz
a gestão controlada da exclusão,
um dos mais graves mecanismos
de violação de direitos. No passado
recente, os alunos que não preenchiam os critérios de normalidade
na aprendizagem eram objeto de
tratamentos especializados, geralmente realizados por profissionais
do campo da saúde. Seus diagnósticos: débeis, retardados, instáveis,
emotivos, tímidos, deprimidos, tarados, desconfiados, perversos, fatigáveis, neuropatas e psicopatas,
desajustados, desatentos, hipostênicos, adenoideanos, precoces, entre
muitas outras designações. Hoje,

com o vocabulário renovado, nomeamos nossos infantes de crianças e
adolescentes “problemas”, colcha
de retalhos, despaternalizados, agitados, agressivos, violentos, cacos,
trapos, hiperativos, mal-educados,
desinteressados, debochados, infratores, enfim, alunos “incomodativos”. Essas expressões, extraídas de
encaminhamentos das escolas, aos
serviços de saúde que analisei em
uma pesquisa revelam a presença
do fenômeno, reatualizado.
A medicalização da saúde escolar endereça as dificuldades dos
alunos no processo de ensino a dificuldades exclusivamente pessoais
(neurológicas, visuais, auditivas, de
fala, psicológicas e/ou nutricionais)
ou familiares. A noção de comportamento disfuncional é repassada à família, seja por sua forma de manejo
“ao problema”, seja por sua autoridade em resolvê-lo. Entretanto, as famílias contemporâneas ressentem-se
de um saber que já não é mais seu,
na condução do tratamento às suas
necessidades de saúde. O poder-saber é propriedade dos especialistas
e dos mecanismos diagnósticos e terapêuticos disponíveis no mercado.
Nessa lógica, as drogas do bom comportamento como o ritalin passam a
ser desejadas e ministradas como um
antídoto ao fracasso escolar. Eis o impasse civilizatório a ser enfrentado: a
infância (mal)-tratada!
IHU On-Line - Gostaria de acrescentar mais algum comentário sobre
o tema?
Rosangela Barbiani - Vivemos
uma epidemia contemporânea que
podemos nomear de ideologia do
consumo da “saúde” irradiada no seio
da família, sendo seus efeitos ainda
ignorados do ponto de vista civilizatório. Nesse sentido, na dialética das
rupturas e continuidades, a regularidade na qual a medicalização social se
reconfigura é a silenciosa permanência da ideologia eugênica, nesse tempo alinhada à pedagogia do consumo,
a serviço da avidez da sociedade do
capital, forjada lado a lado à constituição de nossa formação social.
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Maria Stephanou defende que a medicalização da saúde e da vida não está ligada
apenas a solucionar problemas de saúde, como as doenças, mas também a oferecer
respostas para nossa satisfação com o corpo e com a qualidade de vida
Por Graziela Wolfart

A

o refletir sobre os processos históricos
da medicalização da saúde e da vida,
a professora Maria Stephanou não
acredita que a medicina tenha uma melhor
resposta ou a mais acertada para as questões
contemporâneas. “Mas dada a complexidade
dos problemas que vivemos, ela tem sido frequentemente reconhecida como uma voz de
autoridade entre outras”, explica, na entrevista que concedeu à IHU On-Line por telefone.
E continua: “Não podemos perder de vista a
dimensão histórica, porque isso não foi sempre assim. Talvez o xamanismo, o cristianismo
ou outra religião possa ter tido um valor muito
mais importante para responder aos dramas
humanos em outros momentos. O importante
é que não naturalizemos essa situação”. Segundo Maria, “para o campo da história da educa-
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ção, medicalização é o processo crescente em
que os saberes da medicina vão sendo utilizados ou atravessam as decisões, as práticas, as
políticas e os processos educacionais e sociais.
Isso se chama a medicalização do social”.
Graduada em História pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Maria
Stephanou é mestre e doutora em Educação
também pela UFRGS. Realizou seu pós-doutoramento na França (Paris) junto ao Service d’Histoire de l’Éducation do IFÉ – Institut
Français de L’Éducation. É professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFRGS. Dentre outros, organizou
Histórias e memórias da educação no Brasil.
Séculos XVI-XVIII (Com Maria Helena Camara
Bastos. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011).
Confira a entrevista.

a cada momento da nossa história
como dramas humanos, por exemplo,
o envelhecimento ou nosso sentimento subjetivo de autoestima, que está
relacionado às transformações que
podemos promover no nosso corpo.
A medicina não nos protege apenas
da doença, mas pode nos dar uma satisfação pessoal em relação ao que ela
é capaz de fazer com o nosso corpo.
Então, a medicalização da saúde e da
vida não está ligada apenas a solucionar problemas de saúde, como as doenças, mas também a oferecer respostas para nossa satisfação com o corpo
e com a qualidade de vida. Essa é uma
explicação importante para entender
a proeminência para várias questões
que vivemos na contemporaneidade,
em que uma autoridade ligada ao
campo da medicina invariavelmente
é chamada para tentar dar explica-

ções. Vivemos situações de violência
em que a mídia televisiva chamará
alguém do campo da medicina, aqui
pensado em sentido muito amplo,
envolvendo a medicina mental, social,
do corpo, clínica, psicologia, psiquiatria, todas essas derivações. Não é fácil que o cidadão comum constate que
para vários problemas, seja de ordem
educacional, da violência urbana ou
do ascenso de algumas epidemias, são
chamadas autoridades, especialistas
de um saber que consideramos legítimo, que é o saber da medicina.
IHU On-Line – Essa necessidade
de buscar explicações na medicina
como um campo de saber para vários
fenômenos do cotidiano é parte da
tendência do ser humano que pende
cada vez mais para a racionalização
da existência?
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IHU On-Line – Pensando nos
processos históricos da medicalização da saúde e da vida, o que mais
mudou nos últimos anos?
Maria Stephanou – A importância
da medicina, desde a Modernidade até
nossos dias, é fundamental. O campo médico se consolidou como um
campo de saber e, portanto, passou
a exercer um poder fundamental na
história ocidental. O conjunto de saberes produzido pela medicina, como
estão relacionados ao que consideramos a vida, o cuidado e as alternativas
da vida frente à morte, foi adquirindo
paulatinamente um reconhecimento,
uma legitimidade, que é central até
os dias de hoje. Até porque atualmente, diferentemente do passado,
a medicina como um campo de saber
e de poder continua nos oferecendo
respostas para o que constituímos
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Maria Stephanou – Não sei explicar. Ao mesmo tempo em que os saberes médicos que são indiscutivelmente,
no nosso momento histórico, reconhecidos como saberes científicos, acompanhamos a ascensão de outros campos que não são considerados como
ciência. Nunca as pessoas procuraram
tanto os procedimentos alternativos,
holísticos, esotéricos. A própria medicina reconhece aquilo que antes não reconhecia como científico, tendo muita
importância para isso que chamamos
de atenção integral ao indivíduo, seja
do ponto de vista emocional, psíquico
ou do ponto de vista biológico e físico. Saberes e conhecimentos como o
da acupuntura ou da homeopatia, ou
mesmo saberes populares que antes
não eram valorizados, em muitos casos, são reconhecidos por profissionais
que tiveram uma formação essencialmente científica e pragmática como
necessários para encontrar respostas
aos dramas humanos de seus pacientes ou de uma coletividade. Não creio
que a medicina tenha uma melhor resposta, ou a mais acertada. Mas dada
a complexidade dos problemas que
vivemos, ela tem sido frequentemente
reconhecida como uma voz de autoridade entre outras. Não podemos perder de vista a dimensão histórica, porque isso não foi sempre assim. Talvez
o xamanismo, o cristianismo ou outra
religião possa ter tido um valor muito
mais importante para responder aos
dramas humanos em outros momentos. O importante é que não naturalizemos essa situação. Nós nos deparamos
com explicações, às vezes, de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou de um
historiador para um acontecimento na
mídia e ficamos em dúvida. Muitas vezes o cidadão comum pensa: “mas essa
é uma das explicações possíveis dentre
outras. Ela não me basta”.
IHU On-Line – Como a senhora
analisa a proliferação de discursos
médicos tematizando as relações da
medicina com a educação? Como aparece aí a questão da medicalização?
Maria Stephanou – A escola é
uma ambiência que traz uma diversidade incrível. As crianças em grande número se reúnem nas escolas e,
portanto, todas as questões das nossas diferenças na vida, na sociedade,
também aparecem lá. Desde o século
XX, o campo da medicina formulou

um conjunto de discursos em que se
sustentava que o campo da pedagogia
não possuía um conhecimento científico das crianças. Por exemplo, agrupava as crianças por idade em vez de
fazê-lo segundo suas capacidades; não
sabia interpretar determinados distúrbios porque os pedagogos não tinham
uma formação científica. Com isso, foi
crescendo a legitimidade dos discursos
médicos para explicar os fenômenos
do campo da escola, da educação. Os
anos 1930 são muito ilustrativos para
falar disso. Vários estudos mostram
não apenas a questão da higienização,
que vai progressivamente ser superada, mas a ideia da apropriação pela pedagogia dos testes para ver qual o índice de desenvolvimento intelectual de
uma criança, para classificar as dificuldades de determinadas crianças que
não se enquadravam no modelo de
“aluno ideal” da escola. E a presença
dos médicos foi muito forte nesse contexto. Eles não apenas examinavam as
crianças e os professores, mas propunham currículos com os temas ligados
à saúde, à higiene, à sexualidade, propunham disciplinas para serem desenvolvidas na escola e estavam presentes
também nos cursos de formação de
professores. Hoje talvez a presença da
medicina se faça por outros caminhos,
embora a escola sempre seja o lugar
mais apropriado para encontrar crianças, fazer campanhas de conscientização, de difusão de determinadas práticas que se consideram mais saudáveis.
IHU On-Line – Qual a relação
entre a medicina social preventiva e
a educação? E como a medicina preventiva se contrapõe à lógica da medicalização da vida?
Maria Stephanou – Primeiramente, é preciso deixar claro que eu não
entendo a medicalização como sinônimo de medicar alguém. Para o campo
da história da educação, medicalização
é o processo crescente em que os saberes da medicina vão sendo utilizados ou
atravessam as decisões, as práticas, as
políticas e os processos educacionais e
sociais. Isso se chama a medicalização
do social. Quando falamos em medicalização do campo da educação, estamos
nos referindo ao processo que levou a
que o campo da educação pensasse e
produzisse várias ações, campo este
informado e pautado pelos saberes da
medicina. Não existe nenhum cientista

social que se colocará contra a atuação
da medicina no campo da prevenção,
pois ela é fundamental. Se eu tenho um
conjunto de conhecimentos produzido
e que diz para a sociedade que, se ela
não modificar seu modo de viver, seu
estilo de vida, sua alimentação, ela aumentará sua exposição e vulnerabilidade à morte precoce, então a prevenção
está aí. O problema é quando achamos
que vamos solucionar todas as questões que enfrentamos como sociedades humanas apenas recorrendo a um
determinado campo de saber ou a um
conjunto de discursos, como muitas
vezes se acredita que a medicina seja a
nossa única salvação.
IHU On-Line – Quais os riscos da
chamada “medicalização do fracasso
escolar”?
Maria Stephanou – Uma das
dimensões da discussão sobre o fracasso escolar é tributar o insucesso
ao indivíduo. Há uma grande carga
de culpabilização do indivíduo com
relação àquilo que chamamos de fracasso escolar. Esse fracasso pode ser
o insucesso na escola, mas também
podemos pensar na expulsão da escola, por não conseguir acompanhar
e evadir da instituição. Essa também
é uma forma de fracasso e não só do
indivíduo, mas da escola também. O
que leva uma criança a fracassar, do
ponto de vista do insucesso escolar,
da reprovação ou da evasão, é um
conjunto muito variado de causas,
de motivos. O problema da medicalização é atribuir o insucesso a uma
deficiência do indivíduo. Hoje sabemos que o primeiro princípio é o de
que todos são capazes de aprender.
Minha preocupação é quando nós
tributamos a culpa e constituímos o
sujeito como alguém que tenha uma
patologia e, portanto, deve ser medicalizado. E daí nos eximimos do nosso
papel como educadores de formular
estratégias adequadas a esse sujeito e
delegamos a que um medicamento ou
um tratamento médico irá solucionar
o problema da criança. Pode haver situações assim, mas elas não podem
ser tomadas como regra. Quando elas
começam a aumentar, quando a solução passa a ser recorrentemente essa,
temos que dar um grito de alerta. Não
é possível que todas as crianças que
fracassam na escola sejam doentes e
precisem ser medicadas.
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Destaques da Semana
PRINCESA: a pequena Luiza (ao centro) na comemoração de três anos de idade com os pais Felipe e Laura.

