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Estratégia Saúde da Família na perspectiva de Foucault e Deleuze: sobre controles, 

capturas biopolíticas e a bioética como antídoto. 

 

 

RESUMO 

 

 

Nesse trabalho pretendeu-se investigar os problemas bioéticos na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), identificados na literatura, a partir dos conceitos foucaultianos de biopolítica e 

de biopoder e das conversações deleuzianas acerca das sociedades de controle e de suas 

capturas, e discutir as possibilidades da Bioética da Proteção, formulada por Fermin Roland 

Schramm e Miguel Kottow, na abordagem desses problemas. Esta trajetória produziu um 

deslocamento no objetivo inicial do trabalho, uma ‘linha de fuga’, pois, para além de abordar 

os principais problemas bioéticos da ESF, colocou-se em análise a ESF em si. O trabalho foi 

divido em três capítulos, sendo o primeiro intitulado ‘A estratégia saúde da família e as 

sociedades de controle’; o segundo ‘Problemas bioéticos na estratégia saúde da família: 

capturas entre biopolítica e biopoder’; e o capítulo final ‘A bioética da proteção como forma 

de resistência’. Foi possível concluir que a ESF tem sido – também – utilizada como um 

dispositivo de controle das pessoas/comunidades, pois, em nome da gestão da saúde, a 

estratégia acaba por intervir além da demanda dos indivíduos, das famílias e das 

coletividades, invadindo sua privacidade, vigiando seu comportamento, controlando suas 

escolhas, tentando normalizar sua conduta. Propõe-se, que a Bioética da Proteção, que resgata 

o papel do estado em assumir suas responsabilidades sanitárias com as populações, colocando 

em questão as condições desiguais que roubam dos indivíduos o seu direito à saúde e 

consequentemente a possibilidade de realização de seus legítimos projetos de vida, se 

constitui como um possível antídoto às biopolíticas de saúde que massificam e uniformizam 

suas ações, expropriando a autonomia e a singularidade dos indivíduos.  

 

Palavras chave: Biopoder, Biopolítica, Estratégia Saúde da Família, Sociedade de Controle, 

Bioética da Proteção. 



 

 

Family Health Strategy in Foucault and Deleuze’s perspective: on controls, biopolitics 

captures and bioethics as antidote. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aimed to investigate the bioethical problems in the Family Health Strategy 

(FHS), identified in the literature, based on the Foucaultian concepts of biopolitics and 

biopower and the Deleuzian conversations about control societies and their captures, and to 

discuss possibilities of the Bioethics of Protection, formulated by Fermin Roland Schramm 

and Miguel Kottow, in the approach of these problems. This path produced a displacement of 

the initial objective of the work, an 'escape line', since, in addition to addressing the main 

bioethical problems of the FHT, the FHT itself was analyzed. The work was divided into 

three chapters, the first being titled 'The family health strategy and control societies'; The 

second 'Bioethical problems in family health strategy: captures between biopolitics and 

biopower'; And the final chapter 'The bioethics of protection as a form of resistance'. It was 

possible to conclude that the FHS has also been used as a device to control people / 

communities, because, in the name of health management, the strategy ends up intervening 

beyond the demands of individuals, families and communities, invading their privacy, 

monitoring their behavior, controlling their choices, trying to normalize their conduct. It is 

proposed that the Bioethics of Protection, which rescues the role of the state in assuming its 

sanitary responsibilities with the populations, calling into question the unequal conditions that 

rob individuals of their right to health and consequently the possibility of carrying out their 

legitimate projects of life, constitutes a possible antidote to health biopolitics that massify and 

standardize their actions, expropriating the autonomy and individuality of individuals. 

 

Key words: Biopower, Biopolitics, Family Health Strategy, Control Society, Bioethics of 

Protection. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

A pesquisa ora apresentada sob a forma de dissertação de mestrado está 

profundamente vinculada a minha trajetória acadêmica e de vida. Tenho graduação em 

Psicologia (2006) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); 

formação em Psicologia Hospitalar (2007) realizada no Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho (HUCFF); e residência em Saúde Coletiva(2009) pelo Instituto de Estudos em 

Saúde coletiva (IESC/ UFRJ). 

Durante minha graduação, trabalhei em Hospital-Dia – intermediando a religação de 

pacientes psiquiátricos com a vida social –, associado ao acompanhamento terapêutico 

domiciliar dos mesmos. No Serviço de Psicologia Aplicada da PUC, participei da equipe de 

atendimentos terapêuticos de adultos com abordagem psicanalítica. Durante a formação em 

psicologia hospitalar, acompanhei pacientes do HUCFF que foram submetidos a cirurgias 

bariátricas, além de realizar atendimento ambulatorial individual e atuar como mediadora em 

grupos de apoio terapêuticos a pacientes que passaram por perdas traumáticas.  

Ao longo da residência em Saúde Coletiva, trabalhei nos departamentos de Vigilância 

Epidemiológica e Planejamento do HUCFF, e na Secretaria Municipal de Saúde de Silva 

Jardim, onde participei da equipe de implantação do “Serviço de Acolhimento com 

Classificação de Risco”, na Policlínica Municipal Arnaldo de Moraes, e fiz parte da comissão 

organizadora da Sétima Conferência Municipal de Saúde. No ano de 2016, já cursando o 

mestrado, participei da organização e revisão técnica do Manual do Gestor (a) Municipal de 

Saúde “Diálogos no Cotidiano”, uma parceria CONASEMS, COSEMS RJ e LAPPIS/UERJ. 

Nessa trajetória me deparei com muitos problemas incômodos que na época não identifiquei 

como problemas éticos. Hoje, com mais conhecimento acerca da bioética, acredito que 

poderia abordar tais problemas de maneira diferente, com ferramentas teóricas próprias. 

Iniciei o mestrado em Saúde Coletiva (2015) com o projeto de trabalhar o tema da 

medicalização da vida, com o foco no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o 

que me levou a perceber, um ano depois, que o tema poderia ser de interesse para o campo de 

estudos da bioética. No entanto, após o convite para participar da pesquisa do meu orientador, 

intitulada Bioética e Educação: construindo Discursos e Práxis no Espaço-Tempo da Atenção 

Primaria à Saúde no Município do Rio de Janeiro, desloquei minhas reflexões acerca da 

medicalização da vida – a questão da normatização de comportamentos, do controle médico 
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da existência– para o âmbito dos problemas éticos identificados na Atenção Primária à Saúde 

(APS). 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), por universalizar o direito à 

saúde e operar um processo de mudança na prática da atenção, pode ser considerada uma 

“reviravolta ética”
1
 em relação aos modelos anteriores, que excluíam grande parcela da 

população de um de seus direitos fundamentais. A Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe 

uma “nova prática marcada pela humanização, pelo cuidado, pelo exercício da cidadania e 

alicerçada na compreensão de que as condições de vida definem o processo saúde-doença das 

famílias” (ZOBOLI, 2004).  

A ESF, formulada como proposta de superação dos problemas decorrentes do sistema 

de saúde brasileiro, se contrapondo ao modelo assistencial hegemônico – biomédico – traz, no 

entanto, novos problemas bioéticos que, usualmente, não são percebidos pelos usuários, 

gestores e trabalhadores do SUS (ZOBOLI, 2004; SIQUEIRA-BATISTA et al, 2015). A 

invisibilidade desses problemas justifica a reflexão acerca dos mesmos, já que para o SUS 

desejado – que tem como princípios a integralidade, universalidade, equidade – não se pode 

ignorar a dimensão ética do processo de produção de saúde.  

Os aspectos bioéticos da atenção à saúde no âmbito da APS/ESF não costumam fazer 

parte da preocupação dos gestores, usuários e trabalhadores – ao menos, não de forma 

explícita –, considerando que a mesma foi constituída como um programa que se quis pautado 

por um atendimento de qualidade, integral e humanizado, compartilhado pela equipe e 

usuários, centrado nos últimos (ZOBOLI e FORTES, 2004). Além disso, os encontros com os 

usuários nesse nível de atenção caracterizam-se por episódios cotidianos de aparente 

simplicidade – ao contrário das crises bem definidas do hospital que exigem decisões 

imediatas –, o que pode dificultar o discernimento dos problemas éticos aí presentes. A 

suposição é que nesse âmbito há liberdade por parte dos usuários em relação ao modo como 

encaminham suas vidas. Não se consideram, portanto, as sujeições e as capturas que aí 

acontecem (ZOBOLI, 2004). 

Alguns autores (FERREIRA, 2014; PINTO, 2010; WEBER, 2011) que investigam as 

relações de poder existentes nessa estratégia, caracterizam a ESF como um dispositivo 

                                                           
1
 Termo proposta por Elma Zoboli (ZOBOLI, 2004). 
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biopolítico de governo médico da vida, pois, ao intervir além da demanda dos indivíduos, 

famílias e comunidade, muitas vezes, resulta na invasão das privacidades e na vigilância dos 

comportamentos, tentando – como última fronteira – normalizar suas condutas; 

[...] a estratégia Saúde da Família (ESF) é um dispositivo biopolítico contemporâneo 

propenso a exercer um governo médico da vida pela colocação da saúde como um 

bem a ser promovido. Essa afirmação foi feita quando da constatação de que a ESF 

tem como premissa interventiva acompanhar – e em alguma medida controlar, vigiar 

e governar – a vida das famílias e indivíduos que estão circunscritos a sua área de 

atuação (PINTO, 2010, p.127). 

 

Os estudos de Foucault (1977, 2004, 2008) e de Deleuze (1922) sobre o governo das 

populações e das práticas de controle das condutas dos indivíduos, permitem o entendimento 

de uma nova dinâmica das técnicas de governo. Essas dinâmicas não estão mais baseadas na 

simples imposição de estilos de vida, mas foram habilmente deslocadas para o campo do 

autogoverno. A partir desta ótica, é possível entender que a ESF pode intervir na vida dos 

usuários por meio de práticas de sujeição muito menos evidentes do que aquelas identificadas 

nos hospitais, atuando como um dispositivo de regulação da vida.  

Segundo Michel Foucault, um dispositivo é um conjunto heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentarias, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas 

(FOUCAULT, 2004) Giorgio Agamben, ajudando na compreensão de dispositivo, define o 

mesmo como qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, comportamentos, opiniões e 

discursos dos seres vivos (AGAMBEM, 2005).Tal regulação tem sido operada sobretudo por 

meio do discurso do risco, o qual – entre outros aspectos – responsabiliza os indivíduos pela 

sua própria saúde (FERREIRA 2014, PINTO 2010,WEBER 2011, GAUDENZI 2010). 