Reportagem da Semana

A luz de Luiza
www.ihu.unisinos.br

Por Ricardo Machado

32

A luz de Luiza vem da vontade de
viver. A teimosia da pequena menina
vem do berço mais tenro do mundo,
a barriga da mãe. Antes mesmo de
nascer, quando ainda era um minúsculo embrião as previsões médicas
não eram animadoras. Na verdade
não eram animadoras para quem vê
a vida de forma técnica, como foi o
caso da médica que fez a primeira
ecografia e atestou como “gestação

interrompida”. A gravidez, como a
má notícia do primeiro exame, não
era esperada por Laura Rosales de
Oliveira, na época com 22 anos, e por
Felipe Ruiz Coelho1, com 31 anos na
ocasião. Porém, na semana seguinte
1 Confira o IHU Repórter realizado com
Felipe Ruiz Coelho na edição 302 da revista IHU On-Line, de 03-09-2009, disponível em http://bit.ly/10vbjlh. (Nota da
IHU On-Line)

ao primeiro exame um novo revelou
batimentos cardíacos no pequeno
embrião. A luz de Luiza começava a
brilhar.
Naquela altura o casal não tinha
a casa totalmente arrumada e a notícia do novo ente na família resultou
em aceleração dos preparativos residenciais. Aos cinco meses de gestação, Laura, durante os exames de rotina, recebeu novamente uma notícia
SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

A dor da memória
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A mais longa batalha
Pois a história das grandes batalhas da humanidade é conhecida pelos principais enfrentamentos, e a de
Luiza não poderia ser diferente. O que
acontece, no entanto, é que existem
pequenos inimigos que se tornam
grande vilões na luta diária pela sobrevivência. A mais longa batalha da
pequena menina foi contra a balança.
Durante um ano ela se alimentou por
meio de sonda. No início era de leite
materno, que a mãe laborosamente retirava todos os dias. Em seguida
o alimento era um tipo de leite que
custava à família R$ 2.500 por mês.
“Vários professores e funcionários da
Unisinos nos ajudaram. Eles recolheram dinheiro de muitas pessoas para
nos ajudar. Eu tenho muito a agradecer a todo mundo”, ressalta o pai. Nos
cinco primeiros meses de vida, pôr a
pequena Luiza na balança era sempre
um desafio, pois ela ganhava diariamente de 50 a 60 gramas e, às vezes,
perdia 70 gramas por dia. Mas aos
poucos ela foi conseguindo ganhar
peso e ficar mais forte para enfrentar
as cirurgias.

A noite e a janela
Uma das mais simples coisas
que fazemos diariamente, deitar e
dormir, tem para Felipe um valor diferente. “Uma noite na UTI é horrorizante. As máquinas apitam o tempo
todo. Cada minuto parece uma eternidade. Todas as noites que eu dei-

to na minha cama, me lembro disso.
Para mim é muito importante poder
deitar na minha cama todas as noites”, reflete o pai que durante cinco
meses passou inúmeras madrugadas
dormindo dentro do próprio carro,
enquanto a mãe fazia companhia à
filha dormindo como podia em poltronas de hospital.
Enquanto os dias e noites se passavam, Laura ia à janela do Hospital
Santo Antônio, em Porto Alegre, olhar
as pessoas caminhando na calçada da
movimentada da Avenida Independência a divagar sobre quando poderia fazer o mesmo com sua pequena
Luiza. “Eu sempre olhava a janela e
sonhava com o dia que eu poderia
passear com ela”.
No dia 5 de junho de 2009, exatamente seis meses após o nascimento, Luiza finalmente conheceria
a própria casa. O sucesso na cirurgia
para corrigir o problema de sopro no
coração, realizada mais ou menos um
mês antes, e a boa recuperação da
menina adiantou o processo. A confiança da equipe médica no cuidado
dos pais foi importante para que a
tormenta dos dias vividos no hospital
acabasse. A notícia pegou tão de surpresa Felipe e Laura, que na euforia
de colocar todas as coisas no carro, a
chave do veículo ficou presa na parte
de dentro do automóvel, mas nada
que pudesse borrar a alegria da família, que pela primeira vez passaria a
noite em casa.

Novo lar
A luz de Luiza agora iluminava a
própria casa. A menina se sentiu tão
à vontade no novo lar, que mesmo
passando por mais cinco cirurgias até
dois anos de vida, só ficou longe dele
durante uma semana na recuperação
de outros procedimentos cirúrgicos.
A última vez que ela se submeteu a
intervenções médicas foi em outubro de 2011. Desde fevereiro do ano
passado frenquenta uma escolinha infantil e faz travessuras como qualquer
criança de sua idade.
Um dos personagens marcantes dessa história é o médico Gastão
Mello Coelho Silva, conhecido como
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Enquanto os pais resgatam na
memória os dias infindáveis de luta,
Laura se emociona ao levar seu pensamento para o passado. A mãe conta que é difícil de relembrar todos os
momentos. “Para mim é muito difícil,
pois era sempre eu que a acompanhava até o bloco cirúrgico. É muito
difícil entregar um filho a uma cirurgia”, relata. Ao descrever os fatos, Felipe controla a emoção e até estampa
um sorriso contido entre os lábios de
quem é vencedor. Luiza nasceu no
dia 5 de janeiro de 2009 e a previsão
inicial é que ela só poderia conhecer
a própria casa um ano depois, devido aos problemas de má formação
que se revelaram após o nascimento, entre eles um sopro no coração.
“Aprendemos os procedimentos para
os cuidados dela. Ficávamos o tempo
todo no hospital. Eu tinha que cuidar
ela e lavar cuidadosamente os pontos
da cirurgia. Ela chorava de dor, mas eu
esquecia que era pai e fazia porque
ela precisava ficar bem”, conta o impávido pai-enfermeiro.
No dia da cirurgia no coração de
Luiza, enquanto Felipe aguardava de
pé no final do corredor do hospital,

ao lado de um elevador, viu um casal
de pais aos prantos. Ao mesmo tempo sua filha estava na mesa de cirurgia. Instantes depois um par de enfermeiras veio com uma maca, sobre
ela e abaixo de um fino lençol branco
um bebê morto. Pararam em frente a
Felipe para aguardar o elevador. “Eu
estava de pé, diante daquela criança
e começou a passar um monte de
coisas na minha cabeça. Será que é
um sinal?”, conta Felipe. Não era. Horas mais tarde Laura e Felipe estavam
aliviados, a luz de Luiza brilhava cada
vez mais forte. A cirurgia havia sido
um sucesso. Mais uma luta estava
vencida.
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inesperada: sua filha foi diagnosticada
com má formação e provavelmente
deveria fazer uma cirurgia ao nascer
para corrigir uma atresia de esôfago
– nome técnico para a formação incompleta do canal entre a boca e o estômago. “Foi uma luta desde o início
da gravidez”, conta Laura. “O pediatra
disse que não era nada”, completa
Felipe.
Quando as 38 semanas de gestação se completaram, exatamente
nove meses, Luiza veio à luz. O parto foi relativamente tranquilo e Luiza
nasceu com dois quilos e trezentos
gramas, sentiu o calor do colo da
mãe, depois do colo do pai, e em seguida foi para o pediatra. A pequena
guerreira, como os pais a chamam
carinhosamente, havia vencido sua
primeira batalha. Horas mais tarde
um dos médicos que tratou de Luiza
disse aos pais: “A partir de hoje começa uma longa trajetória.”
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doutor Gastão. “Ele foi um amigo. Nos
deu conselhos. Ligávamos para ele a
hora que fosse, o dia que fosse e ele
sempre nos atendia. Agora quando
vamos às consultas, percebemos pelo
jeito que ele olha à Luiza que ela é
uma vitória para ele”, conta Felipe.
Todo atendimento de Luiza foi
feito por meio do convênio que o
pai, motorista na Unisinos, tem com
a Coopersinos – uma cooperativa de
atendimento médico, que existe há
20 anos. A cooperativa conta com um
fundo bancado pelos associados, cuja
mensalidade varia de acordo com a
faixa salarial dos empregados da Universidade. Além disso, cada procedimento realizado é subsidiado pela
Universidade em parceria com o associado, conforme a faixa salarial. “Tem
gente que reclama que o convênio da
Coopersinos é caro. Não é, e as pes-

soas só percebem isso quando precisam. Essa é a conta que eu pago com
mais gosto no final do mês, porque se
não fosse por eles minha filha talvez
não estivesse aqui”, sustenta Felipe.

O barco
Depois de todas tormentas, Felipe começou a escrever um livro cujo
título já está pronto – De filha para
pai – que conta todas as batalhas
enfrentadas. Cauteloso, deixou para
começar a rabiscar depois de tudo o
que ocorreu. “Eu não queria começar
a escrever e não ter um final feliz”, explica. Em seus alfarrábios, descreve o
hospital como um barco. “O hospital é
um barco. Estão todos remando para
o mesmo destino. Uns remam forte,
outros remam fraco, outros desistem
e desembarcam. Vimos muitos pais
lutarem e perderem seus filhos, faz

parte. Somos abençoados por termos
conseguido vencer”, descreve Felipe.
Laura disfarça toda a força que tem ao
deixar os olhos encherem-se de lágrimas, quando qualquer análise mais
rápida a consideraria frágil. “Eu e ele
[Felipe] nunca achamos que a Laura
tinha risco de vida”, conta Laura.
Luiza agora tem quatro anos de
idade. Em um dos momentos em que
pegava informações por telefone para
esta reportagem ouvi ao fundo do
telefonema Luiza gritando e sendo
repreendida pelo pai, das folias que
fazia em casa. A luz de Luiza ilumina
a vida dos pais e de muitas outras
pessoas. A luz de Luiza é uma espécie
de luz verde que acende a esperança
de centenas de outras crianças e pais
que ainda enfrentam a luta diária pela
vida. A luz de Luiza vem da vontade de
viver.
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Acesse o Twitter do IHU em twitter.com/_ihu

34

SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

Agamben e o horizonte
biopolítico como terreno de
escavação
Obra do filósofo italiano “permite o trânsito entre as reflexões que estão
originalmente ancoradas” em diversos saberes “sem descuidar da fidelidade à
questão dada”, destaca Daniel Arruda Nascimento
Por Márcia Junges

“M

IHU On-Line – Qual é a atualidade e especificidade da análise de Agamben sobre a política na
contemporaneidade?
Daniel Arruda Nascimento –
Acredito que uma das características
mais marcantes do modo de filosofar
de Giorgio Agamben1 seja a possibi1 Giorgio Agamben (1942): filósofo italiano. É professor da Facolta di Design e arti
EDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013

se, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor
em Filosofia pela Universidade Estadual de
Campinas. Trabalhou como professor adjunto
na Universidade Federal do Piauí de outubro
de 2009 a abril de 2013, tendo se integrado
ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ética e Epistemologia, na Linha de
Pesquisa Ética e Filosofia Política. Atualmente é professor na Universidade Federal Fluminense. Daniel este no Instituto Humanitas
Unisinos – IHU em 16-04-2013 apresentando
a obra Homo sacer, dentro da programação
do Seminário O pensamento de Agamben Homo Sacer - O poder soberano e a vida nua.
É autor de Do fim da experiência ao fim do
jurídico: percurso de Giorgio Agamben (São
Paulo: LiberArs, 2012).
Confira a entrevista.

della IUAV (Veneza), onde ensina Estética, e do College International de Philosophie de Paris. Sua produção centra-se nas
relações entre filosofia, literatura, poesia e fundamentalmente, política. Entre
suas principais obras, estão Homo Sacer:
o poder soberano e a vida nua I (Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002); A linguagem
e a morte (Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2005); Infância e história: destruição da
experiência e origem da história (Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 2006); Estado de
exceção (São Paulo: Boitempo Editorial,