A partir desse discurso do risco, a lógica neoliberal da biopolítica contemporânea, 

articulada à ESF, não apenas atribui aos usuários a responsabilidade por uma saúde perfeita, 

como também consegue que a mesma seja desejada, o que os transforma em consumidores 

dessa ‘vida saudável’ (GAUDENZI, 2010). Isso mostra como o campo da saúde é submisso 

às leis do mercado, pois, a saúde ideal é uma mercadoria a ser consumida. O que acabamos 

comprando, observa Peter Pál Pelbart, são “maneiras de ver e de sentir, de pensar e de 

perceber, de morar e de vestir” (PELBART, 2001, p. 34). Segundo Pelbart, (2001) o fato é 

que consumimos não apenas bens; consumimos, sobretudo, formas de vida. 

O ideário de risco presente no terreno da saúde pública tem modelado a subjetividade 

atual, por meio de discursos morais, de medo, de incerteza e de culpa que invadem a vida 
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cotidiana. Não seria, então, o caso de nos perguntarmos se a presença dos profissionais de 

saúde na residência e na vida privada das pessoas não poderia ser considerada como uma 

forma de controle? O desejável não seria que os profissionais de saúde traduzissem as 

necessidades, desejos, dos usuários e famílias, valorizando as possibilidades de escolha e 

autonomia dos sujeitos? (CUNHA; CASTIHO SÁ, 2013). 

Considerando que a sociedade brasileira é marcada por profundas desigualdades, e 

também a forte associação entre desigualdade / pobreza / enfermidade (SIQUEIRA-

BATISTA; SCHRAMM, 2005), a saúde pública deveria se responsabilizar pela proteção das 

populações sujeitas a todo tipo de injustiça, buscando uma “justa distribuição desigual” 

(SIQUEIRA-BATISTA e SCHRAMM, 2005). Desse modo, propõem que “proteger significa 

considerar as desigualdades e usar todos os recursos para que as pessoas possam 

compreender suas situações e decidir, segundo seus genuínos interesses, com o máximo de 

liberdade” (REGO, PALÁCIOS, SIQUEIRA-BATISTA, 2009, p. 60).  

Nesse estudo apresento a Bioética da Proteção, formulada por Fermim Roland 

Schramm e Miguel Kottow (2001) que, ao recuperar o conceito de ética como guarida, abrigo 

e proteção, volta-se, sobretudo, para os sujeitos e às populações vulneradas, carentes de 

condições mínimas para cuidarem se si mesmos. Apresenta-se, portanto, como uma ética da 

responsabilidade social, tendo como suporte o princípio da equidade, considerando que sem o 

mesmo a justiça não pode ser alcançada. Segundo Schramm: 

A Bioética da Proteção é um subconjunto da bioética, constituída por ferramentas 

teóricas e práticas que visam entender, descrever e resolver conflitos de interesses 

entre quem tem os meios que o capacitam para realizar sua vida e quem não os tem. 

Ao priorizar os "vulnerados" que não dispõem de tais meios, pretende respeitar 

concretamente o princípio de justiça, já que aplica a equidade como condição 

sinequa non da efetivação do próprio princípio de justiça para atingir a igualdade. 

(SCHRAMM, 2008) 

 

A partir desse mapeamento preliminar, organizou-se o presente estudo, composto por 

três capítulos.No Capítulo I procuro iniciar uma análise da ESF em busca de uma 

compreensão de suas possibilidades e limites. A pergunta que norteia essa análise é se a ESF, 

elaborada para se contrapor ao modelo assistencial hegemônico biomédico, atingiu esse 

objetivo. Para tanto, recorrerei aos conceitos de biopoder e de biopolítica, formulados por 

Foucault, considerando que os mesmos permitem compreender, no campo de atuação desse 

modelo, tanto o poder exercido sobre o corpo de seus usuários, buscando discipliná-lo, como 

o poder exercido sobre a coletividade que o modelo abarca.  Antes da análise do referido 

modelo, farei uma breve apresentação sobre a origem da ESF, abordando a seguir o conceito 

foucaultiano acima referido. 
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No Capítulo II, considerando que problemas bioéticos vêm sendo analisados com 

bastante habilidade no âmbito das instituições hospitalares, e que na APS tais problemas têm 

passado despercebidos, pretendo investigá-los sob a ótica dos conceitos de biopoder e 

biopolítica formulados por Foucault, a partir de uma breve descrição dos problemas éticos na 

ESF apontados em estudos nacionais. 

No Capítulo III, descrevo brevemente o contexto do surgimento da bioética, a forma 

hegemônica que ela assumiu, e as críticas que têm sido feitas em relação ao reducionismo da 

mesma, por referência a abrangência da proposta de um dos pioneiros da bioética, Van R. 

Potter. À bioética, segundo Potter, cabia nada menos que o questionamento do progresso, 

assim como indagação sobre os rumos da cultura ocidental - alicerçada em avanços 

materialistas próprios da ciência e da tecnologia –, o que o levou a formular a missão da 

bioética como defesa de uma sobrevivência digna da humanidade e da Terra: “que tipo de 

futuro teremos? E temos alguma opção?” (PESSINI, 2013, p. 11). Em seguida, examino a 

determinação da Bioética da Proteção em dar visibilidade a problemas de saúde que a bioética 

tradicional (hegemônica) desconsiderou. Nesse sentido, apresento a Bioética da proteção 

como um dispositivo de resistência (SCHRAMM, 2008) – ou até mesmo como um antídoto à 

biopolítica e ao biopoder –, de modo a se contrapor à massificação e à uniformização das 

ações das pessoas, expropriando a autonomia e a singularidade dos indivíduos. 

 

PERGUNTA NORTEADORA 

 

Não caberia à Estratégia Saúde da Família, orientada pelo ideário da Bioética da 

Proteção, garantir aos seus usuários as condições para o desenvolvimento de suas capacidades 

humanas, opondo-se assim às sujeições da biopolítica e do biopoder contemporâneos, que 

operam por meio do incitamento ao autogoverno engendrado nas sociedades de controle? 

 

I - Objetivo Geral 

Investigar os problemas bioéticos na Estratégia Saúde da Família – conforme 

sistematizados na literatura –, a partir dos conceitos foucaultianos de biopolítica e de biopoder 

e da crítica deleuziana das sociedades de controle, e discutir as possibilidades da Bioética da 

Proteção para a abordagem desses problemas. 

 

II - Objetivos Específicos 
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1- Analisar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) indicando tanto a possibilidade de a 

mesma constituir-se como uma prática humanizada, baseada no cuidado e na cidadania, 

quanto à possibilidade de tornar-se normatizadora, servindo assim à biopolítica. 

2- Investigar os principais problemas éticos identificados na Atenção Primária à Saúde 

(APS) / Estratégia Saúde da Família, a partir dos conceitos de biopoder e biopolítica, 

formulados por Foucault, e da lógica das sociedades de controle, propostas por Foucault 

e Deleuze.  

3- Analisar a Bioética da Proteção como forma de resistência à biopolítica contemporânea, 

considerando seu potencial de capacitar indivíduos e populações para o enfrentamento 

de conflitos inerentes à vida em sociedade, garantindo seus projetos de vida. 

 

LINHAS DE FUGA (ou sobre o método) 

 

Nessa dissertação, a concepção tradicional de método não foi utilizada, pois meu 

caminho foi sendo traçado ao dar passagem a questões que me levaram a atravessar campos 

de saber heterogêneos, porém vizinhos. Não havia um certo fim a ser alcançado, mas 

inquietações. A aventura começou com o meu interesse pelo fenômeno da medicalização da 

existência. A medicalização da infância, tendo me tocado com mais força, levou-me a estudos 

críticos sobre o tratamento de crianças diagnosticadas com o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. A ideia era fazer uma reflexão acerca da medicalização da infância, como 

estratégia biopolítica. Foi quando, por sugestão do meu orientador e dificuldades na pesquisa 

anteriormente pensada, desloquei minhas reflexões sobre a normatização de comportamentos 

da infância para um campo mais amplo de regulação de condutas: o âmbito da Estratégia 

Saúde da Família. A partir desse deslocamento, o ideário da Bioética da Proteção passou a 

orientar minha reflexão acerca dos problemas éticos apontados no âmbito da Estratégia Saúde 

da Família. 

Com esse deslocamento - a análise das questões bioéticas na atenção primária – o tema 

da medicalização / normalização da vida foi redimensionado.  Neste momento ficou claro 

para mim que o que estava em questão, além das questões bioéticas na ESF, era a Estratégia 

de Saúde da Família em si, sua ‘missão’, possibilidades e limites na mudança do modelo de 

atenção do sistema de saúde brasileiro, analisados a partir de campo mais amplo de regulação 

de condutas, utilizando o referencial teórico de Michel Foucault, Gilles Deleuze e da Bioética 

da Proteção. 
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Neste sentido a proposta desse trabalho, então, pode ser vista como uma linha de fuga 

"a linha de fuga
2
 é sempre transversal, que é quando ligadas transversalmente que as coisas 

perdem sua fisionomia, deixando de ser pré-identificadas por esquemas prontos, e adquirem a 

consistência de uma vida ou de uma obra"
3
 (ZOURABICHVILI, 2004). 

Assim, o presente estudo foi desenvolvido como uma investigação teórica, voltada 

para a reflexão sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir dos conceitos foucaultianos 

e deleuzianos de biopolítica, biopoder e sociedades de controle, bem como pela Bioética da 

proteção. Os marcos teóricos escolhidos para empreender a reflexão sobre tais questões foram 

as obras de Michel Foucault, Gilles Deleuze, Fermin Roland Schramm e Miguel Kottow, mais 

especificamente aquelas dirigidas aos seguintes conceitos: biopolítica, biopoder, sociedades 

disciplinares (FOUCAULT, 2004) sociedades de controle (DELEUZE, 1992) e Bioética da 

Proteção (SCHRAMM; KOTTOW, 2001). 

 

O caminho percorrido na investigação teórica pode ser esboçado do seguinte modo: 

1. Apresentação da ESF, visando um melhor entendimento dos aspectos envolvidos na 

questão; articulando-a aos referenciais teóricos de Foucault e Deleuze. 