2007); Estâncias – A palavra e o fantasma
na cultura ocidental (Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 2007); e Profanações (São Paulo:
Boitempo Editorial, 2007). Em 04-092007 o site do Instituto Humanitas Unisinos – IHU publicou a entrevista Estado
de exceção e biopolítica segundo Giorgio
Agamben, com o filósofo Jasson da Silva
Martins, disponível para download em
http://migre.me/uNk1. A edição 236 da
IHU On-Line, de 17-09-2007, publicou a
entrevista Agamben e Heidegger: o âmbito originário de uma nova experiência,
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anter o horizonte biopolítico
para o seu terreno de escavação é objeto de uma escolha
pelo filósofo italiano: somente demorando-se
neste horizonte será possível decidir se as categorias políticas com as quais estamos acostumados a compreender o mundo habitado,
hoje confusas a ponto de entrarem em zonas
de ‘indiscernibilidade’, podem ser ainda usadas na compreensão do fenômeno político”.
A afirmação é do filósofo Daniel Arruda Nascimento em entrevista concedida à IHU On-Line por e-mail. E completa: “A obra de Agamben permite o trânsito entre as reflexões que
estão originalmente ancoradas na filosofia, na
literatura ou nas ciências jurídicas, na política,
na economia ou na teologia, sem descuidar
da fidelidade à questão dada”.
Daniel Arruda Nascimento é bacharel em
Direito pela Universidade Federal Fluminen-
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lidade de trânsito entre diferentes
áreas do conhecimento, geralmente
tratadas por nós, em nossos ambientes acadêmicos cada vez mais especializados, como campos de estudo
independentes. Embora seja nítido
o incremento de esforços para unir
diversas visões sobre um mesmo objeto de pesquisa e até subverter a
estrutura da racionalidade moderna,
acompanhando uma realidade que
de longe não pode ser compreendida
enquanto estática, estamos ainda ensaiando nos distanciar da simples conjugação formal entre ciências. A obra
de Agamben permite o trânsito entre
as reflexões que estão originalmente
ancoradas na filosofia, na literatura
ou nas ciências jurídicas, na política,
na economia ou na teologia, sem descuidar da fidelidade à questão dada.
Isso pode ser observado pela quantidade de referências mobilizadas pelo
filósofo italiano, o que pode deixar à
primeira vista perplexo o seu leitor.
Penso ainda que outra característica determinante do modo de filosofar de Giorgio Agamben seja digna de
nota: ele se torna menos dependente
das noções e dos conceitos que alicia
do que uma parte considerável dos
grandes expoentes da nossa tradição
filosófica ocidental. Se os seus livros
orbitam em torno de algumas figuras
conceituais, elas podem ser abandonadas ou abordadas mediante outras
expressões, sem que percam a força
da aparição inicial lá onde antes apaética, política e direito, com o filósofo
Fabrício Carlos Zanin. Para conferir o
material, acesse http://migre.me/uNkY.
Confira, também, a entrevista Compreender a atualidade através de Agamben,
realizada com o filósofo Rossano Pecoraro, disponível para download em http://
migre.me/uNme. A edição 81 da Revista
IHU On-Line, de 27-10-2003, tem como
tema de capa O Estado de exceção e a
vida nua: A lei política moderna, disponível em http://migre.me/uNo5. Leia,
ainda, as edições 344, de 21-09-2010,
intitulada Biopolitica, estado de excecao e vida nua. Um debate, disponível
em http://migre.me/5WjQm e 343, de
13-09-2010 O (des) governo biopolitico
da vida humana, disponível em http://
migre.me/5WjSa. Acompanhe e participe
dos eventos do IHU em 2013 sobre Agamben: Seminário O pensamento de Agamben: técnicas biopolíticas de governo,
soberania e exceção, cuja programação
completa pode ser conferida em http://
bit.ly/WdV0ca e Minicurso de Giorgio
Agamben – 2013, cuja programação pode
ser acessada em http://bit.ly/VUyR2V.
(Nota da IHU On-Line)

receram. Por isso temos a impressão
que ele está sempre começando do
zero a cada livro que publica, ou que
está sempre buscando entender um
mesmo fenômeno por outros ângulos
e com outras referências.

Ressonância
No que concerne à atualidade e
especificidade da análise de Agamben
sobre a política na contemporaneidade, traços da sua obra ainda em
desenvolvimento podem ser enumerados. Primeiro, colocando-se no rastro aberto por Michel Foucault, uma
preocupação cada vez maior será para
ela a aproximação e o isolamento de
certas estruturas de poder, mecanismos e dispositivos de domínio, invisíveis do ponto de vista panorâmico.
Segundo, nunca será para ela um esforço desnecessário enveredar por arqueologias que resgatem parentescos
escondidos pelo tempo de uso e nos
auxiliem a identificar outros sentidos
para as palavras que hoje têm um
peso para nós. Terceiro, ela tem o condão de fazer-nos considerar com novo
ânimo os excursos que tanto o teológico e o econômico lançam sobre o
político e o jurídico. Talvez, a ressonância encontrada por sua obra em
diferentes meios, fruto de um interesse que não parou de crescer desde o
fim do século passado, seja o indício
mais evidente de que ela vem ocupar
um espaço lacunar.
IHU On-Line – Qual é a influência de Foucault e Hannah Arendt2 no
pensamento político de Agamben?
2 Hannah Arendt (1906-1975): filósofa e
socióloga alemã, de origem judaica. Foi
influenciada por Husserl, Heidegger e
Karl Jaspers. Em consequência das perseguições nazistas, em 1941, partiu para
os EUA, onde escreveu grande parte das
suas obras. Lecionou nas principais universidades deste país. Sua filosofia assenta numa crítica à sociedade de massas e à sua tendência para atomizar os
indivíduos. Preconiza um regresso a uma
concepção política separada da esfera
econômica, tendo como modelo de inspiração a antiga cidade grega. Entre suas
obras, citamos: Eichmann em Jerusalém
- Uma reportagem sobre a banalidade do
mal (Lisboa: Tenacitas. 2004) e O Sistema
Totalitário (Lisboa: Publicações Dom Quixote.1978). Sobre Arendt, confira as edições 168 da IHU On-Line, de 12-12- 2005,
sob o título Hannah Arendt, Simone Weil
e Edith Stein. Três mulheres que marcaram o século XX, disponível para download em http://bit.ly/qMjoc9 e a edição

Daniel Arruda Nascimento – Para
responder a esta pergunta não é possível deixar de observar as indicações
que o próprio filósofo se permite fazer
na introdução de Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita3, publicado
em 1995, livro que viria a alavancar o
seu projeto filosófico e oferecer ao leitor os seus principais delineamentos.
Embora seja bastante provável que
Giorgio Agamben tivesse já preparado
um complexo de anotações que poderiam orientá-lo no futuro, o fato é
que, em uma pesquisa arqueológica,
como é o caso e como o admite o filósofo italiano no prefácio de Opus Dei:
archeologia dell’ufficio4, publicado em
2012, acontece com frequência de a
pesquisa conduzir o pesquisador para
além do âmbito no qual a havia iniciado. As influências de Michel Foucault
e Hannah Arendt são atestadas pelas
referências explícitas na introdução
de Homo sacer: il potere sovrano e la
nuda vita, mas podemos identificá-las
em todo o percurso do desenvolvimento do seu projeto filosófico e, até, nos
livros lançados anteriormente (embora o diálogo com Martin Heidegger5 e
206, de 27-11-2006, intitulada O mundo
moderno é o mundo sem política. Hannah Arendt 1906-1975, disponível para
download em http://bit.ly/rt6KMg. Nas
Notícias Diárias de 01-12-2006 você confere a entrevista Um pensamento e uma
presença provocativos, concedida com
exclusividade por Michelle-Irène Brudny
em 01-12-2006, disponível para download em http://bit.ly/o0pntA. (Nota da
IHU On-Line)
3 Homo sacer. Poder soberano e vida nua
(Belo Horizonte: UFMG, 2002). (Nota da
IHU On-Line)
4 Opus Dei: arqueologia do ofício (São
Paulo: Boitempo, 2013). (Nota da IHU
On-Line)
5 Martin Heidegger (1889-1976): filósofo alemão. Sua obra máxima é O ser e
o tempo (1927). A problemática heideggeriana é ampliada em Que é Metafísica? (1929), Cartas sobre o humanismo
(1947), Introdução à metafísica (1953).
Sobre Heidegger, a IHU On-Line publicou
na edição 139, de 2-05-2005, o artigo O
pensamento jurídico-político de Heidegger e Carl Schmitt. A fascinação por noções fundadoras do nazismo, disponível
para download em http://migre.me/
uNtf. Sobre Heidegger, confira as edições
185, de 19-06-2006, intitulada O século
de Heidegger, disponível para download em http://migre.me/uNtv, e 187,
de 3-07-2006, intitulada Ser e tempo. A
desconstrução da metafísica, que pode
ser acessado em http://migre.me/uNtC.
Confira, ainda, o nº 12 do Cadernos IHU
Em Formação intitulado Martin Heidegger. A desconstrução da metafísica, que
pode ser acessado em http://migre.
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Referências e influências
Por outro lado, uma carta escrita
de próprio punho por Agamben no dia
21 de fevereiro de 1970 e endereçada
a Arendt, quando o filósofo contava
com apenas vinte e sete anos, revela
a dimensão da descoberta dos livros
da autora na sua formação. Quase
uma década antes que sua produção
bibliográfica conhecesse um ritmo
intenso, o jovem escritor e ensaísta, assim apresentado por si mesmo,
salienta que precisa expressar a sua
gratidão e explica a Arendt que sente a urgência de trabalhar na direção
apontada por ela. Cá entre nós, não é
fabuloso ver como os autores que servem de referência para as nossas pesquisas também se permitiram encontrar referências e serem influenciados
por outros que marcaram inevitavelmente os seus caminhos?
IHU On-Line – Qual é o nexo entre biopolítica, politização da vida e
animalização do homem na obra do
pensador italiano?
Daniel Arruda Nascimento – Retomando o que disse anteriormente,
a introdução de Homo sacer: il potere
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Biologização da política
No campo das ciências naturais,
se a substituição de um mundo estáti-

co pela visão de um mundo em constante mudança e a substituição das
causas divinas ou finais por causas
materiais e aleatórias já haviam sido
assimiladas por biólogos da estatura
de Charles Darwin7, a consideração
das linhas de descendência e da seleção natural, como justificativa para
que variações genéticas pudessem ser
transmitidas para além da vida de um
indivíduo, permitiram não somente
distinguir espécies, mas pensar a diferença entre elas.
Contudo, do ponto de vista da
biopolítica, a animalização constitui
um caminho sem volta da máquina antropológica instalada na nossa
cultura, a outra face de uma política
que propugna pela “gestão integral”
da vida biológica. Para que possamos
descobrir o que está em jogo na biopolítica rejuvenescida do nosso século será preciso retornar às indagações
que orbitam em torno da biologização
da política.
IHU On-Line – Quais são as particularidades da leitura de Kafka8 por
Agamben?

7 Charles Robert Darwin (1809-1882):
naturalista britânico, propositor da teoria
da seleção natural e da base da teoria da
evolução no livro A Origem das Espécies.
Teve suas principais ideias em uma visita ao arquipélago de Galápagos, quando
percebeu que pássaros da mesma espécie
possuíam características morfológicas diferentes, o que estava relacionado com o
ambiente em que viviam. Em 30-11-2005,
a Prof.ª Dr.ª Anna Carolina Krebs Pereira
Regner apresentou a obra Sobre a origem
das espécies através da seleção natural
ou a preservação de raças favorecidas
na luta pela vida, de Charles Darwin, no
evento Abrindo o Livro, do Instituto Humanitas Unisinos. A respeito do assunto
ela concedeu entrevista à IHU On-Line
166, de 28-11-2005, disponível para download em http://bit.ly/ctvDdi. Confira
as edições 306, da Revista IHU On-Line,
de 31-08-2009, intitulada Ecos de Darwin,
disponível para download em http://bit.
ly/aISjWb e 300, de 13-07-2009, Evolução e fé. Ecos de Darwin, disponível para
download em http://bit.ly/cSX46V. De 9
a 12-09-2009 o IHU promoveu o IX Simpósio Internacional IHU: Ecos de Darwin.
(Nota da IHU On-Line)
8 Franz Kafka (1883-1924): escritor
tcheco, de língua alemã. De suas obras,
destacamos: A metamorfose (1916), que
narra o caso de um homem que acorda
transformado num gigantesco inseto, e
O processo (1925), cujo enredo conta a
história de um certo Josef K., julgado e
condenado por um crime que ele mesmo
ignora. (Nota da IHU On-Line)
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me/uNtL. Confira, também, a entrevista
concedida por Ernildo Stein à edição 328
da revista IHU On-Line, de 10-05-2010,
disponível em http://migre.me/FC8R,
intitulada O biologismo radical de Nietzsche não pode ser minimizado, na qual
discute ideias de sua conferência A crítica de Heidegger ao biologismo de Nietzsche e a questão da biopolítica, parte
integrante do Ciclo de Estudos Filosofias
da diferença - Pré-evento do XI Simpósio
Internacional IHU: O (des)governo biopolítico da vida humana. (Nota da IHU
On-Line)
6 Walter Benjamin (1892-1940): filósofo
alemão crítico das técnicas de reprodução em massa da obra de arte. Foi refugiado judeu alemão e diante da perspectiva de ser capturado pelos nazistas,
preferiu o suicídio. Um dos principais
pensadores da Escola de Frankfurt. (Nota
da IHU On-Line)

sovrano e la nuda vita não deixa dúvidas quanto à existência da articulação
entre Michel Foucault e Hannah Arendt na obra de Giorgio Agamben, ou
entre biopolítica, politização da vida
e animalização do homem, algo que
proponho-me a analisar no projeto de
pesquisa que agora estou iniciando.
Manter o horizonte biopolítico para o
seu terreno de escavação é objeto de
uma escolha pelo filósofo italiano: somente demorando-se neste horizonte
será possível decidir se as categorias
políticas com as quais estamos acostumados a compreender o mundo
habitado, hoje confusas a ponto de
entrarem em zonas de “indiscernibilidade”, podem ser ainda usadas na
compreensão do fenômeno político.
Mais: somente interrogando a relação entre vida e política, presente nas
ideologias modernas mais distantes
entre si, consolidada na contemporaneidade por discursos morais que
nem ao menos se preocupam em escondê-la, seremos capazes de restituir
o pensamento à sua vocação prática.
Segundo o filósofo italiano, Foucault soube resumir o processo através do qual a vida foi incluída nos mecanismos e cálculos do poder estatal
e observar como algumas técnicas
políticas, aliadas a tecnologias da subjetividade, tiveram como resultado
a animalização do homem. Paralelamente, no que concerne à esfera da
aproximação filosófica, Arendt soube
expor o processo que leva o homem,
ocupado primordialmente pela manutenção biológica da vida, a assumir o
centro da cena política na modernidade. Cuida-se neste terreno de escavações de não se deixar estagnar no
mero reconhecimento de uma ancestralidade comum entre o homem e o
animal. Uma vez que a nossa cultura
é definitivamente marcada pela distinção entre o homem e o animal e
a nossa humanidade não foi obtida
senão através da suspensão da animalidade, o conflito político originário consiste naquele conflito entre a
humanidade e a animalidade do homem, conclui Agamben em L’aperto:
l’uomo e l’animale (Bollati Boringhieri,
Torino 2002), publicado em 2002.
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Walter Benjamin6 fosse mais permanente nos seus primeiros escritos).
No que diz respeito a Foucault, a sua
admiração e filiação são confessadas
sem reservas em Signatura rerum:
sul método (Torino: Bolalti Boringhieri, 2008), publicado em 2008, o livro
no qual Agamben pretende explicar o
seu método de pesquisa. A opção pela
distinção de paradigmas será decisiva
no seu pensamento político.