2. Descrição de problemas bioéticos na ESF, a partir dos principais grupos de pesquisa 

brasileiros que tem se dedicado ao tema: Zoboli, Fortes, Junges, Siqueira-Batista e 

Vidal. 

3. Discussão da proposta da Bioética da Proteção como ferramenta para abordar os 

problemas identificados no item 2, a partir dos autores Schramm e Kottow.  

 

 

                                                           
2
A proposta de se pensar a linha de fuga como alternativa ao método nas ciências da saúde, encontra-se em 

desenvolvimento por R. Siqueira-Batista, em um ensaio que estará concluído em breve. 
3
O Vocabulário de DELEUZE (2004, p.29) 
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1. A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AS SOCIEDADES DE CONTROLE 

 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Nesse capítulo procuro iniciar uma análise da Estratégia Saúde da Família (ESF) em busca de 

uma compreensão de suas possibilidades e limites. A pergunta que norteia essa análise é se a 

ESF, elaborada para se contrapor ao modelo assistencial hegemônico biomédico, atingiu esse 

objetivo. Para tanto, recorrerei ao conceito de biopolítica, formulado por Michel Foucault, 

considerando que o mesmo permite compreender, no campo de atuação desse modelo, tanto o 

poder exercido sobre o corpo de seus usuários – buscando discipliná-lo –, como o poder 

exercido sobre a coletividade que o modelo abarca. Antes da análise da ESF, farei uma breve 

apresentação sobre suas origens, abordando, a seguir, o conceito foucaultiano acima referido. 

 

1.1 - O CONTEXTO DO SURGIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

1.1.1 - A Reforma Sanitária e o Sistema Único de Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS), fruto da Reforma Sanitária, pode ser entendido – 

segundo Carmem Teixeira – como uma “Política de Estado”, já que materializou uma decisão 

adotada pelo Congresso Nacional, em 1988, na chamada Constituição cidadã, de considerar a 

saúde como um “Direito de Cidadania e um dever do Estado”. Por ter sido definido a partir de 

princípios universalistas e igualitários – inspirados na ideia de cidadania que então se 

expandia –, rompeu com o caráter meritocrático que caracterizava a assistência à saúde no 

Brasil até a Constituição de 1988 (TEIXEIRA, 2011). 

Antes da Constituição de 1988 – quando a saúde não era ‘direito de todos e dever do 

Estado’ –, quem prestava assistência médico hospitalar para a população brasileira era o 

antigo INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Medica e da Previdência Social), o que 

significava que a assistência médica era um privilégio apenas dos trabalhadores com carteira 

assinada e dos seus dependentes. Em poucas palavras, detinha o privilegio da assistência 

médica, aqueles que contribuíam com o INAMPS. Portanto, o restante da população ficava 

excluída dessa possibilidade de atenção, sendo assistida como indigente. Nesse modelo de 

assistência existia uma separação entre os serviços preventivos e curativos. O primeiro ficava 

a cargo do Ministério da Saúde e o segundo, o curativo, do INAMPS. 

O Movimento da Reforma Sanitária (MRS) veio contestar essa situação de exclusão da 

maior parte dos cidadãos ao direito à saúde. Como observa também Fleury (2009), o projeto 

da Reforma Sanitária foi fundado sob a noção de crise, ou melhor, de crises. Crise não apenas 

do conhecimento e da pratica médica, mas também, crise do autoritarismo, crise do estado 
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sanitário da população, crise do sistema de prestação de serviços de saúde. Tratava-se de um 

conjunto de ideias que visava mais do que apenas mudanças e transformações necessárias na 

área da saúde. Vale ainda ressaltar que tais mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas 

todo o setor saúde, introduzindo uma nova ideia na qual o resultado final era entendido como 

a melhoria das condições de vida da população.  

A Reforma Sanitária no Brasil é definida como uma estratégia política e um 

processo de transformação institucional cujo projeto e trajetória de 

institucionalização implicaram a reformulação de um campo de saber da saúde. 

Emergindo como parte da luta pela democracia, a Reforma Sanitária já ultrapassa 

três décadas, tendo alcançado a garantia constitucional do direito universal à saúde e 

a construção institucional do Sistema Único de Saúde. (FLEURY, 2009) 

 

O MRS – nascido no contexto da luta contra a ditadura no início da década de 1970, 

visando à criação do SUS – representou uma ruptura com todos os princípios que ordenavam 

a política de saúde até então. Grupos de médicos, outros profissionais preocupados com a 

saúde pública articulados a movimentos populares, trabalharam intensamente, desenvolvendo 

teses pautadas em discussões políticas. Este processo teve como marco institucional a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (RELATÓRIO FINAL DA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE SAÚDE, 1986) 

Realizada no ano de 1986, VIII Conferência Nacional de Saúde, uniu técnicos do setor 

saúde, trabalhadores de saúde, gestores e a sociedade organizada propondo um modelo de 

proteção social com a garantia do direito à saúde integral. Na formulação do seu relatório 

final, a concepção de saúde, orientada pelo movimento da reforma, deixa de ser apenas a 

ausência de doença. A ideia de direito à saúde requer que um conjunto de políticas sociais 

entrem em ação para alterar a estrutura da sociedade, pois como ressalta Janílson Paim, não se 

deve confundir direito à saúde com direito aos serviços de saúde. Cito o autor:  

A ideia do direito à saúde [é resgatada] como noção básica para a formulação de 

políticas. Esta se justifica na medida em que não se confunda o direito à saúde com 

o direito aos serviços de saúde ou mesmo com o direito à assistência médica. (...) O 

perfil de saúde de uma coletividade depende de condições vinculadas à própria 

estrutura da sociedade, e a manutenção do estado de saúde requer a ação articulada 

de um conjunto de políticas sociais mais amplas, relativas a emprego, salário, 

previdência, educação, alimentação, ambiente, lazer etc. (PAIM, 1986) 

 

Tal ideário entende que a saúde de uma população é a nítida expressão das suas 

condições concretas de existência, resultante, entre outras coisas, da forma como é 

estabelecida a relação entre o Estado e a sociedade. Ressalte-se a existência de formas de 

exercício de poder diferentes do Estado, isso é, a existência de forças sociais em constante 

disputa a ele articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis inclusive a sua 
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sustentação e atuação eficaz. Como bem observa Paim, a ação do Estado no sentido de 

proporcionar qualidade de vida aos cidadãos é feita por intermédio das políticas públicas e, 

dentre as políticas voltadas para a proteção social, estão as Políticas de Saúde: 

[...] o Estado é mais que aparelho repressivo, ideológico, econômico ou burocrático. 

[...] Não se esgota nos seus ramos executivo, legislativo e judiciário, nem nos seus 

níveis federal, estadual e municipal. Expressa, na realidade, uma relação de forças 

sociais em constante luta pela consecução dos seus objetivos históricos. (PAIM, 

1986) 

 

Como também observam Porto e Garrafa (2008), a ideia do direito à saúde muda o 

entendimento sobre saúde, a qual passa, então, a ser definida como o resultado das condições 

de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer e acesso aos serviços de saúde. Portanto, 

incorporando definitivamente a dimensão social na análise do processo de saúde e 

adoecimento da população: 

Paralelo a sua mais expressiva bandeira de reivindicação - a universalização do 

acesso aos serviços de recuperação da saúde – a Reforma Sanitária enfatizou 

aspectos da saúde pública determinantes para a qualidade de vida de indivíduos, 

grupos, segmentos e populações, como ambiente, condições geográficas, acesso à 

água e alimentação. Tais aspectos passaram, gradativamente, a ser considerados tão 

importantes para a saúde e a diminuição da morbimortalidade quanto os recursos 

terapêuticos, especialmente nos casos em que se pôde comprovar que a efetividade 

da terapêutica havia encontrado seu ponto de saturação, não tendo mais influência na 

diminuição da relação saúde/adoecimento. (PORTO; GARRAFA, 2008) 

 

Como observam Motta e Siqueira-Batista (2015), com a referida ampliação do 

conceito de saúde, cerne para a criação de um Sistema Único de Saúde (SUS), são desfeitas as 

amarras da saúde em relação à previdência, que dividia os brasileiros entre os que podiam 

pagar por serviços de saúde privados; os que tinham direito à saúde pública pela Previdência 

Social, ou seja, trabalhadores com carteira assinada; e os que não possuíam nenhum direito. 

Foi, portanto, sob uma nova perspectiva sobre a saúde incorporada pela sociedade, que o SUS 

foi sendo plasmado: 

Desta perspectiva, à medida que essas propostas nasciam da sociedade e alcançavam 

o poder público por meio dos movimentos sociais, o SUS se consubstanciava 

paulatinamente como conquista do povo brasileiro, vociferando a ideia de que todas 

as pessoas têm direito à saúde, e este direito está ligado à cidadania. (MOTTA e 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015) 

 

Pelo que foi dito até aqui, é possível afirmar que a Reforma Sanitária estava inserida 

em um movimento amplo de mudança da sociedade, cuja agenda abarcava outros setores além 

do setor saúde. Em poucas palavras, tratava-se de produzir mudanças na estrutura da 

sociedade capitalista. Para os militantes da Reforma, esclarecem Paiva e Teixeira, tratava-se 

de uma reforma política. Cito: 



12 
 

 

Nesse sentido, a reforma sanitária conformaria uma agenda de mudança política para 

a sociedade, muito além daquilo que envolve o estrito financiamento, a gestão e o 

pacto político para a formatação de um sistema de saúde. O SUS, como legado da 

Reforma Sanitária, sob esse ângulo, seria algo muito menor do que aquilo que 

alguns reformistas tinham em mente ou em vista. (PAIVA; TEIXEIRA,2014, p. 30) 

 

O MRS - proposta política nascida no contexto da luta contra a ditadura no Brasil-, 

embora não tenha conseguido mudar a estrutura da sociedade, conseguiu deixar um grande 

legado para sociedade brasileira: a saúde como direito de todos e dever do estado.  

 

1.1.2 - O Sistema Único de Saúde 

O SUS surgiu tentando responder às transformações ocorridas na sociedade brasileira, 

que lutava pela democratização do País (Motta e Siqueira-Batista, 2015). Nesse contexto, o 

MRS buscava a mudança da política de saúde vigente, visando um sistema de saúde que 

proporcionasse a efetiva participação e o controle social, reconhecendo a saúde como um 

direito social. Com efeito, segundo Vasconcelos (2007), o surgimento do SUS também pode 

ser entendido como o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá suporte à efetivação 

da política de saúde no Brasil, materializando os princípios e diretrizes desta política. Tal 

arranjo, explica o autor, compreende um conjunto organizado e articulado de serviços e ações 

de saúde. Esse conjunto aglutina as organizações públicas de saúde existentes nos âmbitos 

municipal, estadual e nacional, e ainda os serviços privados de saúde que o integram 

funcionalmente para prestação de serviços aos usuários do sistema, de forma complementar, 

quando contratados ou conveniados para tal fim. Deste modo, fica evidente que o SUS não se 

resume a um simples sistema de serviços assistenciais; mas, sim, um sistema complexo 

responsável pela articulação e coordenação de ações promocionais e de prevenção, com ações 

de cura e reabilitação (VASCONCELOS, 2007). 

Os fundamentos legais desse sistema complexo que caracteriza o SUS estão 

explicitados no texto da Constituição Federal, de 1988, e também nas constituições estaduais 

e nas leis orgânicas dos municípios. A regulamentação do SUS foi estabelecida por duas leis 

federais: a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – também conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, por organizar e regular as ações de serviços de saúde no território nacional –, e a Lei 

8.142, de dezembro de 1990 – que estabeleceu a participação popular no SUS e as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros da saúde. Como observam Motta e 

Siqueira-Batista (2015), as referidas leis formam os pilares do arcabouço legal do SUS, 

organizando-o e tornando-o factível.  
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Esse arcabouço legal do SUS, segundo Teixeira (2011), revela a aproximação do 

nosso marco jurídico aos princípios do chamado Estado de Bem-Estar-social (Welfare State). 

Tais princípios, esclarece a autora, “são contrários à perspectiva liberal e neoliberal, que 

defende a redução do papel do Estado na garantia das condições de vida (e saúde) da 

população brasileira” (TEIXEIRA, 2011).  

Em sintonia com os preceitos do Bem-Estar social, o SUS foi constituído por 

princípios e diretrizes que passam a constituir as suas regras pétreas. Tais princípios e 

diretrizes passam, então, a ser apresentados como linhas de base às proposições de 

reorganização do sistema, dos serviços e das práticas de saúde. Motta e Siqueira-Batista 

resumem os referidos princípios e diretrizes – no artigo intitulado ‘Estratégia Saúde da 

Família: Clínica e Crítica’ -descritos a seguir: 

Universalidade − Pressupõe o direito à saúde para todos e o acesso às ações e aos 

serviços de saúde em todos os níveis de complexidade da assistência; a saúde é um 

direito e não a prestação de um serviço ao qual se tem acesso por uma contribuição 

ou pagamento de qualquer espécie. Contrapõe-se à ideia anterior de seguro social;  

Equidade − Implica a adoção da igualdade não como ponto de partida dos debates 

sobre a justiça, mas, sim, como ponto de chegada; propõe tratar desigualmente os 

desiguais – como na fórmula aristotélica –, para alcançar uma sociedade mais justa e 

atentar para as suas necessidades individuais e coletivas; 

Integralidade − Talvez o princípio mais complexo do SUS, costuma ser concebido 

como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

[...] 

Descentralização − Corresponde à distribuição de poder político – bem como das 

responsabilidades e recursos – da esfera federal para a estadual e a municipal; isto 

significa uma “desconcentração” do poder da União – editada por meio das NOB-

SUS – para os estados e municípios brasileiros; 

Regionalização e hierarquização − Ambas estão dispostas na Lei 8.080, enfatizando 

o território como local determinante de perfis populacionais, indicadores 

epidemiológicos e condições de vida, que devem nortear as ações e os serviços de 

saúde em determinada região. Imbricada com o princípio da integralidade, a rede de 

ações e serviços de saúde deve incluir desde ações de promoção e prevenção até 

ações de alta complexidade, abrangendo recursos diagnósticos, internações e 

procedimentos cirúrgicos diversos, dentre outros.  

Já a hierarquização prevê que os serviços se saúde sejam organizados em níveis de 

complexidade tecnológica crescente, de forma a garantir o processo de referência e 

contrarreferência, embora muitas vezes dicotomize – de forma inadequada – os 

serviços em trabalho – supostamente – “simples” (Atenção Primária à Saúde) e 

trabalho “complexo” (nos hospitais)”. (MOTTA E SIQUEIRA-BATISTA, 2015) 

 

O SUS, orientado por esses princípios e diretrizes é estruturado por níveis de maior ou 

menor complexidade de ações e serviços de saúde, conforme a Lei 8.080/90. A hierarquização 

se compõe da Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica; da atenção secundária 

(média complexidade) e da atenção terciária (alta complexidade). Nessa estrutura, a APS 

funciona como a principal porta de entrada no sistema, a qual deve ordená-lo, atuando como 

um filtro inicial, e buscando resolver a maior parte das necessidades de saúde. 
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Meu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos 

de agravos e direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em 

complexidade. No Brasil, há diversos programas governamentais relacionados à APS, sendo o 

mais importante deles a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

1.1.3 - A Atenção Primaria à Saúde e a Estratégia Saúde da Família 

A primeira definição sobre APS foi proposta na Conferência Internacional Sobre 

Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata. Na declaração de Alma-Ata, a APS 

corresponde aos cuidados essenciais à saúde, com a utilização de tecnologias acessíveis, 

levando os serviços de saúde o mais próximo possível dos lugares de vida e trabalho das 

pessoas, constituindo assim, o primeiro nível de contato com o sistema nacional de saúde. 

Cito: 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

automedicação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual 

os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 

processo de assistência à saúde. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE Alma-Ata, URSS, 1978) 

 

Como se pode perceber, a APS forma a base do sistema de saúde, determinando o 

trabalho de todos os outros níveis, promovendo a organização e racionalização da utilização 

dos recursos, tanto básicos como especializados. Deve ser entendida, como o primeiro nível 

do sistema de saúde, o qual deve funcionar como porta de entrada preferencial, com ações 

resolutivas sobre os problemas de saúde, articulando-se com os demais níveis de 

complexidade, formando assim uma rede integrada de serviços. Barbara Starfield, pediatra 

inglesa e estudiosa da APS, define a APS: 

A atenção primaria é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a 

entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção 

sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece 

atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou 

integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. Assim, é definida 

como um conjunto de funções que, combinadas, são exclusivas da atenção primaria. 

(STARFIELD, 2002, p. 28) 

 

A APS – conhecida no Brasil como Atenção Básica – passou a conceber, em meados 

de 1994, a Saúde da Família como o modo prioritário para organização do sistema, em 
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consonância com os preceitos do SUS. Inicialmente, propôs-se o Programa Saúde da Família 

(PSF), criado com base em experiências advindas de outros países – como Canadá, Cuba e 

Inglaterra –, que apresentavam sistemas de saúde melhor estruturados e com qualidade 

reconhecida. Sua criação teve como objetivo como reestruturar a APS, com base em ações de 

promoção da saúde, de prevenção de eventos mórbidos, de assistência e de recuperação com 

qualidade. Isso favoreceu maior aproximação entre os serviços e a população. Em 2011 

(Portaria MS/GM no . 2.488, de 21 de outubro de 2011) o PSF tornou-se a estratégia – 

Estratégia Saúde da Família (ESF) – prioritária de reformulação do modelo assistencial e de 

cuidado à saúde na APS (MOTTA e SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

O PSF, então definido como ESF, consolida a proposta de desenvolver novas ações 

humanizadas, tecnicamente competentes, intersetorialmente articuladas e socialmente 

apropriadas. A ideia é que o indivíduo que adoece precisa ser visto de forma integral e não de 

modo fragmentado ou isolado de seu contexto familiar/social e de seus valores (MOTTA; 

SIQUEIRA-BATISTA, 2015). 

É importante notar que a concepção de atenção primária da ESF preconiza equipes de 

caráter multiprofissional, as quais trabalham em um território definido, com clientela adscrita 

ao território, cadastramento e acompanhamento da população residente na área, atuando com 

ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. Cada uma delas deve ficar 

responsável por em média 3.000 pessoas residentes em área geográfica delimitada. É 

fundamental que conheçam as famílias do seu território de abrangência, para melhor 

identificar os problemas de saúde e as situações de risco existentes na comunidade, e elaborar 

programação de atividades adequadas (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2009). 

Ao longo do processo de sua implementação o Saúde da Família tem enfrentado 

críticas. Franco e Merhy (1998) analisam possibilidades e limites do mesmo a partir do 

“processo e das tecnologias de trabalho em saúde”, buscando compreender o “núcleo 

epistemológico que alimenta o PSF e seu campo operativo”.Os autores, após localizarem a 

aposta central do PSF no conceito de território, esclarecem que a concepção de território, ao 

ser articulada ao “instrumental da epidemiologia e da vigilância à saúde”:deixa de lado uma 

rede básica assistencial integrada a um sistema local de saúde; gera uma prática de promoção 

da saúde normalizante;  despreza a importância da clínica no processo de trabalho da equipe, 

limitando assim, o potencial transformador que o PSF poderia ter do modelo de atenção. 

O PSF tem sua matriz teórica circunscrita prioritariamente ao campo da vigilância à 

saúde. Sendo assim, seu trabalho está quase que restritivamente centrado no 

território, de acordo com as concepções desenvolvidas pela OPAS. Isto significa que 
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em grande medida a normatização do programa inspira-se nos cuidados a serem 

oferecidos para ações no ambiente, definindo o processo de trabalho como centrado 

em atos de saúde de cunho basicamente “higienistas”, dando pouca importância a 

própria constitutividade de uma rede básica assistencial, integrada a um sistema 

local de saúde. (FRANCO; MERHY, 1998, p. 39). 

 

Os autores ressaltam a pouca valorização da clínica inserida na normativa inicial do 

programa, apontando os limites dessa opção no que se refere à sua pretensão de mudança do 

modelo assistencial. 