37

Destaques da Semana
www.ihu.unisinos.br

Daniel Arruda Nascimento – As
referências à literatura de Franz Kafka
estão disseminadas por toda a obra
de Giorgio Agamben. O contato com
as duas obras permite ao pesquisador
perceber que os romances e os contos
do escritor checo iluminaram permanentemente a produção do filósofo
italiano. Eu seria capaz de arriscar insinuar que Agamben deixa os livros
de Kafka sempre à mão, retornando a
eles quando precisa arejar um pouco
ou para buscar alguma inspiração. Ainda que as citações textuais do segundo pelo primeiro não atendam a uma
única carga de sentido, mas variem ao
longo dos anos e das publicações, exercendo funções estratégicas bastante
diferentes, podemos notar que a literatura de Kafka influencia o modo pelo
qual o filósofo italiano concebe a realidade e até mesmo, por um movimento contrário, encontrar nos ambientes
kafkianos um campo empírico ideal
para a experimentação das suas teses.
Desobrigados da intenção de esgotar
o elenco das referências mais importantes, podemos recuperar algumas
dessas citações textuais. Já em 1970,
com a publicação de L’uomo senza contenuto (Milano: Rizzoli, 1970)9 e um capítulo intitulado L’angelo malinconico,
o jovem e ainda desconhecido Giorgio
Agamben se reporta às imagens kafkianas para dizer que o castelo da cultura
ocidental acumulada perde o seu significado e ameaça o homem contemporâneo que não pode mais nele se reconhecer: o homem contemporâneo,
suspenso no vazio entre o velho e o
novo, entre o passado e o futuro, é jogado no tempo como em algo estranho
que incessantemente lhe escapa e, todavia, lhe impele à frente, sem que ele
possa nele encontrar o seu ponto de
consistência.

Verdade e transmissibilidade

Em Infanzia e storia: distruzione
dell’esperienza e origine della storia
(Torino : Einaudi 1978), Kafka aparece como aquele que testemunha
um “estado de história” contraído e
permanentemente sujeito ao evento
messiânico, ou ainda entre os poetas
sensíveis à moderna defasagem entre

9 O homem sem conteúdo (Belo Horizonte: Autêntica, 2012). (Nota da IHU On-Line)
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“Para que
possamos
descobrir o que
está em jogo
na biopolítica
rejuvenescida do
nosso século será
preciso retornar
às indagações que
orbitam em torno
da biologização da
política”
a verdade e a transmissibilidade. Em La
comunità che viene (Torino: Bollati Boringhieri, 2001), de 1990, Kafka surge
como um lúcido observador do século
XX. Em Homo sacer: il potere sovrano
e la nuda vita, de 1995, Kafka será o
desenhista exemplar da estrutura do
bando soberano. Em Quel che resta di
Auschwitz: l’archivio e il testimone (São
Paulo: Boitempo Editorial, 2008), Kafka
será o profeta da vergonha que sobrevive à morte no campo de concentração. Outros dois indícios incontestes
da contribuição da leitura do escritor
checo para o desenvolvimento da obra
de Giorgio Agamben são a publicação
de Il giorno del Giudizio (Roma: Nottetempo, 2004), com dois artigos que
posteriormente integrariam o corpo
de Profanazioni10, publicado no ano seguinte, e o definitivo capítulo K., parte
de Nudità (Roma: Nottetempo, 2009),
no qual o filósofo italiano se propõe
confessadamente a lançar sua interpretação dos dois mais conhecidos
romances de Kafka, “O processo” (Der
Prozess) e “O castelo” (Das Schloss).
IHU On-Line – Em que medida o
binômio poder e violência é impor10 Profanações (São Paulo: Boitempo Editorial, 2007). (Nota da IHU On-Line)

tante dentro das obras de Agamben e
qual é a influência filosófica de Arendt nessa problemática?
Daniel Arruda Nascimento – Se
tomarmos a questão tendo em mente o aporte teórico de Hannah Arendt, para quem o poder corresponde
à habilidade humana para agir em
conjunto e em concreto e para quem
violência pode ser entendida como a
negação total ou parcial da vida humana, veremos que poder e violência
não podem ser conjugados como se
fossem complementares, mesmo que
nas formas mais frequentes da linguagem cotidiana nada seja mais comum
do que esta combinação. Temos a
tendência a associar o poder com os
termos de comando e obediência, especialmente quando não é possível
deixar de perceber o papel hodierno
que desempenha a violência na contenção de toda contestação às estruturas do poder instituídas. Nosso erro
estaria em acreditar que o recurso à
violência seja uma condição para o
exercício do poder. Giorgio Agamben
conhece evidentemente a distinção
feita por Arendt e não escreve como
se a ignorasse, mas prefere consorciar-se à noção de poder tornada profana pela palavra de Foucault, à noção
de poder enquanto rede conflituosa
de forças. A partir de então, a pesquisa proposta por ele deve abordar os
pontos de interseção entre o modelo
jurídico-institucional do poder, preocupado com a formação e a conservação do poder soberano, e o modelo
biopolítico do poder, preocupado com
o “esmiuçamento” das técnicas políticas e das tecnologias de subjetivação
que qualificam a conexão entre poder
e vida. Notemos que entre as páginas
mais importantes do desenvolvimento do seu programa, após vincular o
paradoxo da soberania a uma relação
de dupla exceção, estão aquelas que
relacionam poder e violência, direito
e violência. A convergência entre poder, direito e violência parece ter sido
a matriz oculta das muitas tentativas
de justificação do princípio de soberania e, posteriormente, a matriz oculta
da sustentação dos liames biopolíticos contemporâneos.
IHU On-Line – Por que Agamben
afirma em Homo sacer que existe
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IHU On-Line – Como a ideia de
campo como paradigma político moderno pode ser compreendida frente
ao recrudescimento dos totalitarismos no século XXI?
Daniel Arruda Nascimento – Em
determinada altura de Homo sacer: il
potere sovrano e la nuda vita, Agamben sublinha que uma das principais
conclusões, ainda que provisória,
do seu programa filosófico é que o
campo tornou-se o nómos do político moderno. Frisemos que o filósofo
diz que estamos virtualmente diante
de um campo toda vez que tal estrutura for criada, uma estrutura de exceção na qual a distinção da vida nua
se torna nebulosa. Honestamente, já
me perguntei algumas vezes como
deveríamos interpretar esta partícula
“virtualmente”, um advérbio que funciona aí mais do que nunca como um
modificador do verbo. O que é virtual:
ou não é real, ou não possui efeitos
reais, ou é distintamente real, ou tem
a sua realidade posta em dúvida. Se
não é simplesmente ilusório, o que é
virtual está presente na forma da potencialidade ou da facticidade, isto é,
se dizemos que alguma coisa está virtualmente diante de nós pode ser que
apenas nossa limitação sensorial nos
impeça de comprovar que aquilo que
temos diante de nós está na iminência de romper a barreira do real. Por
que o virtual deveria ter um estatuto
ontológico de menor valor do que o
real para nós?
Costumamos concordar que o
mundo da internet é virtual quando
muitas vezes ele se reveste de uma
consistência, no que concerne aos seus
efeitos, muito maior do que qualquer
outra coisa tangível sob os nossos pés.
Trata-se mais uma vez de uma “zona
de indiscernibilidade”, para usar uma
expressão persistente para Agamben.
O campo de concentração é o lugar
onde se dá a mais absoluta condição
inumana sobre a terra, é o espaço que
se abre quando a exceção começa a
tornar-se a regra, é o espaço da transparente e absoluta exposição à morte. Estamos nós autorizados a indicar
outros ambientes nos quais a estrutura do campo se repete, se propaga,
repercute? No livro que publiquei em

2012, Do fim da experiência ao fim do
jurídico: percurso de Giorgio Agamben
(São Paulo: LiberArs, 2012), expressão
da minha pesquisa de doutorado junto
à Unicamp, procuro invocar algumas
imagens que ajudam a considerar a
comunicabilidade entre espaços que
apresentam tal estrutura.
Como não pensar nesses bolsões de miséria nos quais o trabalho
escravo é visto como uma solução
compensadora? Como não pensar nos
ambientes semelhantes a campos que
resistem e até proliferam no Brasil de
hoje e nos países mais civilizados,
bem “abaixo do nariz” da sociedade
politicamente organizada? Tudo isto
pode nos fazer pensar que talvez os
regimes totalitários não sejam uma
realidade muito distante de nós e que
Theodor Adorno11 teve uma tenaz intuição ao enfatizar que o objetivo de
toda educação política deveria ser
que Auschwitz não se repetisse.

Leia mais...
>> Confira outras publicações de
Daniel Arruda Nascimento no IHU:
• O homo sacer e o campo como paradigma político moderno. Notícias
do Dia 16-04-2013, disponível em
http://bit.ly/107qkoy
• Semiárido e Arendt: notas de uma
experiência revolucionária possível.
Revista IHU On-Line ed. 417, de 0605-2013, disponível em http://bit.
ly/16dOiqt
11 Theodor Wiesengrund Adorno (19031969): sociólogo, filósofo, musicólogo e
compositor, definiu o perfil do pensamento alemão das últimas décadas. Adorno
ficou conhecido no mundo intelectual,
em todos os países, em especial pelo seu
clássico Dialética do Iluminismo, escrito junto com Max Horkheimer, primeiro
diretor do Instituto de Pesquisa Social,
que deu origem ao movimento de idéias
em filosofia e sociologia que conhecemos
hoje como Escola de Frankfurt. Sobre
Adorno, confira a entrevista concedida
pelo filósofo Bruno Pucci à edição 386
da Revista IHU On-Line, intitulada “Ser
autônomo não é apenas saber dominar
bem as tecnologias”, disponível para download em http://bit.ly/GCSKj1. A conversa foi motivada pelo palestra Theodor
Adorno e a frieza burguesa em tempos de
tecnologias digitais, proferida por Pucci
dentro da programação do Ciclo Filosofias da Intersubjetividade. (Nota da IHU
On-Line)
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No que diz respeito ao contexto
histórico-político, ainda precisamos
compreender como foi possível que
democracias parlamentares se convertessem em regimes totalitários e
regimes totalitários se convertessem
em democracias parlamentares, tudo
isso com menos dificuldades do que
era de se esperar. Esta ampla capacidade de conversão não seria um indício de que há mais pontos de contato
entre democracia e totalitarismo do
que à primeira vista se pode contemplar? Se estes pontos de contato permanecem nas democracias parlamentares que hoje nos abrigam, o que
nos impede de cogitar que venham a
apoiar uma nova conversão em regimes totalitários?
E se os totalitarismos não surgirem apenas na forma de regime, de
um sistema político, se esses pontos
de contato puderem ser cristalizados e permanecerem enquanto tais
mesmo no interior de democracias
parlamentares? Não estariam então
estes cristais aptos a manter orifícios

abertos nos quais não mais será viável
estancar o fluxo que corre?
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uma grande proximidade entre totalitarismos e regimes democráticos?
Daniel Arruda Nascimento –
Esta insinuação surpreendente e aparentemente “indecente” surge já na
introdução de Homo sacer: il potere
sovrano e la nuda vita, no momento
em que Agamben diz existir uma “íntima solidariedade” entre democracia e
totalitarismo, cuja tese deverá ser enfrentada. Este é também o momento
em que o filósofo afirma que somente avançando sobre esta tese poderemos nos orientar diante das novas
realidades e convergências imprevistas do fim do milênio, deixando claro,
como havia aludido em La comunità
che viene, em 1990, que os regimes
totalitários não são coisa do passado.
Observemos que o “fim do milênio”
só ingenuamente seria entendido
aqui como o início do século XX: trata-se do final do século XX. Todavia, falta
ao livro um capítulo dedicado exclusivamente à explicação da advertência
postada como se fora tornar-se decisiva para o desfecho da primeira fase
de seu projeto filosófico. A tese será,
no contexto deste livro, atacada sempre lateralmente e permanecerá em
aberto.
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Totalitarismos e democracia e
seu nexo político em Agamben
Edgardo Castro pontua que nem sempre as maiorias têm razão, e nem sempre a
razão é das maiorias. Conceito de “potência-do-não” é de grande importância no
pensamento desse autor, e deve ser compreendido como uma “afirmação da
própria subjetividade”.
Por Márcia Junges / Tradução: Moisés Sbardelotto