Outro sim, [o PSF] não dá muito valor ao conjunto da prática clínica, nem toma 

como desafio a necessidade de sua ampliação na abordagem individual nela inscrita, 

no que se refere a sua atenção singular, necessária para os casos em que os processos 

mórbidos já se instalaram, diminuindo “as autonomias nos modos de se andar a 

vida” (Campos, 1992, e Merhy, 1998). Desta forma o PSF desarticula sua potência 

transformadora, aprisionando o trabalho vivo em ato, em saúde, em normas e 

regulamentos definidos conforme o ideal da vigilância à saúde, transformando suas 

práticas em “trabalho morto” dependentes. Assim, como a Medicina Comunitária e 

os Cuidados Primários em Saúde, ao não se dispor a atuar também na direção da 

clínica, dando-lhe real valor com propostas ousadas como a da “clínica ampliada”, 

age como linha auxiliar do Modelo Médico Hegemônico. É como se o PSF estivesse 

delimitando os terrenos de competência entre ele e a corporação médica: “da saúde 

coletiva, cuidamos nós o PSF; da saúde individual cuidam vocês, a corporação 

médica. (FRANCO; MERHY, 1998, p. 39). 

 

Assim, o modelo de assistência proposto pela ESF tem por base a ideia de uma maior 

aproximação e valorização da comunidade, com relações mais horizontais e simétricas entre 

profissionais e usuários. Essas relações, como será visto a seguir, apresentam novos 

problemas, já que os atendimentos oferecidos pela ESF podem marcar o início de novas 

liberdades, mas também podem integrar mecanismos de controle que rivalizam com as mais 

duras disciplinas observadas nos hospitais. (DELEUZE, 1992) 

 

1.2 - CONTRIBUIÇÕES FOUCAULTIANAS ACERCA DO PODER 

Para introduzir o pensamento de Foucault acerca do tema do poder, recorro 

inicialmente ao filósofo, Amador Fernandez-Savater. Trata-se de um ensaio de Savater, 

intitulado Sobre o filósofo que revolucionou as formas de pensar o poder, a resistência e os 

saberes. Nesse texto, Savater escolhe um momento político para desenvolver algumas 

considerações a respeito das questões enfrentadas por Foucault para tratar do referido tema. O 

momento é o final de 1977, quando socialistas e comunistas reunidos discutem a elaboração 

de um programa comum a ser apresentado conjuntamente nas eleições gerais francesas de 

março de 1978 (SAVATER, 2015). 

Diz Savater que a esquerda, então reunida, entende que havia chegado o momento de 

traduzir a revolta de maio de 68 em uma vitória eleitoral e institucional por meio da 
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necessária “unidade da esquerda”. Consideravam, explica Savater, que era a hora de uma 

política com “letras maiúsculas” e direcionada às coisas sérias, depois de tanta autogestão, 

tanta democracia direta e auto-organização, inconsistentes para transformar a realidade. 

Organizam, então, um encontro entre pessoas comprometidas com a intervenção em âmbitos 

específicos da sociedade, como a educação, a assistência médica, o urbanismo, o meio 

ambiente e o trabalho (SAVATER, 2015). 

Michel Foucault, como observa Savater, que já brilhava no meio intelectual naquele 

momento, responde à chamada do encontro, inscrevendo-se numa oficina sobre “medicina de 

bairro”. A revista Nouvel Observateur
4
 colhe as impressões do filósofo no final dos trabalhos 

da oficina em uma curta entrevista intitulada: Uma mobilização cultural. Entre outras coisas 

que foram ditas nessa entrevista, registro, a seguir, duas falas de Foucault.Cito as duas: 

Eu escrevo e trabalho para pessoas como as que estão aqui nesta oficina, pessoas 

novas que colocam novas questões. São as perguntas das enfermeiras e dos agentes 

penitenciários que deveriam interessar aos intelectuais. Elas são infinitamente mais 

importantes que os feitiços que são lançados na cabeça dos profissionais da 

intelectualidade parisiense. 

[...] 

Durante os dois dias de intensos debates e discussões profundamente políticas, já 

que se tratava de questionar as relações de poder, de saber e de dinheiro, nenhum 

dos trinta participantes do grupo ‘medicina de bairro’ utilizou as expressões “março 

1978” ou ‘eleições’. Isto é importante e significativo. A inovação já não passa pelos 

partidos, pelos sindicatos, pelas burocracias, pela Política [com letra maiúscula]. 

Trata-se de um cuidado individual, moral. Já não perguntam à teoria política o que 

fazer, os tutores são desnecessários. A mudança é ideológica e profunda. 

(FOUCAULT, 1977) 

 

Não seria preciso observar que as falas de Foucault foram altamente provocadoras, 

considerando que, para um filósofo de ponta, uma oficina modesta pudesse ser mais 

importante que a discussão sobre o “programa comum” de socialistas e comunistas. Mas para 

Foucault, diz Savater, era essa oficina que estava em linha direta com maio de 68 e não a 

possível vitória eleitoral das frentes de esquerda. Para Foucault, esclarece Savater, a novidade 

política acontecia, ali, em um pequeno grupo, a saber, 

[...] um grupo de pessoas que se mostrava indiferente à mudança eventual do 

governo. Era como se para nos colocar à altura do momento devêssemos nos colocar 

muito abaixo, como se a Política com maiúsculas se escrevesse, na verdade, com 

minúsculas (SAVATER, 2015).  

 

Indiferente à mudança eventual do governo – indiferente à “política escrita com 

maiúscula” –, esse pequeno grupo de “medicina de bairro” representava o que Foucault 

descreveu como poder periférico, molecular. O importante a observar é que essa relativa 

                                                           
4
 “Une mobilisation culturelle”; Le Nouvel Observateur, nº 670, 12-18 septembre 1977, p. 49/ DitsEcrits Tome 

III texte n° 207. FOUCAULT, 1977. 



18 
 

 

autonomia ou independência da periferia com relação ao centro significa que as 

transformações no nível capilar, minúsculo, do poder não estão necessariamente ligadas às 

mudanças ocorridas no âmbito do Estado.  

Embora nas oficinas de 1978, as discussões tivessem sido profundamente políticas, 

Foucault preferiu falar em uma “mobilização cultural”. De fato, segundo Savater, Foucault 

teria percebido ali uma transformação nas formas de ver e de pensar, ou seja, uma mudança 

cultural ou de paradigma. Em outras palavras, notou alguns elementos de uma “nova 

imaginação política” que ele reivindicava. Essa nova imaginação política, como veremos a 

seguir, não entende o poder como um monopólio do Estado, mas como um campo social de 

forças. Também não entende as resistências como um monopólio dos partidos políticos, mas 

como possibilidades ao alcance de qualquer um, em qualquer lugar. Mais: não entende o saber 

como um monopólio de especialistas e das vozes explicadoras (o discurso dos especialistas), 

mas como uma caixa de ferramentas sem autor nem proprietário, da qual todos podemos nos 

servir e para a qual todos nós podemos contribuir. Contribuição que não se dá sem disputa, 

considerando que o campo do saber é político.  

Daí a importância que teve, para Foucault, a investigação de mecanismos e técnicas 

infinitesimais de poder que estão intimamente relacionados com a produção de determinados 

saberes como, por exemplo, os saberes sobre a doença, a loucura, a sexualidade, a 

criminalidade, entre outros. Não há dúvida de que esses saberes, com suas tecnologias 

próprias e relativamente autônomas, podem ser investidos, anexados, utilizados e 

transformados por formas mais gerais de dominação concentradas no aparelho de poder. Mas 

o caráter político de tais saberes, para Foucault, não se deve a sua apropriação pelas malhas 

do Estado; seu caráter político se deve a sua gênese, que são as relações de poder. O que 

Foucault fez foi justamente dar conta desse nível “molecular” de exercício do poder sem 

partir do centro para a periferia, do macro para o micro (FOUCAULT, 1997). 

Segundo Savater, as palavras provocadoras de Foucault – na entrevista concedida à 

revista Nouvel Observateur – estavam perfeitamente coerentes com os avanços de sua teoria à 

época. Foucault dedicava-se, então, não tanto a estudar o poder Político (com maiúscula), 

mas, sobretudo as relações de poder que atravessavam toda a vida social. Poder, saber e 

resistência são três problemas fundamentais no percurso de toda a trajetória de Foucault. 

Tratarei, a seguir, de forma breve, desses temas.  

 

1.2.1 - Poder – Saberes – Resistência 
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Foucault reformula a ideia tradicional de poder e de suas relações. Ele faz isso 

contestando a ciência política que, em sua investigação sobre o poder, se limita a estudar o 

poder exercido pelo Estado. Estudar o poder, para Foucault é, portanto, considerá-lo mais 

amplamente, para além do poder do Estado, já que as relações de poder, segundo ele, podem 

ser observadas em inúmeras situações, em inúmeros lugares, a rigor, em todo o campo social. 

O interessante da análise de Foucault é justamente que os poderes não estão localizados em 

nenhum ponto específico da estrutura social. Roberto Machado observa que a pesquisa de 

Foucault sobre o poder produziu um significativo desvio com relação ao que a ciência política 

entendia sobre a localização do poder. Cito o autor: 

 [...] não se pode negar que a análise do poder formulada por Foucault produziu um 

importante deslocamento com relação à ciência política, que limita ao Estado o 

fundamental de sua investigação sobre o poder. Estudando a formação histórica das 

sociedades capitalistas, através de pesquisas precisas e minuciosas sobre o 

nascimento da instituição carcerária e a constituição do dispositivo de sexualidade, 

Foucault, a partir de uma evidência fornecida pelo próprio material de pesquisa, viu 

delinear-se claramente uma não sinonímia entre Estado e poder (FOUCAULT, 1997, 

pag.XI).  

 

Rompendo com as concepções clássicas do poder, já não se trata mais, para Foucault, 

de indagar o poder apenas no nível do direito (das leis), nem de figurá-lo como violência, 

tampouco, como já foi dito acima, como exclusividade do Estado. Assim, o poder deixa de ser 

considerado como algo que o indivíduo cede, entrega, a um governante, obtendo como 

recompensa a proteção do governante – como querem as teorias contratualistas (FOUCAULT, 

2004). Para Foucault, “não existe de um lado os que têm o poder e de outro, aqueles que se 

encontram dele alijados”, esclarece Machado.  

Nada disso tem a ver com o pensamento de Foucault, que chega a dizer – e o que ele 

diz tem o efeito de uma bomba –, que “o poder não existe” (FOUCAULT, 2004)! Com essa 

frase de grande efeito, Foucault quer dizer que são as relações e as práticas entre os indivíduos 

que fazem brotar o poder. Dito da maneira mais curta possível: o poder é relacional. Não é 

algo como uma substância, independente das relações; nasce de encontros, de disputas. Para 

Foucault, o poder acontece como uma relação de forças. Isso significa que não faria sentido 

pensar o poder sem considerar o seu par, a liberdade. Não é preciso exercer nenhum poder 

sobre alguém totalmente passivo, alguém que já não tem nenhuma gota de vida, mesmo 

estando, em termos biológicos, vivo. Tomemos como exemplo uma figura descrita por 

Giorgio Agamben (PELBART, 2007), o “mulçumano”. Trata-se de um caso extremo, como 

veremos. 
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Agamben descreve aqueles que, no campo de concentração do nazismo, recebiam a 

designação de “muçulmanos” (embora fossem judeus). Eram chamados de “mulçumanos” 

porque entregavam sua vida ao destino, conforme a imagem simplória, preconceituosa e 

injusta de um suposto fatalismo islâmico: o muslim é aquele que se submete sem reserva à 

vontade divina. Era assim o “mulçumano”: um cadáver ambulante, um feixe de funções 

físicas nos seus últimos sobressaltos. Era, por assim dizer, um morto-vivo, “encurvado sobre 

si mesmo, esse ser bestificado e sem vontade tinha o olhar opaco, a expressão indiferente, a 

pele cinza pálida, fina e dura como papel descascado, a respiração lenta, a fala muito baixa, 

feita a um grande custo”
5
. 

O “muçulmano”, explica Agamben, era aquele que havia desistido, indiferente a tudo 

que o rodeava, exausto demais para compreender aquilo que o esperava em breve, a morte 

(PELBART, 2007). Uma vida assim, já completamente esvaziada, não conseguia sequer 

sofrer. Sobre um ser reduzido a tal estado, não seria preciso exercer nenhuma força, pois ali já 

não havia mais força, vontade, liberdade. Entende-se, então, que quando Foucault fala do 

poder como relação de forças é para descrever relações nas quais há possibilidade de 

resistência, ou seja, onde uma força pressupõe uma outra força a qual se opõe. Uma força não 

se exerce sobre um objeto passivo, e sim sobre outra força que sempre tem a capacidade de 

ação e de dar uma resposta não previsível. 

Desse modo, como relação de forças, o poder está em todas as partes da estrutura 

social, circulando – às vezes, por assim dizer, mostrando seu rosto, outras vezes, coberto por 

um manto que o torna invisível. Todas as pessoas, explica Foucault, estão envolvidas por 

relações de poder e não podem ser consideradas independente delas ou alheias a elas. Cito: 

É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma 

classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder não é algo que se possa 

dividir entre aqueles que o possuem e o detém exclusivamente e aqueles que não os 

possuem. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos 

de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se 

exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre 

em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou 

consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder 

não se aplica aos indivíduos, passa por eles. (FOUCAULT, 2004, p. 193, Grifo 

nossos) 

 

Bem, já se sabe que o poder para Foucault não pode ser localizado em uma única 

instituição ou no Estado, resta, então saber como ele se sustenta, como se legitima. 

Certamente, para Foucault, quando o poder se mostra como violência, opressão, comando, 

                                                           
5
 Texto de Peter PálPelbart, disponível em www.iea.usp.br/texto. 
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repressão, enfim quando ele mostra sua face monstruosa, é porque ele se tornou frágil, 

incapaz de ser exercido de forma sutil, invisível, sedutora. Sua face visível, seus “pontos de 

especial adensamento”– como o Estado, a Lei, por exemplo – são, segundo ele, “formas 

terminais”, ou seja, a ponta do iceberg. Os aparatos estatais, as leis, são as figuras visíveis, 

que se recortam sobre o fundo escuro e em permanente ebulição, das lutas cotidianas. Lutas 

cotidianas que se amparam sobretudo em saberes – saberes que sabem dirigir estilos de vida, 

por exemplo, mas sem impor nada; apenas promovendo o seu “produto” como algo 

indispensável ao bem-estar, ao sucesso, à felicidade. Daí Foucault rejeitar a hipótese de que o 

poder seja, sobretudo repressor (FOUCAULT, 2004).  

Para controlar modos de existência, ele – o poder – precisa de muito mais do que força 

bruta; necessita de saberes que o sustentem. Precisa de especialistas, médicos, pedagogos, 

psicanalistas, economistas, pastores, e de seus discursos de verdade. Discursos esses que, para 

serem convincentes, devem lançar mão de estratégias de sedução que são muito mais 

poderosas do que as imposições. É disso que se trata quando F. diz que é falso definir o poder 

como algo que diz não, que impõe limites, que castiga. Como bem observa Roberto Machado, 

a concepção de F. sobre o poder não é negativa; Foucault descreve o poder como 

positividade: 

A uma concepção negativa, que identifica o poder com o Estado e o considera 

essencialmente como aparelho repressivo, no sentido em que seu modo básico de 

intervenção sobre os cidadãos se daria em forma de violência, coerção, opressão, ele 

opõe ou acrescenta, uma concepção positiva que pretende dissociar os termos 

dominação e repressão. (FOUCAULT, 1997, p 15) 

 

Trata-se para Foucault, explica Machado, de mostrar que a dominação capitalista não 

conseguiria se manter se fosse exclusivamente baseada na repressão. Ressalte-se que Foucault 

não desconsidera o aspecto negativo do poder – sua força destrutiva, o que seria absurdo, já 

que esse aspecto é visível e incontestável. A sua preocupação é refletir sobre o lado positivo, 

isto é, produtivo, transformador do poder, já que esse é o aspecto que costuma passar 

desapercebido. Cito: 

É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos: ele 

exclui, ele reprime, ele recalca, ele censura, ele abstrai, ele mascara, ele esconde. De 

fato, o poder produz; ele produz real, produz domínios de objetos e rituais de 

verdade. O poder possui uma eficácia produtiva, uma riqueza estratégica, uma 

produtividade. É justamente esse aspecto que explica o fato de que tem como alvo o 

corpo humano, não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimora-lo, adestrá-lo. 

(FOUCAULT, 1997, p.16) 

 

Mas os corpos talvez possam resistir, ou pelo menos tentar resistir, ao adestramento, 

aos supostos melhoramentos, sem contar necessariamente com partidos políticos e “vozes 
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explicadoras” (dos experts) para saber o que fazer. Afinal, o saber não é monopólio de 

especialistas, mas uma caixa de ferramentas sem autor nem proprietário (FOUCAULT, 2004), 

da qual todos podemos nos servir e para a qual todos nós podemos contribuir. 

 

1.2.2 - Do poder Soberano  

Aprendemos com Foucault que, em épocas mais remotas, até a Revolução Industrial, 

tínhamos sociedades de soberania, nas quais o poder era totalmente visível, na figura do 

Soberano (FOUCAULT, 2004). Dele era a terra, os campos, a lavoura, os bens, as vidas de 

seus súditos. A ele cabia a decisão de morte ou vida: deixava viver aqueles que o obedeciam, 

e fazia morrer os que de alguma forma o ameaçavam. Esse regime caracterizava-se por um 

tipo de poder que tinha como principais objetos a terra e seus produtos, e como principal 

objetivo extrair bens e riqueza. Não se tratava, no entanto, de vigiar os camponeses em sua 

labuta, com o objetivo de fazer com que produzissem mais e melhor num espaço de tempo 

cada vez menor.  

Tampouco importava ao poder soberano zelar pela saúde dos mesmos, controlar o 

nascimento de seus filhos, gerenciar seu estilo de vida (Foucault, 2004). Para a prática política 

da soberania, desde que seus súditos entregassem os produtos exigidos, e não ameaçasse a 

vida do soberano, o resto podia correr solto, por assim dizer, sob a vigilância contínua e 

permanente apenas de Deus. Cito Foucault: 

A teoria da soberania está vinculada a uma forma de poder que se exerce muito mais 

sobre a terra e seus produtos do que sobre os corpos e seus atos: se refere à extração 

e apropriação pelo poder dos bens e da riqueza e não do trabalho; permite 

transcrever em termos jurídicos obrigações descontinuas e distribuídas no tempo; 

possibilita fundamentar o poder na existência física do soberano, sem recorre a 

sistemas de vigilância contínuos e permanentes; permite fundar o poder absoluto no 

gasto irrestrito, mas não calcular o poder com um gasto mínimo e uma eficiência 

máxima. (FOUCAULT, 1997, p. 188) 

 

No entanto, se a soberania fosse lesada, o corpo do súdito ganhava uma enorme 

visibilidade, nas cerimônias de suplício, nas execuções públicas. O corpo infrator, 

desobedecendo a lei, lesava a própria pessoa do soberano, que reconstituía sua soberania 

“manifestando-a em todo o seu brilho”. Tal brilho exprimia-se em cerimônias punitivas 

meticulosas, não só judiciais, mas militares, já que a justiça do soberano mostrava-se como 

uma justiça armada. Todo um aparato militar cercava o suplício. Foucault esclarece que havia 

um grande aparato militar em torno do suplício, envolvendo sentinelas, arqueiros, policiais, 

soldados (FOUCAULT, 1977). Tal aparato militar também visava prevenir, da parte do povo, 



23 
 

 

um movimento de simpatia para salvar os condenados, ou uma onda de indignação para matá-

los imediatamente. Cito: 

O suplício tem então uma função jurídico-política. É um cerimonial para reconstituir 

a soberania lesada por um instante. Ele a restaura manifestando-a em todo o seu 

brilho. A execução pública, por rápida e cotidiana que seja, se insere em toda a série 

dos grandes rituais do poder eclipsado e restaurado [...]: por cima do crime que 

desprezou o soberano, a execução pública exibe aos olhos de todos uma força 

invencível. Sua finalidade é menos de estabelecer um equilíbrio e a justiça, que de 

fazer funcionar, até um extremo, a dissimetria entre o súdito que ousou violar a lei e 

o soberano todo-poderoso que faz valer sua força. (FOUCAULT, 1977, p.46) 

 

Fazer valer a dissimetria até um extremo, entre o súdito e o soberano, era com efeito o 

modo como o poder era então exercido. Tal dissimetria era exibida em cenas aterrorizantes, 

extremamente comuns na Idade Média. O criminoso era preso, punido em praça pública da 

forma mais terrível possível. Contra o seu corpo eram realizadas as mais diversas atrocidades 

e selvagerias. O criminoso punido severamente, servia de exemplo para desencorajar os 

demais, como mencionamos acima, a cometerem qualquer tipo de crime. Mostrava-se, assim, 

a potência e a força do soberano. Vale exemplificar, com uma cena de suplício, a maneira pela 

qual a soberania lesada, era vingada e restituída. Cito Foucault, na abertura do primeiro 

capítulo de Vigiar e Punir:  

Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante 

da porta principal da Igreja de Paris aonde deveria ser levado acompanhado numa 

carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha acesa de duas libras; em seguida, na 

dita carroça, na praça Grève, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos 

mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com 

que cometeu o dito parricídio, queimado com fogo de enxofre, e às partes em que 

será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e 

enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado 

por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas 

e suas cinzas jogadas ao vento. (FOUCAULT, 1987. P.9). 