“Q

ue a democracia ou, ao menos,
certas formas democráticas podem se tornar totalitárias não é
simplesmente uma questão teórica, mas sim
um exemplo histórico. Hitler e Mussolini chegaram ao poder mediante mecanismos democráticos. Em outras palavras, foram líderes
consensualizados e com consenso”, afirma o
filósofo Edgardo Castro na entrevista que concedeu, por e-mail, à IHU On-Line. Segundo
ele, “se entendermos por totalitarismo, como
defende Michel Foucault, a subordinação do
Estado à vontade do líder ou chefe, podemos
entender como a democracia pode ser, em determinadas circunstâncias, uma via de acesso
a formas totalitárias de exercício do poder”.
Sobre o conceito de “potência-do-não”, Ed-

IHU On-Line - Como podemos
compreender que, para Agamben, lei
e exceção se sobrepõem?
Edgardo Castro - Um dos pontos
centrais do pensamento de Agamben
é se interrogar sobre o funcionamento do sistema jurídico nas sociedades
contemporâneas. Nesse sentido, sem
dúvida, é surpreendente que o que
pode ser considerado como o acontecimento político dominante do século
XX – a produção sistemática e industrial de morte nos campos nazistas
de concentração e extermínio – teve
como resguardo jurídico as leis de
Nuremberg. Em outras palavras, o extermínio de milhões de pessoas por
razões fundamentalmente biológicas
foi, ao menos em parte, uma operação legal.

gardo Castro menciona que, na perspectiva de
Agambem, o homem ode fazer certas coisas e
escolher, inclusive, não fazê-las.
Edgardo Castro é doutor em Filosofia pela
Universidade de Freiburg, na Suíça. Leciona
no departamento de filosofia da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. De seus
livros, citamos Pensar a Foucault (Biblos: Buenos Aires, 1995), Betrachtungen zum Thema
Mensch und Wissenschaft (Fribourg: Presse
Universitaire de Fribourg, 1996) e El vocabulario de Michel Foucault (Unqui: Prometeo,
2004). Em 2010 foi um dos conferencistas do
XI Simpósio Internacional IHU: o (des) governo biopolítico da vida humana, promovido
pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU.
Confira a entrevista.

Este fato traz à tona o problema
da relação entre a lei e a aplicação da
lei. Com efeito, como assinala Agamben em Homo sacer I, a vigência da lei
pressupõe uma decisão sobre quando ela se aplica e quando não, sobre
qual é o caso normal e qual, ao contrário, é a exceção, sobre o incluído e
o excluído. A tese de Agamben é que
toda decisão soberana pressupõe
uma exclusão, uma exceção. Mas,
na sociedade contemporânea, como
mostra a experiência histórica do nazismo, a zona de exclusão é cada vez
maior, a ponto de sobrepor-se com
a de inclusão. Em seu bunker, assediado pelas tropas soviéticas, Hitler,
com efeito, decidiu o extermínio do
próprio povo alemão, para cuja proteção ele havia previamente decidido

exterminar os judeus, os ciganos, os
deficientes etc.
IHU On-Line - Em entrevista1
à nossa revista em 2010, o senhor
afirmou que governar no Ocidente
é exercer o poder como exceção.
Que exemplos dessa constatação
poderiam ser apontados nos dias de
hoje?
Edgardo Castro - Pode-se entender em vários sentidos a tese,
sustentada por Agamben, de que o
exercício do poder nas sociedades
contemporâneas implica a decisão
1 Confira a entrevista Governar no Ocidente é exercer o poder como exceção,
publicada na revista IHU On-Line, de
13-09-2010, disponível em http://bit.
ly/1aqgaVL. (Nota da IHU On-Line)
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2 Aristóteles de Estagira (384 a C. – 322
a. C.): filósofo nascido na Calcídica, Estagira, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Suas reflexões filosóficas
— por um lado originais e por outro reformuladoras da tradição grega — acabaram
por configurar um modo de pensar que se
estenderia por séculos. Prestou inigualáveis contribuições para o pensamento
humano, destacando-se nos campos da
ética, política, física, metafísica, lógica,
psicologia, poesia, retórica, zoologia,
biologia, história natural e outras áreas
de conhecimento. É considerado, por
muitos, o filósofo que mais influenciou o
pensamento ocidental. (Nota da IHU On-Line)
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muito diferentes aos que servem para
a Modernidade – penso em Kant3, por
3 Immanuel Kant (1724-1804): filósofo
prussiano, considerado como o último
grande filósofo dos princípios da era moderna, representante do Iluminismo, indiscutivelmente um dos seus pensadores
mais influentes da Filosofia. Kant teve
um grande impacto no Romantismo alemão e nas filosofias idealistas do século
XIX, tendo esta faceta idealista sido um
ponto de partida para Hegel. Kant estabeleceu uma distinção entre os fenômenos e a coisa-em-si (que chamou noumenon), isto é, entre o que nos aparece e o
que existiria em si mesmo. A coisa-em-si
não poderia, segundo Kant, ser objeto de
conhecimento científico, como até então pretendera a metafísica clássica. A
ciência se restringiria, assim, ao mundo
dos fenômenos, e seria constituída pelas
formas a priori da sensibilidade (espaço
e tempo) e pelas categorias do entendimento. A IHU On-Line número 93, de
22-03-2004, dedicou sua matéria de capa
à vida e à obra do pensador com o título
Kant: razão, liberdade e ética, disponível para download em http://migre.me/
uNrH. Também sobre Kant foi publicado
este ano o Cadernos IHU em formação
número 2, intitulado Emmanuel Kant Razão, liberdade, lógica e ética, que
pode ser acessado em http://migre.me/
uNrU. Confira, ainda, a edição 417 da revista IHU On-Line, de 06-05-2013, intitulada A autonomia do sujeito, hoje. Imperativos e desafios, disponível em http://
bit.ly/10v60Ch. (Nota da IHU On-Line)

exemplo – para falar de liberdade ou
de autonomia.
Em segundo lugar, eu esclareceria que a potência-do-não ou a
impotência não é uma noção negativa. Não é sinônimo de privação ou
de carência. Potência-do-não ou impotência significam, na perspectiva
de Agamben, que o homem, posto
que se trata sobretudo dele, não só
pode fazer determinadas coisas, mas
também não fazê-las. Retomando o
exemplo mais clássico, um arquiteto
pode fazer uma casa (a casa refere-se
a uma potência), mas também pode
não fazê-la. Nesse caso, ele tem uma
impotência, uma capacidade de não
fazê-la. Quem não é arquiteto, ao invés, não tem nenhuma dessas capacidades. Como vemos, a impotência
ou o poder-do-não é, em si mesma,
uma capacidade, uma das forma da
potência.
Em terceiro lugar, levando em
conta o que eu assinalava no início,
isto é, que é preciso marcar as diferenças, retomando um tópico clássico, entre os Antigos e os Modernos,
eu diria que as noções de liberdade e
de autonomia podem ser interpretadas, embora não necessariamente, a
partir dessa capacidade que o homem
tem de passar ou não ao ato, de fazer
e de não fazer. O poder-do-não é, nesse sentido, uma afirmação da própria
subjetividade.
IHU On-Line - Que nexos podem
ser observados entre totalitarismos
e democracia? Como podemos compreender esse paradoxo?
Edgardo Castro - Que a democracia ou, ao menos, certas formas
democráticas podem se tornar totalitárias não é simplesmente uma questão teórica, mas sim um exemplo histórico. Hitler e Mussolini chegaram
ao poder mediante mecanismos democráticos. Em outras palavras, foram líderes consensualizados e com
consenso.
Pois bem, se entendermos por
totalitarismo, como defende Michel
Foucault, a subordinação do Estado à
vontade do líder ou chefe, podemos
entender como a democracia pode
ser, em determinadas circunstâncias,
uma via de acesso a formas totalitárias de exercício do poder. A democracia, com efeito, requer consenso
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IHU On-Line - Em que aspectos
as noções de autonomia e liberdade
deveriam ser reinterpretadas a partir
do “poder-do-não”?
Edgardo Castro - É uma pergunta
interessante, mas respondê-la de maneira adequada exige que se escreva
um livro, e bastante volumoso. A primeira coisa que eu diria, de todos os
modos, é que, para introduzir a noção
de potência-do-não ou de impotência,
Agamben se refere a uma tradição, o
próprio Aristóteles2 e o aristotelismo
averroísta, que pensavam em termos

“A prática dos
decretos-leis,
dos decretos de
necessidade e
urgência, não só
por razões de uma
ameaça bélica,
mas também
por razões
econômicas,
certamente é
frequente nos
países ocidentais”
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sobre a exceção, sobre, em última
análise, o que está em relação com
a lei ao ser posto fora dela. Guantánamo e as zonas de retenção dos
aeroportos, com as diferenças que
existem entre essas experiências,
são exemplos disso. Trata-se, em
suma, de espaços que, por lei, estão
fora da lei, onde aqueles que se encontram neles não são cidadãos, por
fim, pois estão submetidos a uma
vontade que pode dispor deles, inclusive de sua vida, sem as garantias
que são reconhecidas aos cidadãos,
como a intervenção de um juiz, a publicização dos atos que lhes concernem politicamente etc.
Outro exemplo também é a tendência que pode ser vista como um
dos desenvolvimentos da instituição
jurídica do estado de exceção ou de
sítio a governar por decreto, isto é,
quando o Executivo assume as competências próprias do poder legislativo e inclusive do poder judiciário. A
prática dos decretos-leis, dos decretos de necessidade e urgência, não
só por razões de uma ameaça bélica,
mas também por razões econômicas,
certamente é frequente nos países
ocidentais.
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para que o exercício do poder seja
legítimo; mas, quando essa legitimidade prescinde da legalidade e, sobretudo, da divisão de poderes que
define o sistema republicano, então,
o consenso deixa de estar a serviço
da democracia, embora, aparentemente, mantenha algumas de suas
formas, e abre espaço para formas
totalitárias.
A partir dessa perspectiva, a relação entre democracia e consenso passa, em última instância, pelo alcance
e pelos limites ao consenso legitimante do exercício do poder. Em termos
simples, nem sempre as maiorias
têm razão, nem a razão é sempre das
maiorias.
Pessoalmente, penso que a noção de hegemonia não foi politicamente feliz. Os governos que, para
obter o consenso, promovem a inclusão social e, ao mesmo tempo, a exclusão política, para alcançar precisamente a hegemonia, são dificilmente
conjugáveis com uma democracia
plena.
IHU On-Line - Em que medida o
campo como paradigma político moderno continua a ser uma categoria
importante para compreendermos a
política no Ocidente?
Edgardo Castro - É interessante
notar como as categorias espaciais, o
campo ou a globalização, por exemplo,
passaram a ocupar o lugar que as categorias temporais frequentemente desempenharam no século XIX e na primeira metade do século XX. O campo
de concentração, esse espaço que por
lei encontra-se fora da lei, no qual por
lei pode-se dispor da vida biológica dos
homens, sem ser obrigado a responder a responder perante qualquer lei,
serve, precisamente, para mostrar de
maneira paroxística o que está em jogo
na categoria de soberania, isto é, dispor da vida dos homens, como se fosse
vida nua (nuda vita, diz Agamben), vida
exposta à morte violenta.
IHU On-Line - Como podemos
compreender o projeto filosófico de
Agamben? Quais são suas obras fundamentais e o que está no horizonte desse pensador para os próximos
anos em termos de pesquisas?

“Potência-do-não
ou impotência
significam, na
perspectiva de
Agamben, que o
homem, posto
que se trata
sobretudo dele,
não só pode fazer
determinadas
coisas, mas
também não
fazê-las”
Edgardo Castro – A obra de
Agamben ainda está em curso e, às
vezes, o percurso da investigação, se
for realmente uma investigação, não
é totalmente previsível. É claro que
1995 representa um ano decisivo na
sua obra. Com efeito, nesse ano foi
publicado Homo sacer. O poder soberano e a vida nua. Agamben retoma, nesse trabalho, a noção de biopolítica, reintroduzida por Foucault
em meados da década de 1970 e a
qual, além disso, ele também havia dedicado três de seus cursos no
Collège de France. Mas quando aparece o livro de Agamben, nenhum
desses cursos de Foucault haviam
sido publicados. Agamben retoma
essa noção de Foucault, que até então não tinha a importância que nós
hoje lhe reconhecemos, e a interpreta à luz da noção schmittiana de exceção soberana. O conceito de vida
nua (nuda vita), a vida da qual podemos dispor porque não está protegida nem pelas leis dos homens nem
pelas dos deuses, transforma-se em
um tópico frequente de pensamento político.