 

Mas nos séculos XVII e XVIII, explica Foucault, ocorre um fenômeno importante, a 

saber, o aparecimento, ou melhor, a “invenção” de uma nova mecânica de poder. Essa nova 

mecânica com procedimentos específicos, instrumentos totalmente novos e aparelhos bastante 

diferentes, diz Foucault, é absolutamente incompatível com as relações de soberania. Trata-se, 

como veremos a seguir, do poder disciplinar (FOUCAULT, 1977). 

 

1.2.3 - O Poder Disciplinar 

Várias são as diferenças apontadas por Foucault entre o novo mecanismo de poder e 

aquele da Soberania. O velho modelo, como já foi dito, se apoiava na terra e seus produtos, 

para extrair deles bens e riqueza. O novo apoia-se mais nos corpos e nos seus atos, para 

extrair deles otimização do tempo do e trabalho. O velho poder era exercido 
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descontinuamente por intermédio de taxas e obrigações; o novo é exercido continuamente por 

meio da vigilância constante. Vigilância e controle constantes pressupõem, evidentemente, a 

existência de um meticuloso sistema de coerções, e não a presença física de um soberano 

(FOUCAULT, 1977, 187). 

Mais: esse novo mecanismo de poder, diz Foucault, representa uma nova economia, já 

que se apoia no princípio de que é necessário estimular ao mesmo tempo o aumento da força 

dominada e a eficácia da força dominante. Esse poder, que Foucault chama de disciplinar, foi, 

segundo ele, um instrumento essencial para a constituição do capitalismo industrial e do tipo 

de sociedade a ele relacionada (FOUCAULT, 1977, p.188). 

Cabe lembrar, no entanto, que as disciplinas são técnicas de exercício de poder 

provenientes da Antiguidade e da Idade Média.Tanto na Grécia Clássica como nos mosteiros 

da Idade Média, nos conventos e em alguns exércitos e oficinas da Europa, por exemplo, 

exercícios diários e metódicos, como exercícios de memória, práticas de jejum, ginástica, 

dentre outros, eram realizados com grande empenho; contudo, seus princípios fundamentais 

foram elaborados durante o século XVIII (FOUCAULT, 2004). O que há de novo, a partir do 

século XVIII, portanto, é o fato do regime disciplinar deixar de existir de maneira isolada e se 

tornar a técnica privilegiada de gestão dos homens.  

A gestão meticulosa dos homens só foi possível a partir de um regime de visibilidade, 

então instaurado. Tal regime de visibilidade opera em primeiro lugar na distribuição dos 

indivíduos, orientado, fundamentalmente, pelo princípio da clausura. Construindo cercas e 

muros que visam à circunscrição de um lugar fechado e heterogêneo a todos os outros, com 

suas regras próprias e formas particulares para verificar se tais regras eram cumpridas. É 

evidente que tal regime funciona da melhor forma possível dentro dos limites dos colégios, 

dos quartéis e das fábricas e dos hospitais. Dentro desses espaços, os indivíduos podem ser 

submetidos a uma vigilância constante, cujo objetivo é observar e julgar o comportamento de 

todos, punindo os pequenos desvios a fim de evitar danos futuros. Como se sabe, nessa 

perspectiva, o modelo ideal das instituições de confinamento foi encontrado na figura do 

panóptico, idealizado por Jeremy Bentham (FOUCAULT, 1977). 

De fato, o panóptico de Bentham foi a arquitetura escolhida pelo regime disciplinar 

que pretendia assegurar uma vigilância que fosse ao mesmo tempo global e individualizante, 

separando cuidadosamente os indivíduos que deviam ser vigiados. Seu modelo, em forma 

circular, servia para a observação sistemática dos corpos nas várias instituições como 

hospícios, escolas e prisões. Ao centro havia uma torre de vigia, com janelas que se abriam 

uma para o lado interno, cujo interior mantinha-se invisível às observações externas. Ao redor 
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do panóptico, construíam-se celas, totalmente visíveis do observatório e onde se colocava o 

indivíduo a ser vigiado (FOUCAULT, 1977). 

Foucault segue detalhando tal arquitetura, observando que na torre poderia haver um vigia ou 

não, pois o importante era que o sujeito vigiado jamais tivesse a certeza de que estava sendo 

vigiado. O fato de saber que poderia estar sendo vigiado era suficiente para mantê-lo 

disciplinado. Dessa maneira, o panóptico representou um modelo de exercício de poder, cuja 

técnica disciplinar garantia o adestramento e a subordinação espontânea do sujeito a um poder 

que agia sobre ele. Cito Foucault: 

Por isso Bentham colocou o princípio de que o poder devia ser visível e 

inverificável. Visível: sem cessar o detento terá diante dos olhos a alta silhueta da 

torre central de onde é espionado. Inverificável: o detento nunca deve saber se esta 

sendo observado; mas deve ter certeza de que sempre pode sê-lo. (FOUCAULT, 

1977, p. 178)  

 

É preciso lembrar que além de recorrer a essa vigilância constante, invisível, o poder 

disciplinar também funcionava mediante a formulação de um conjunto de sanções 

normalizadoras. Nas instituições acima referidas – escolas, presídios, fábricas, hospitais, e 

outros – a norma era estabelecida por um determinado programa ou regulamento que os 

indivíduos deviam cumprir, sendo os desvios analisados a partir de tais regulamentos e 

programas. 

Não é por outra razão que se pode afirmar que tais instituições operavam com 

mecanismos semelhantes aos mecanismos penais, já que possuíam (e ainda possuem) suas 

próprias leis, seus delitos singulares e sua maneira peculiar de julgar. As infrações, portanto, 

eram penalizadas por meio de processos sutis de disciplinarização, o que se dava por meio da 

prática de correção (FOUCAULT, 1977). Vigiar e corrigir: por meio de exercícios 

exaustivamente repetidos e multiplicados nos quartéis; por meio de exercícios de reforço do 

aprendizado, nas escolas. Esses, dentre outros, faziam parte das técnicas de aprimoramento 

disciplinar (Vigiar e Punir, 1977). 

Corrigir para aprimorar; examinar para verificar o resultado; e de novo corrigir, se o 

resultado não for aquele esperado. O dispositivo do exame entra em cena, possibilitando não 

apenas a comparação entre os comportamentos dos indivíduos, suas diferenciações em relação 

ao conjunto, mas também a posterior correção dos desviantes. O hospital, por exemplo, passa 

a se constituir no século XVIII fundamentalmente como um aparelho de exame, sendo o ritual 

da visita uma de suas formas mais evidentes. Por meio de uma sucessão de exames, os 

médicos experimentam remédios e tratamentos e verificam seus efeitos em cada doente. 

Como explica Foucault, a inspeção de antigamente, descontinua e rápida, se transforma em 
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uma observação regular que coloca o doente em situação de exame quase perpétua 

(FOUCAULT, 1977). 

Também a escola se torna um aparelho de exame ininterrupto o que permite ao 

professor, assegurar-se da transmissão do saber, adquirindo assim, conhecimento sobre o 

rendimento de cada aluno mediante técnicas de comparação e hierarquização.  

Os Irmãos das Escolas Cristãs queiram que seus alunos fizessem provas de 

classificação todos os dias da semana: o primeiro dia para a ortografia, o segundo 

para a aritmética, o terceiro para o catecismo da manhã, e de tarde para a caligrafia, 

etc. Além disso, devia haver uma prova todo mês, para designar os que merecessem 

ser submetidos ao exame do inspetor. (FOUCAULT, 1977, p 166) 

 

Nas prisões a situação não era diferente, os indivíduos eram permanentemente 

submetidos à prática do exame. As histórias dos detentos, assim como suas personalidades e 

delitos cometidos eram estudadas com objetivo de escolher as medidas corretivas mais 

adequadas a serem aplicadas. Era preciso conhecer cada um, cada caso, para conseguir 

submeter a todos às mesmas regras (FOUCAULT, 1977). 

Portanto, importa destacar que o dispositivo de exame proporciona a entrada dos 

indivíduos num campo documentário. O que isso significa? Significa que a história de cada 

sujeito será registrada em documentos, o que possibilita transformá-lo num caso a ser 

estudado, mensurado, comparado e finalmente, disciplinado ou excluído. As sucessivas 

práticas de exame, portanto, operadas pelo poder disciplinar, favorecem a constituição de 

modos de subjetivação caracterizados, a princípio, por uma individualidade. Isso porque, ao 

poder disciplinar interessa a história de vida singular de cada indivíduo, assim como suas 

características singulares e suas capacidades.  

Por um lado, explica Foucault, o poder disciplinar conduz à semelhança – com suas 

regras de disciplina–, por outro lado, ele individualiza, permitindo delimitar as especificidades 

de cada, doente, aluno, detento, operário. Resumindo, o que Foucault demonstrou em suas 

pesquisas é que o regime disciplinar, com seus espaços de confinamento, propiciou a 

constituição de modos de subjetivação fortemente individualizados, porém sempre remetidos 

a uma norma. Em poucas palavras: “o poder disciplinar não destrói o indivíduo; ao contrário, 

ele o fabrica” (FOUCAULT, 1997). 

Para entender melhor como o poder disciplinar “fabrica indivíduos”, nada melhor do 

que recorrer a Foucault, em sua investigação sobre uma antiga forma de poder criada pelas 

instituições cristãs. Tais instituições se relacionam com os indivíduos e a comunidade de 

forma pastoral, isso é, se preocupa com todos e cada um separadamente. Foucault, em sua 

obra Segurança, Território e População, apresenta a tese de que a prática política que tinha por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pastoral_(religi%C3%B3n)
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objetivo cuidar e governar a vida dos outros nas sociedades antigas era associada à figura do 

rei-pastor.  