A repercussão do livro, sem
dúvida, contribuiu para que ele acabasse se tornando uma série da qual
apareceram outros seis volumes:
O que resta de Auschwitz, sobre o
problema do testemunho dos sobrevivente do extermínio; Estado de exceção (São Paulo: Boitempo, 2004),
que estuda precisamente as formas
históricas e as dimensões filosóficas
dessa instituição jurídica; O Reino e a
Glória (São Paulo: Boitempo, 2011),
que desloca a análise biopolítica da
noção de soberania para as de governo e economia; O sacramento da
linguagem (Belo Horizonte: UFMG,
2011), sobre a noção de juramento e
a relação entre linguagem e política.
E os mais recentes: Opus Dei: arqueologia do ofício (São Paulo: Boitempo, 2013) e Altíssima pobreza. Regole
monastiche e forme di vita (Vicenza:
Neri Pozza 2011). A série não está
concluída, e uma análise sobre a noção de uso parece necessária.
Para além dessa série, há outros
trabalhos do autor, a meu ver muito
relevantes. Pessoalmente, me interessam muito A linguagem e a morte
(Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006), um
seminário sobre a noção de negatividade, em que aparece a problemática
da pós-história e, pela primeira vez,
a figura do homo sacer; e O tempo
que resta (Torino: Bollati Boringhieri,
2000), sobre as concepções do messianismo, a modo de comentário à
Carta aos Romanos de Paulo.
A obra de Agamben é ampla e
variada, impossível de classificar ou
de ordenar com as categorias acadêmicas das disciplinas, de um grande cuidado literário e, sem dúvida,
apaixonante.

Leia mais...
>>Edgardo Castro já concedeu outra
entrevista à IHU On-Line. Confira.
• Governar no Ocidente é exercer o
poder como exceção. Edição 343, de
13-09-2010, disponível em http://
bit.ly/1aqgaVL
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FILHO, Fernando Ferrari. Fernando Ferrari: ensaios
sobre o político das mãos limpas. Porto Alegre: Tomo
Editorial, 2013

Fernando Ferrari: um político de
mãos limpas
Valores defendidos pelo economista e político gaúcho continuam atuais e são objeto
de debate em coletânea organizada por seu filho. Um dos ideólogos do PTB, Ferrari
foi expulso do partido por denunciar manipulação do resultado da convenção para
decidir o candidato à vice-presidência da República em 1960
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Livro da Semana

Por Márcia Junges
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IHU On-Line – Quando e onde
nasceu Fernando Ferrari? Quem eram
seus pais e seus irmãos? Quantos filhos teve e quais são seus nomes?
EDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013

as cinco décadas de morte de seu pai. “O modelo político-econômico e social proposto por
Ferrari, que busca uma alternativa entre os regimes autoritários e o liberalismo excludente,
identifica-se com os modelos social-liberal ou
social-democrata contemporâneos, nos quais
as liberdades individuais são preservadas, o
intervencionismo do Estado é necessário tanto para corrigir as falhas do sistema quanto
para propiciar maior igualdade social e o bem
comum, e nos quais Estado e mercado devem
ser entendidos como duas instituições simbióticas e complementares”, completou.
Fernando Ferrari Filho é graduado em
Economia pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro – UERJ, mestre em Economia
pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo – USP, e pós-doutor
pela University of Tennessee System (1996).
É professor da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – UFRGS.
Confira a entrevista.

Fernando Ferrari Filho – Fernando Ferrari nasceu em São Pedro, em
14 de junho de 1921, então distrito de
Santa Maria-RS. Em 1926, São Pedro

tornou-se município: São Pedro do
Sul. Seus pais eram Tito Livio Ferrari e
Maria Margarida Toller Ferrari. Ferrari
era um dos 11 filhos do casal Toller e

www.ihu.unisinos.br

alecido em um acidente aéreo há 50
anos, pouco antes de completar 42
anos, o economista e político Fernando
Ferrari deixou como um de seus principais
legados a defesa de valores como justiça social, moralidade pública e desenvolvimento
econômico-social. “Sendo o relator da Ordem
Econômica e Social da Constituinte do Estado
do Rio Grande do Sul, Ferrari apresentou proposições inovadoras sob a ótica das relações
sociais de produção. Em nível nacional, foi líder do PTB, apresentou mais de 100 Projetos
de Leis e entregou à Nação cerca de 30 leis de
sua autoria, entre as quais, a mais importante
delas, o Estatuto do Trabalhador Rural, que
instituiu o início da reforma agrária no Brasil”,
afirma Fernando Ferrari Filho na entrevista
concedida por e-mail à IHU On-Line. O economista, que atualmente leciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS,
é o organizador da obra Fernando Ferrari: ensaios sobre o político das mãos limpas (Porto
Alegre: Tomo Editorial, 2013), que rememora
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Ferrari. Em 5 de maio de 1951 casou-se com Elza Ferreira, tendo 4 filhos:
Silvia, Livia, Fernando e Cláudia.
IHU On-Line – Onde viveu?
Fernando Ferrari Filho – Ferrari viveu em São Pedro, Santa Maria,
Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília.
Nas duas primeiras cidades fez ensino
elementar e médio, respectivamente.
Em Porto Alegre, além do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva de
Porto Alegre – CPOR, cursou Ciências
Econômicas na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –
PUCRS e foi deputado estadual constituinte de 1947. No Rio de Janeiro e
em Brasília, exerceu seus mandatos
de deputado federal.
IHU On-Line – Qual foi sua formação acadêmica?
Fernando Ferrari Filho – Cursou
Economia na PUCRS e Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Em Santa Maria, conclui o Curso Técnico em
Contabilidade.
IHU On-Line – Qual é a atualidade das ideias de Fernando Ferrari
para as lutas trabalhistas?
Fernando Ferrari Filho – Como
sabemos, nos últimos 50 anos o Brasil
passou por transformações substanciais nas esferas política, econômica e
social. Entre 1964 e 1984 enfrentamos
uma ditadura e desde 1985 buscamos
uma democracia plena. Deixamos de
ser uma economia subdesenvolvida e
eterno “país do futuro” para sermos,
além de um importante país emergente, o oitavo PIB mundial. A Constituição Cidadã de 1988 assegurou
direitos essenciais, tais como saúde,
educação e previdência, aos excluídos socialmente e diversos programas
melhoraram a distribuição de renda.
Fernando Ferrari dedicou-se a propor
ações e leis que vislumbrassem essas
transformações que ocorreram no
Brasil nas últimas cinco décadas. Suas
ideias e proposições, algumas transformadas em leis, como o Estatuto do
Trabalhador Rural, base da reforma
agrária no Brasil, contribuíram para a
consolidação de um projeto nacional-desenvolvimentista nos anos 1950 e
1960. Ademais, os valores defendidos
por Fernando Ferrari na sua Campanha das Mãos Limpas, entre os quais,

“Em 25 de maio
de 1963, pouco
antes completar
42 anos, Ferrari
faleceu em
acidente aéreo,
próximo a Torres.
Na ocasião,
especulou-se
que o acidente
foi decorrência
de sabotagem,
uma vez que foi
encontrada areia
no tanque do
combustível”.
justiça social, moralidade pública e
desenvolvimento econômico-social,
seguem mais do que atuais.
IHU On-Line – Qual foi a relevância de suas ideias para a política gaúcha e nacional?
Fernando Ferrari Filho – Ferrari e
Pasqualini1 foram os principais ideólogos do PTB. Sendo o relator da Ordem
Econômica e Social da Constituinte do
Estado do Rio Grande do Sul, Ferrari
apresentou proposições inovadoras
sob a ótica das relações sociais de pro1 Alberto Pasqualini (1901-1960): advogado, professor, sociólogo e político
brasileiro; ideólogo e doutrinador trabalhista, foi senador da república pelo
PTB. Suas ideias foram incorporadas ao
programa partidário do PDT. Em 1950
elege-se senador pelo Rio Grande do Sul,
na eleição que levou pela primeira vez
um trabalhista ao governo do estado, Ernesto Dornelles, e que marcou o retorno
de Getúlio Vargas ao Palácio do Catete,
agora pelas mãos do povo. No Senado,
Pasqualini teve destacada atuação durante os debates sobre o projeto da criação
da Petrobras, enviado ao Congresso em
dezembro de 1951 por Vargas. (Nota da
IHU On-Line)

dução. Em nível nacional, foi líder do
PTB, apresentou mais de 100 Projetos
de Leis e entregou à Nação cerca de
30 leis de sua autoria, entre as quais, a
mais importante delas, o Estatuto do
Trabalhador Rural, que instituiu o início da reforma agrária no Brasil.
IHU On-Line – Em que consistia seu
projeto nacional-desenvolvimentista?
Fernando Ferrari Filho – O modelo político-econômico e social proposto por Ferrari, que busca uma
alternativa entre os regimes autoritários e o liberalismo excludente, identifica-se com os modelos social-liberal
ou social-democrata contemporâneos, nos quais as liberdades individuais
são preservadas, o intervencionismo
do Estado é necessário tanto para
corrigir as falhas do sistema quanto
para propiciar maior igualdade social
e o bem comum; e nos quais e Estado e mercado devem ser entendidos
como duas instituições simbióticas e
complementares.
IHU On-Line – Em que medida
esse projeto divergia com o trabalhismo das décadas de 1950 e 1960?
Fernando Ferrari Filho – Em relação aos princípios filosóficos do
PTB, quando de sua criação, eu diria
que não há divergência. As divergências de meu pai foram nos planos das
ações políticas e pragmáticas, principalmente das cúpulas do PTB. Nesse
sentido, quando ele rompe com o
PTB e cria o Movimento Trabalhista
Renovador (MTR), Ferrari resgata os
referidos princípios, alicerçados nas
ideias de Pasqualini. Que princípios
são esses? O trabalhismo renovador,
projeto econômico-social que, de
certa maneira, vai ao encontro dos
ideários nacional-desenvolvimentistas. Esse trabalhismo é um “sistema
político-social” que tem como base
a solidariedade e o cooperativismo e
visa conciliar o “liberalismo político e
o dirigismo econômico”.
IHU On-Line – Quais foram as
circunstâncias da filiação de Fernando Ferrari ao PTB gaúcho? E como se
deu seu rompimento com a sigla?
Fernando Ferrari Filho – Ferrari, ao pedir demissão do Serviço de
Alimentação da Previdência Social –
SAPS, após denunciar corrupção nesSÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

IHU On-Line – Quem foram seus
maiores interlocutores?
Fernando Ferrari Filho – Além de
Pasqualini, durante o período em que
havia a “Ala Moça” do PTB, Brizola e
Goulart eram seus interlocutores. Vargas4 foi um interlocutor importante
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para sua ação política. Entre os oposicionistas e apesar das diferenças
ideológicas, Aliomar Baleeiro, Affonso
Arinos e Carlos Lacerda, entre outros,
foram interlocutores constantes.
Foi presidente República nos seguintes
períodos: 1930-1934 (Governo Provisório), 1934-1937 (Governo Constitucional), 1937-1945 (Regime de Exceção),
1951-1954 (Governo eleito popularmente). Sobre Getúlio o IHU promoveu
o Seminário Nacional A Era Vargas em
Questão – 1954-2004, realizado de 23 a
25 de agosto de 2004. Paralela ao evento aconteceu a Exposição Eu Getúlio, Ele
Getúlio, Nós Getúlios, no Espaço Cultural
do IHU. A revista IHU On-Line publicou
os seguintes materiais referentes a Vargas: edição 111, de 16-08-2004, intitulada A Era Vargas em Questão – 1954-2004,
disponível em http://migre.me/QYAi, e
a edição 112, de 23 -08-2004, chamada
Getúlio, disponível em http://migre.me/
QYBn. Na edição 114, de 06-09- 2004,
em http://migre.me/QYCb, Daniel Aarão Reis Filho concedeu a entrevista O
desafio da esquerda: articular os valores
democráticos com a tradição estatista-desenvolvimentista, que também abordou aspectos do político gaúcho. Em 2608-2004 o Prof. Dr. Juremir Machado da
Silva, da PUCRS, apresentou o IHU Ideias
Getúlio, 50 anos depois. O evento gerou
a publicação do número 30 dos Cadernos
IHU Ideias, chamado Getúlio, romance
ou biografia?, também de autoria de Juremir, disponível em http://migre.me/
QYDR. Vale destacar o Caderno IHU em
formação número 1, publicado pelo IHU
em 2004, intitulado Populismo e Trabalho. Getúlio Vargas e Leonel Brizola,
disponível em http://migre.me/QYEE.
(Nota da IHU On-Line)

Filho à IHU On-Line.
• Uma política econômica única e
exclusivamente para controlar a
dinâmica inflacionária. Revista IHU
On-Line nº 204, de 13-11-2006, disponível em http://migre.me/GlNg
• Programa de aceleração do crescimento. Um ano depois. Notícias
do Dia 23-01-2008, disponível em
http://migre.me/GlNU
• A “mão invisível” do mercado não
funciona sem a “mão visível” do Estado. Revista IHU On-Line nº 276,
de 06-10-2008, disponível em http://migre.me/GlMj
• O mercado somente funciona com a
“mão visível” do Estado. Revista IHU
On-Line edição 330, de 04-05-2010,
intitulada A crise da zona do euro e
o retorno do Estado regulador em
debate, disponível em http://migre.
me/12P1D
• Economia brasileira e a síndrome do
Peter Pan. Revista IHU On-Line edição 338, de 09-08-2010, disponível
em http://bit.ly/nqI3lJ
• Um International Market Maker capaz de regular os mercados financeiros, publicada na edição 372, de
05-09-2011, disponível em http://
bit.ly/n58LrP
• As concepções teórico-analíticas e
as proposições de política econômica de Keynes. Artigo publicado nos
Cadernos IHU ideias nº 37, disponível em http://bit.ly/qowVP5
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2 Leonel de Moura Brizola (1922-2004):
político brasileiro, nascido em Carazinho,
no Rio Grande do Sul. Foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do
Sul, deputado federal pelo extinto estado
da Guanabara, e duas vezes governador
do Rio de Janeiro. Sua influência política no Brasil durou aproximadamente 50
anos, inclusive enquanto exilado pelo
Golpe de 1964, contra o qual foi um dos
líderes da resistência. Por várias vezes
foi candidato a presidente do Brasil, sem
sucesso, e fundou um partido político,
o PDT. Sobre Brizola, confira no sitio do
IHU, www.unisinos.br/ihu, a versão eletrônica do Cadernos IHU em Formação,
intitulada Populismo e trabalho. Getúlio
Vargas e Leonel Brizola. (Nota da IHU
On-Line)
3 João Belchior Marques Goulart (19181976): presidente do Brasil de 1961 a
1964. Seu mandato foi marcado pelo
confronto entre diferentes políticas econômicas para o país, conflitos sociais,
greves urbanas e rurais. Seu governo é
usualmente dividido em duas fases: Fase
Parlamentarista (da posse em 1961 a janeiro de 1963) e a Fase Presidencialista
(de janeiro de 1963 ao Golpe em 1964).
Jango foi vice-presidente de Jânio Quatros e ministro do Trabalho no governo
de Getúlio Vargas. Confira nas Notícias
do Dia 27-08-2007, do site do Instituto
Humanitas Unisinos (IHU), a entrevista
João Goulart e um projeto de nação interrompido, realizada com o historiador
Oswaldo Munteal, disponível em http://
migre.me/4rmJ8. (Nota da IHU On-Line)
4 Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954):
político gaúcho, nascido em São Borja.

IHU On-Line – Quais foram as
“Além de
circunstâncias de seu falecimento?
Fernando Ferrari Filho – Em 25
Pasqualini,
de maio de 1963, pouco antes com42 anos, Ferrari faleceu em
durante o período pletar
acidente aéreo, próximo a Torres. Na
especulou-se que o acidente
em que havia a ocasião,
foi decorrência de sabotagem, uma
vez que foi encontrada areia no tan‘Ala Moça’ do
que do combustível. Houve investigações por parte da polícia e da Força
PTB, Brizola e
Aérea Brasileira sobre as causas do
Goulart eram seus acidente, mas não se chegou a uma
conclusão sobre as causas do acidente, sendo ele atribuído às condições
interlocutores.
climáticas adversas.
Vargas foi um
interlocutor
importante para Leia mais...
outras entrevistas
sua ação política” >>Confira
concedidas por Fernando Ferrari
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se órgão, retorna a Porto Alegre e é
convidado a ingressar no PTB, tornando-se, conjuntamente com Pasqualini,
ideólogo do partido. A ruptura com
o PTB deve-se, por um lado, ao descontentamento dele com os rumos
do trabalhismo na segunda metade
dos anos 1950: mais “pragmático”
do que filosófico. Por outro lado, ao
submeter, na convenção nacional do
PTB, seu nome para ser o candidato
do partido à vice-presidência da República em 1960, Ferrari confrontou a
cúpula do PTB, em especial Brizola2 e
Goulart3. Quando seu nome foi derrotado na convenção, Ferrari denunciou
a manipulação do resultado. Como
resultado, ele não somente foi destituído da liderança do PTB na Câmara
dos Deputados como também acabou
sendo expulso.
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Fernando Ferrari e o projeto
agrário para o Brasil
Por Ricardo Oliveira da Silva

O

artigo a seguir foi escrito por Ricardo
Oliveira da Silva, graduado em História pela Universidade Federal de Santa
Maria – UFSM, mestre e doutor em História
pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS com a tese Em busca da Nação:
interpretações da questão agrária brasileira

O pensamento político de Fernando Ferrari em meados do século
XX teve como uma de suas marcas a
abordagem dos problemas existentes
na estrutura fundiária brasileira. Nos
seus textos e discursos foi atribuído
um sentido aos impasses existentes
no campo com base no ideário trabalhista. Desse modo, em Fernando
Ferrari a doutrina trabalhista ganhou
os contornos de um projeto político
agrário para o país. Este é um dos temas que desenvolvemos no livro Fernando Ferrari: ensaios sobre o político
das mãos limpas.
Com o colapso econômico de
1929 ficou patente para setores
importantes da elite político e in-

em meados do século XX. Leciona como professor substituto de História na UFSM e é um
dos articulistas da obra Fernando Ferrari: ensaios sobre o político das mãos limpas. Porto
Alegre: Tomo Editorial, 2013, organizada por
Fernando Ferrari Filho.
Confira o artigo.

telectual brasileira a precariedade de economias dependentes de
exportação. Assim, ganhou força
a tese da necessidade de um desenvolvimento nacional auto-sustentado. Na prática, isto significava criticar o modelo econômico
agrário-exportador.
Seguindo a vertente do ideário
trabalhista, para Fernando Ferrari
um desenvolvimento nacional auto-sustentado deveria se fundamentar
em uma sociedade baseada no solidarismo e na valorização do trabalho,
o que somente seria possível com a
diminuição das desigualdades sociais,
proporcionando bem-estar a todos os
seus membros.

Fernando Ferrari interpretou as
desigualdades sociais e econômicas
no campo brasileiro como empecilhos
na constituição de uma sociedade trabalhista, baseada na cooperação, na
distribuição mais equitativa da renda
e na participação de todos os indivíduos na produção. Para atingir esse
objetivo, Fernando Ferrari defendeu
o arrendamento das terras, seguido
de uma legislação para os trabalhadores rurais e de uma reforma agrária.
Com isto, a solução da questão agrária tornou-se um tema central em sua
atuação política e constitui-se em um
dos seus principais legados à história
do pensamento político brasileiro.

LEIA OS CADERNOS TEOLOGIA PÚBLICA
NO SITE DO
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Por Maura Bombardelli

O

artigo a seguir foi escrito por Maura
Bombardelli, graduada em História
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e mestranda em História
pela mesma instituição. A pesquisadora é uma
das autoras de Jornais Raros do Musecom

Fundação do MTR

A historiografia destaca a influência da religião católica, com a chamada
Doutrina Social da Igreja, nas formula-
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ções de Pasqualini, político que propunha um modelo de desenvolvimento
assentado no capitalismo solidarista,
diferente tanto do socialismo quanto
do capitalismo tido como mero produtor de lucro, a que denominava capitalismo individualista. Em tal sistema,
as relações entre capital e trabalho
seriam reguladas por uma legislação
justa, que garanta a justa recompensa
ao trabalhador por sua contribuição na
produção de bens que formam a riqueza nacional. Caberia ao Estado o papel
de regulador das relações entre capital
e trabalho, garantindo a distribuição
equânime da riqueza.
Ferrari partilhava das concepções
do capitalismo solidarista de Pasqualini
e buscou se associar ao grupo ligado ao
político. A partir de 1954, com o falecimento de Getúlio Vargas, fundador e
líder inconteste do PTB, teve início um
processo de redefinição partidária no
PTB, com o avanço da agenda reformista, mas também com a competição
de lideranças pela hegemonia na sigla.
João Goulart era o principal herdeiro
político de Vargas, mas havia outras lideranças que propunham uma renovação no trabalhismo, em detrimento do
modelo do PTB, o qual consideravam
antiquado e fisiológico. Dentre essas
lideranças estava Ferrari, líder da cisão
partidária mais significativa do PTB, que
deu origem ao Movimento Trabalhista
Renovador (MTR), fundado em 1959
como movimento cívico-apartidário e
transformado em partido em 1960.

Cisão polêmica

Teria sido a ruptura com o PTB motivada pela disputa de poder com outros líderes do partido, sobretudo Goulart e ainda, na esfera estadual, o então

governador Leonel Brizola? A abordagem historiográfica salienta a polêmica
existente em torno da atuação política
de Ferrari (programático-doutrinário ou
personalista) e a relação dessas características com a cisão. No entanto, mais
importante do que mensurar o quanto
o fator disputa de poder e o quanto o
fator disputa de ideias marcou a cisão
ferrarista é elucidar as ideias políticas de
Ferrari e a forma como ele se posicionou no jogo político de então, levando
em consideração as duas variáveis.
As disputas internas do partido, e
sua exteriorização ao conjunto de eleitores na eleição para a Vice-presidência da República de 1960, quando Ferrari (candidato pelo Partido Democrata
Cristão e apoiado pelo MTR) se opôs
pela primeira vez ao seu partido de
origem, representado pela candidatura de Goulart (PTB), eram de fato, disputas por poder. Como recurso político
Ferrari buscou, nesse pleito, acirrar as
divergências, antes controladas internamente no PTB, entre os que buscavam pôr em prática as formulações
teóricas do partido (como o eram Pasqualini, falecido naquele ano, e Ferrari)
e os que agiam de forma pragmática,
visando apenas a obtenção do poder
(Goulart e Brizola, entre outros).
Contudo as formulações teóricas
preconizadas por Ferrari não podem
ser consideradas apenas como subterfúgio para justificar a ruptura com o
PTB. Daí a relevância – para uma melhor compreensão da atuação do dissidente trabalhista e do próprio contexto
político da época – de estudos sobre
Ferrari, que levem em conta também
seus projetos políticos e suas contribuições para o trabalhismo brasileiro.
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A atuação política de Fernando
Ferrari perpassou o chamado Período
Democrático de 1945 a 1964. O final
da Segunda Guerra Mundial e, na esfera nacional, o encerramento do Estado Novo, ambos ocorridos em 1945,
abriram caminho para um tempo de
reformulações ideológicas, de busca
de novos rumos para o desenvolvimento do Brasil. O Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) era uma das principais
agremiações políticas desse período a
propor um projeto de país. Tal projeto
teria como base o trabalhismo.
Foi por essa sigla que Ferrari, em
1947, aos 25 anos, se elegeu deputado estadual do Rio Grande do Sul e, e
em 1951, se tornou deputado federal,
reelegendo-se duas vezes e exercendo o cargo até 1962. Ferrari também
foi líder da bancada do PTB na Câmara Federal em meados dos anos 1950.
Seu percurso político é essencialmente
parlamentar. Nas memórias associadas
a ele é constante a referência a sua boa
oratória e ao gosto que tinha em ocupar
a tribuna, fato comprovado pela grande quantidade de discursos proferidos
pelo deputado. Dentre os aspectos de
sua atuação parlamentar estão a busca
da garantia dos direitos constitucionais
aos trabalhadores, a valorização dos pequenos produtores rurais e a defesa de
sua classe profissional, os economistas.
Com relação à ideologia do trabalhismo,
as formulações de Ferrari são indissociáveis das de outro político do PTB, Alberto Pasqualini, qualificado como “o
teórico do trabalhismo brasileiro”.

(1808-1924). (Porto Alegre: Comunicação Impressa, 2008) e participa como articulista da
obra Fernando Ferrari: ensaios sobre o político
das mãos limpas. Porto Alegre: Tomo Editorial,
2013, organizada por Fernando Ferrari Filho.
Confira o artigo.
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Destaques On-Line
Entrevistas especiais feitas pela IHU On-Line no período de 20-05-2013 a 24-05-2012, disponíveis nas Entrevistas do Dia
do sítio do IHU (www.ihu.unisinos.br).

UPP: “a criação de uma nova ‘cultura da
polícia’”
Entrevista especial com Felipe Brito e Pedro
Rocha de Oliveira
Confira nas Notícias do Dia de 20-05-2013
Acesse o link http://bit.ly/10HygNr
Avaliar os efeitos das Unidades de Polícia
Pacificadoras – UPPs, cinco anos após sua
implementação nas favelas cariocas, “esbarra
em dificuldades intransponíveis”, apontam os
pesquisadores Felipe Brito e Pedro Rocha de Oliveira,
organizadores do livro Até o último homem: visões
cariocas sobre a administração armada da vida
social (São Paulo: Boitempo Editorial, 2013). Felipe
Brito é doutor em Serviço Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, e professor do
Polo Universitário Rio das Ostras da Universidade
Federal Fluminense – UFF. Pedro Rocha de Oliveira é
graduado em Filosofia pela Universidade Estadual do
Rio de Janeiro - UERJ, mestre e doutor em Filosofia
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
– UFRJ.

Combate à fome: o desafio de
equacionar problemas estruturais
Entrevista especial com Dom Mauro Morelli
Confira nas Notícias do Dia de 21-05-2013
Acesse o link http://bit.ly/12RUSOc
“De 32 milhões de brasileiros, ainda subsistem 16
milhões em estado de insegurança alimentar e
nutricional; mas a presunção nos leva a acreditar
que em menos de duas décadas resolvemos uma
calamidade que perdura desde 1500”, afirma em
entrevista ao sítio do IHU Dom Mauro Morelli, bispo
emérito da Diocese de Duque de Caxias e São João

de Meriti, que há anos dedica-se a solucionar os
problemas da fome e da miséria no Brasil. “A visão
triunfalista impede dizer que não fizemos o mais
importante”, complementa Dom Mauro, criticando o
entusiasmo com o Programa Fome Zero.

Plantação de cana-de-açúcar na
Amazônia Legal: “O ciclo se repete com
novos desmatamentos”
Entrevista especial com João Camelini
Confira nas Notícias do Dia de 22-05-2013
Acesse o link http://bit.ly/18hn9RC
A aprovação do Projeto de Lei 626/2001 pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle do Senado, que revê o
Zoneamento Agroecológico – ZAE da cana-deaçúcar e autoriza seu plantio em áreas alteradas e
nos biomas Cerrado e Campos Gerais na Amazônia
Legal, “é um fato lamentável, que demonstra o
comprometimento com agentes econômicos,
sustentado por um discurso totalmente equivocado”,
diz João Humberto Camelini à IHU On-Line. O
entrevistado é mestre em Geografia e atualmente
está no doutorado. Atua como Coordenador Técnico
para Geotecnologias e Infraestruturas na Tecgraf
Tecnologia em Computação Gráfica e professor
assistente na Faculdade Politécnica de Campinas e
Faculdade de Jaguariúna.

Estado e neoliberalismo: a aliança que
sustenta o capitalismo
Entrevista especial com Alysson Leandro
Mascaro
Confira nas Notícias do Dia de 23-05-2013
Acesse o link http://bit.ly/14UiiUE
SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

Grito da Seca e Revolta do Busão
Entrevista especial com Tárzia Medeiros
Confira nas Notícias do Dia de 24-05-2013
Acesse o link http://bit.ly/14Y0gk9
As manifestações de jovens nas redes sociais há
dois anos, criticando a gestão da ex-prefeita de
Natal, Micarla de Sousa (PV), continuam ativas na
capital do Rio Grande do Norte. O movimento, que
ficou conhecido no Twitter com o #ForaMicarla,
hoje chama a atenção com a Revolta do Busão e o
Grito da Seca. Cerca de cinco mil pessoas passaram
a semana manifestando sua indignação com o
aumento do preço das passagens de ônibus, e com
as políticas públicas que não geram resultados diante
da estiagem que atinge o semiárido brasileiro. Tárzia
Medeiros, comunicadora popular da Articulação no
Semiárido Brasileiro – ASA, está acompanhando as
manifestações e comenta a mobilização em entrevista
à IHU On-Line.
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Rever a concepção de Estado neutro, indiferente,
que age de modo independente. Essa é a proposta
apontada por Alysson Leandro Mascaro em seu
novo livro intitulado Estado e forma política (São
Paulo: Boitempo Editoria, 2013). “O Estado é uma
forma necessária da reprodução capitalista. Daí,
sua ação ser capitalista, mesmo quando dá direitos
aos trabalhadores ou ampara os explorados com
benefícios sociais. Por isso, é verdade que o Estado
regula os conflitos entre classes e grupos. Mas,
acima disso, o Estado os constitui”, sustenta. Alysson
Leandro Mascaro é graduado e doutor em Ciências
Jurídicas pela Universidade de São Paulo – USP, onde
também é professor da Faculdade de Direito, além
de lecionar nos cursos de graduação e pós-graduação
em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie.
É membro do Conselho Pedagógico da Escola de
Governo – USP.

Acesse o facebook do Instituto Humanitas Unisinos - IHU e acompanhe nossas atualizações
facebook.com/InstitutoHumanitasUnisinos

www.ihu.unisinos.br
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Confira as publicações do
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Agenda de
Eventos

Eventos do Instituto Humanitas Unisinos – IHU
programados para a semana de 27-05-2013 a 03-06-2013

Data: 27 a 29-05-2013
Evento: Congresso Kierkegaard – 200 Anos Depois
Mais informações: http://bit.ly/12l47Gs

Data: 03-06-2013
Evento: Tecnologias e humanização nas práticas de cuidado em saúde
Palestrante: Prof. Dr. José Ricardo de Carvalho Mesquita Ayres (USP)
Horário: 17h às 19h
Local: Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros, no IHU
Mais informações: http://bit.ly/Whlf1M

www.ihu.unisinos.br

Acompanhe o IHU no Blog
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Confira uma das publicações mais recentes do Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

IHU em Revista

Publicações em destaque

Cadernos Teologia Pública

• Perfil – Christoph Theobald. Edição número 315, de 16-11-2009, disponível em http://bit.ly/Tvnp5p
• 58ª edição dos Cadernos Teologia Pública, intitulado “As narrativas de Deus numa sociedade pós-metafísica: O
cristianismo como estilo”, disponível para download em http://bit.ly/Un8P6J
• Por uma Igreja pluripatriarcal e não somente centrada em Roma. Entrevista à edição 408 da IHU On-Line, de
12-11-2012, disponível em http://bit.ly/ZkWPmg

www.ihu.unisinos.br

Entre os dias 2 a 5 de outubro de 2012, o Instituto Humanitas Unisinos – IHU promoveu o XIII Simpósio Internacional IHU: Igreja, cultura e sociedade. A semântica do Mistério da Igreja no contexto das novas gramáticas da
civilização tecnocientífica. No 50º aniversário do início do Concílio Vaticano II foram debatidas as várias formas e
possibilidades de interlocução da Igreja com a sociedade e a cultura contemporânea. Os textos das grandes conferências realizadas no evento estão sendo publicados pelo IHU, nos Cadernos Teologia Pública, como forma de subsídio à
continuidade do debate sobre o tema.
O texto publicado na última semana é de Christoph Theobald intitulado As grandes intuições de futuro do Concílio Vaticano II: a favor de uma “gramática gerativa” das relações entre Evangelho, sociedade e Igreja. Em linhas gerais,
o texto está dividido em três eixos sendo o primeiro “Uma ‘visão genética’ da existência cristã eclesial”; o segundo
“Uma maneira de proceder” e o terceiro, “Igreja na história e na sociedade: uma diferenciação originária”.
Christoph Theobald, teólogo jesuíta, é professor de Teologia Fundamental e Dogmática na Faculdade de Teologia
do Centre-Sevres, em Paris e especialista em questões de teologia fundamental e de história da exegese (séculos XIX
e XX, Modernismo) e em história dos dogmas, em teologia fundamental e dogmática (cristologia, trindade, criação,
antropologia, eclesiologia), no campo da estética e em teologia pastoral.
Confira as publicações de Christoph Theobald já realizadas no IHU:

Os Cadernos Teologia Pública podem ser adquiridos diretamente no Instituto Humanitas Unisinos – IHU ou solicitados pelo endereço humanitas@unisinos.br. Informações pelo telefone 55 (51) 3590 8247.
EDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013
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Retrovisor
Relembre e releia outras edições da Revista IHU On-Line:

Rock ‘n’ roll na veia
Edição 212 – Ano – VII – 19-03-2007
Disponível em http://bit.ly/ySPITJ
Há quem diga que é coisa do demônio. Outros falam em sinônimo de drogas,
loucura, rebeldia. Para entender um pouco mais do rock ‘n’ roll e por ocasião da
criação do curso sobre o tema na Unisinos, no ano de 2007, a Revista IHU On-Line
dessa semana debate esse gênero musical que “identifica o século XX assim como
o Minueto identificou o século XVIII e a Valsa o século XIX”, segundo uma das entrevistas do tema de capa Capparelli Gerling. A edição conta com entrevistas de reconhecidos músicos gaúchos, como Wander Wildner, Humberto Gessinger e Frank
Jorge, entre outros.

Sabedoria, mística e tradição: religiões chinesas, indianas e
africanas
Edição 309 – Ano – IX – 28-09-2009
Disponível em http://bit.ly/ii1ASs
O tema da edição 309 da Revista IHU On-Line era as religiões orientais e africanas. Para refletir sobre o assunto contribuíram com a discussão Klaus Klostermaier, Subhash Anand, Volney José Berkenbrock, José Bizerril, André Bueno, Frank
Usarski, Michael Amaladoss e Monja Coen. Na época foi exibido e dabatido o documentário alemão “Spurensuche” – Religiões do Mundo, dirigido por Hans Küng, na
Unisinos e na Casa de Cultura Mário Quintana – CCMQ, Porto Alegre. A promoção
foi do Instituto Humanitas Unisinos – IHU em parceria com a Fundação Ética Mundial (Weltethos Stiftung).

www.ihu.unisinos.br

O pós-humano
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Edição 200 – Ano – VI – 16-10-2006
Disponível em http://bit.ly/lgSa3O
“O pós-humanismo é o contrário da autorreferência, é a celebração da hibridação, é a consciência de que o homem não apenas não é a medida do mundo, mas
não é nem mesmo a medida de si mesmo”, afirma Roberto Marchesini, estudioso
de ciências biológicas e de epistemologia, e que foi um dos entrevistados do tema
de capa da edição n. 200 da Revista IHU On-Line. Contribuem ainda para o debate Elena Pulcini, Roberto Mancini, Marc Jongen, Marcello Buiatti, Claudio Tugnoli,
Rèmi Brague e Mario Novello.

SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013 | EDIÇÃO 420

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
DOYLE, Arthur Conan. Um estudo em vermelho. São Paulo:
Melhoramentos, 1999.
Por conta da série Sherlock, produzida pela BBC, fiquei
instigado a reler a obra do Sir Arthur Conan Doyle, o criador desse extraordinário personagem. O programa atualiza,
para o século XXI, situações vividas nas diversas narrativas
do detive e mantém viva a complexidade das tramas originais adicionadas com todas as possibilidades tecnológicas
de comunicação do nosso tempo. Dr Watson, que escrevia
as aventuras em diários, agora tem um blog, enquanto Sherlock mantém um website
chamado A Ciência da Dedução. Eles estão disponíveis para a interação com o público
no portal da BBC, o que gera uma experiência transnarrativa singular. Comprei tudo
o que estava disponível em pocket books, que é um formato ótimo para leituras nos
percursos de Trensurb. Especialmente Um Estudo em Vermelho, que é o livro que introduz o personagem na literatura: é uma obra prima. Sherlock, tanto nos livros como
na série, nos ajuda a entender os modos de raciocínio (dedução, indução e abdução)
propostos pelo filósofo Charles Sander Peirce.
Ronaldo Henn, professor da graduação e do PPG em Comunicação da Unisinos.
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Sala de Leitura

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra.
Os limites morais do mercado. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2012.

EDIÇÃO 420 | SÃO LEOPOLDO, 27 DE MAIO DE 2013

www.ihu.unisinos.br

Que papel os valores de mercado ocupam em
nossa sociedade? Até que ponto a precificação dos
mais diferentes âmbitos de nossas vidas é moralmente correta e socialmente justa? Vivemos uma
economia de mercado ou somos uma sociedade de
mercado? É plausível estar à venda desde o número
do celular do seu médico, até lugares privilegiados nas filas (ou aquilo que Sandel chama de ética da fila), pistas rápidas nas autoestradas mediante pagamento prévio para seu acesso e atendimentos médicos privilegiados àqueles que
podem pagar pelo serviço? A ascendência do raciocínio mercadológico cresce
em ritmo vertiginoso e coloca dilemas éticos sobre os quais devemos refletir,
conforme propõe o autor dessa obra. A verdade é que, em tempos de economia financeirizada, o mercado perdeu a vinculação com critérios éticos e de
justiça.
Márcia Junges, jornalista, trabalha no Instituto Humanitas Unisinos –
IHU e é tutora do EAD Unisinos.
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Contracapa

Notícias do Dia
Diariamente o Instituto Humanitas Unisinos –
IHU publica uma série de notícias, artigos e entrevistas veiculadas na mídia brasileira e internacional,
selecionadas e preparadas pela equipe do IHU. A
cada dia dezenas de matérias com os temas conjunturais mais importantes do dia estão disponíveis
gratuitamente no sítio www.ihu.unisinos.br/noticias.
Desde as primeiras horas da manhã o conteúdo está
publicado no portal do Instituto Humanitas Unisinos –
IHU em www.ihu.unisinos.br. Os interessados podem
se cadastrar para receber em seu e-mail a newsletter
diária das Notícias. Basta acessar no menu à esquerda da tela, na opção “cadastre-se”.

Entrevista do Dia
Junto às Notícias do dia, o Instituto Humanitas
Unisinos – IHU conta com entrevistas diárias em seu
sítio, repercutindo as notícias veiculadas a partir dos
eixos temáticos do IHU. Pessoas de diversas áreas do
conhecimento, ativistas sociais, políticos, pesquisadores, professores, teólogos, críticos de cinema, entre outros, discutem temas relevantes da conjuntura
social. Todas as entrevistas publicadas diariamente
podem ser acessadas diretamente no portal do IHU
em www.ihu.unisinos.br.

Análise de Conjuntura
Semanalmente o sítio do IHU publica a A análise
da Conjuntura da Semana, que é uma (re) leitura das
Notícias do Dia publicadas diariamente no sítio do IHU.
A análise é elaborada, em fina sintonia com o Instituto
Humanitas Unisinos – IHU, pelos colegas do Centro de
Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores – CEPAT, parceiro
estratégico do IHU, com sede em Curitiba-PR, e por Cesar Sanson, professor na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, parceiro do IHU. Regularmente, às segundas-feiras, um texto levando em conta os
acontecimentos mais importantes da semana anterior e
publicados nas Notícias do Dia do portal do IHU são recuperados e analisados pela equipe do IHU e do Cepat.

twitter.com/ihu

As análises conjunturais podem ser vistas em www.
ihu.unisinos.br

bit.ly/ihufacebook