Em suma, podemos dizer o seguinte: a ideia de um poder pastoral é a ideia de um 

poder que se exerce mais sobre uma multiplicidade do que sobre um território. É um 

poder que guia para um objetivo e serve de intermédio rumo a esse objetivo. É, 

portanto, um poder finalizado, um poder finalizado sobre aqueles mesmos sobre os 

quais se exerce, e não sobre uma unidade de tipo, de certo modo, superior, seja ela a 

cidade, o território, o estado, o soberano. É, enfim, um poder que visa ao mesmo 

tempo todos e cada um em sua paradoxal equivalência, e não a unidade superior 

formada pelo todo. (FOUCAULT, 2008, p.173) 

 

Segundo Deleuze, embora as técnicas disciplinares sejam encontradas até hoje, o que 

Foucault caracterizou como a sociedade disciplinar começou a entrar em crise em favor de 

novas forças que se instalavam lentamente e que se precipitariam depois da Segunda Guerra 

Mundial. Por isso Deleuze diz que já não somos mais sociedades disciplinares (DELEUZE, 

1992). Cito o autor: 

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento, 

prisão, hospital, fábrica, escola, família. A família é um “interior” em crise como 

qualquer outro interior, escolar, profissional etc. Os ministros competentes não 

param de anunciar reformas supostamente necessárias. Reformar a escola, reformar 

a indústria, o hospital, o exército, a prisão; mas todos sabem que essas instituições 

estão condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de gerir sua 

agonia e ocupar as pessoas, até a instalação das novas forças que se anunciam. São 

as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares. 

(DELEUZE, 1992) 

 

Tal substituição – das sociedades disciplinares pelas de controle -, que necessitaria de 

estratégias de gerenciamento cada vez menos visíveis e materiais, já teria sido vislumbrada 

por Foucault.  Numa conferência em 1978, ele nos diz:  

Nesses últimos anos, a sociedade mudou e os indivíduos também; eles são cada vez 

mais diversos, diferentes e independentes. Há cada vez mais categorias de pessoas 

que não estão submetidas à disciplina, de tal forma que somos obrigados a pensar o 

desenvolvimento de uma sociedade sem disciplina. (ARAÚJO, 2017) 

 

1.2.4 - Das sociedades de controle  

Em seu texto, "Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle”, Gilles Deleuze aponta 

alguns aspectos que poderiam distinguir uma sociedade disciplinar de uma sociedade de 

controle, considerando que a crise das instituições de confinamento – próprias às sociedades 

disciplinares– vem conduzindo à instalação de novas forças (segundo ele, já previstas por 

Foucault). Neste contexto, observa Deleuze, são muitas as reformas que se anunciam nos 

modelos tradicionais de família, prisão, fábrica, escola, entre outras: 

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento, 

prisão, hospital, fábrica, escola, família. A família é um “interior” em crise como 

qualquer outro interior, escolar, profissional etc. Os ministros competentes não 
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param de anunciar reformas supostamente necessárias. Reformar a escola, reformar 

a indústria, o hospital, o exército, a prisão; mas todos sabem que essas instituições 

estão condenadas, num prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de gerir sua 

agonia e ocupar as pessoas, até a instalação das novas forças que se anunciam. São 

as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares. 

(DELEUZE, 1992).  

 

Na escola, por exemplo, observa-se a valorização de formas de controle permanente 

dos alunos, por meio de sistemas de avaliações contínuas. Como observam Siqueira-Batista e 

Batista, nas sociedades de controle, os processos educacionais adquirem a mesma fluidez da 

empresa: assim como a empresa substitui a fábrica, dizem os autores, a formação 

permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame: 

A educação permanente é tema corrente nos discursos oficiais e nas falas cotidianas 

dos educadores da área de saúde. Em última análise, a crítica insistente aos 

mecanismos disciplinares na escola médica tem se associado ao exercício ondulante 

das forças de controle. Por exemplo, a importância da formação profissional em 

saúde nos dias atuais convive com o enfraquecimento das fronteiras das instituições 

de ensino, as quais deixam de ser espaços de confinamento — os muros da 

universidade não definem mais o espaço no qual se estuda: estuda-se em todo lugar 

e em todo tempo disponível, em uma nítida ocupação das coordenadas espaço-

temporais. (SIQUEIRA-BATISTA, 2009) 

 

Nas empresas, que se tornaram o modelo a ser seguido pelas escolas, o controle se 

apresenta pela busca, cada vez mais incessante, das práticas de recompensas salariais em 

conformidade com a quantidade de trabalho produzido. Ressalte-se que o trabalho é 

produzido mesmo fora dos limites físicos da organização, ultrapassando a carga horária 

estabelecida pelo contrato. O trabalho passa a ser infindável, gerando um endividamento do 

trabalhador que, segundo a empresa, poderia (em qualquer lugar fora da empresa) produzir 

sempre mais, e, é claro, ser recompensado por isso. 

Passamos a viver permanentemente em um estado de alerta, de conexão, de 

produtividade. Peter Pál Pelbart faz uma análise preciosa a esse respeito, observando que até o 

sonho, que antes era considerado como algo íntimo, privado, pode ser explorado como tempo 

de trabalho. Por exemplo, diz Pelbart, “alguém que trabalha em uma agência de publicidade 

vai colher no sonho uma solução para a campanha da manhã seguinte”. A produção anexou 

tudo, esclarece ele, “todos os âmbitos que antes eram considerados privados, como o sonho, 

uma certa relação com o corpo, o psiquismo, tudo isso foi anexado por mecanismos muito 

sofisticados” (PELBART, 2007) de controle. 

No sistema penitenciário também se observam mudanças, já que as reformas nas 

prisões, em alguns casos, propiciam a utilização de formas substitutivas de punição como os 

regimes semiabertos, nos quais o condenado é controlado mesmo fora dos limites da cadeia 
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(com as famosas “tornozeleiras eletrônicas”, por exemplo). Já no campo da saúde, as políticas 

vêm se fazendo sentir não apenas sobre aqueles já hospitalizados – ou melhor, sobre aqueles 

que já são declarados doentes –, mas, também, sobre os doentes em potencial e sobre à 

população sujeita ao risco. De um lado, portanto, a clínica opera orientada por uma noção de 

risco, “que estratifica e orienta cada classe da população a um certo tipo de prescrição”. De 

outro, a ascensão da saúde pública/coletiva vangloriando-se, por assim dizer, de seu discurso 

sobre promoção à saúde, “faz de todos nós doentes em potencial, para os quais o adiamento 

da enfermidade tem como preço a constante vigilância – à saúde! –, a régia observância às 

orientações dos profissionais” (SIQUEIRA-BATISTA, 2013). 

Todas essas mudanças, acima observadas, servem para mostrar que há, nas sociedades 

contemporâneas, mecanismos de poder bem mais sofisticados. Não nos obrigam, reprimem, 

mas nos convencem, seduzem, conduzindo-nos por meio de discursos verdadeiros 

(científicos), a nos comportar de tal modo e não de outro. Mais: nos fazem crer escolhemos 

esta ou aquela direção. Como diz Pelbart: 

Não é que eles mandam você fazer, mas criam uma atmosfera, um ambiente e um 

entorno em que a sua conduta pode ter uma margem de manobra um tanto limitada. 

Cada um se considera autônomo e livre, com sua margem de manobra, mas o 

ambiente foi trabalhado suficientemente para incitar certas condutas, evitar outras, 

propiciar tendências. Não são modalidades de comando vertical direto, mas que 

suscitam direções. Nós não estamos em um vazio, estamos em uma espécie de 

sociedade de controle. A sociedade de controle não manda você fazer, ela permite 

que você, a céu aberto, circule livremente, desde que tenha uma coleira eletrônica no 

tornozelo ou um celular na mão. (PELBART, 2008) 

 

Em conformidade com o exposto até o presente momento, já é possível afirmar que, na 

contemporaneidade, as formas de controle ao ar livre buscam substituir as antigas disciplinas 

que operavam na duração de um sistema fechado. Ao contrário da sociedade disciplinar, a 

sociedade de controle não se organiza dividindo espaços em localizações distintas e 

delimitadas por fronteiras ou muros. Com a sociedade de controle, o poder se dispersa, torna-

se desterritorializado e disseminado, cobrindo os espaços abertos pela queda dos muros das 

instituições de confinamento.  

Distinguindo o espaço fechado das disciplinas do espaço aberto da sociedade de 

controle – no qual o poder se dispersa –, Deleuze formula dois conceitos, a saber, o conceito 

de molde (ou moldagem) e o conceito de modulação, servindo o primeiro para caracterizar o 

poder disciplinar e o segundo para tornar clara a lógica da sociedade de controle. Cito:  

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles são uma 

modulação', como uma moldagem auto-deformante que mudasse continuamente, a 

cada instante, ou como uma peneira cujas malhas mudassem de um ponto a outro 

(DELEUZE, 1992). 
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Ressalte-se ainda que na sociedade disciplinar a eficácia do poder é sempre parcial, na 

medida em que ele se exerce dentro de espaços fechados. Fora desses espaços fechados, no 

entanto, é possível se rebelar, livrar-se de constrangimentos, coerções, lá exercidos. Explico: 

sendo as instituições disciplinares independentes umas das outras, os sujeitos que as 

atravessam são submetidos aos mais diversos trabalhos de moldagem, pois cada meio de 

confinamento (família, escola, presídio, hospital, exército e outros) possui um modelo 

definido de disciplinarização. No entanto, como observa Ricardo Salztrager, livre do molde, 

fora dos confinamentos, há possibilidade de transgressão. Nesta perspectiva, explica 

Salztrager, o solo das disciplinas é propício à constituição de sujeitos eminentemente 

revoltados. Cito:  

Trata-se de destacar que, na sociedade disciplinar, o efeito do poder normalizador, 

por ser parcial, jamais obtinha êxito nas tentativas globalizantes de 

disciplinarização[...]. Ou seja, apesar dele objetivar a transmissão de determinados 

valores, a submissão aos imperativos nunca se dava de forma plena, pois o espaço 

localizado fora de seus domínios ficava permanentemente reservado ao desvio, à 

resistência e, até mesmo, à transgressão. Com efeito, “a invasão disciplinar” 

corresponde à resistência do indivíduo. (SALZTRAGER, 2011).  

 

Todavia, esclarece Salztrager, com a emergência da sociedade de controle, a questão 

da possibilidade da revolta torna-se bem mais difícil, complicada, considerando que, agora, 

“as formas exercidas pelo poder almejam à anulação de quaisquer possibilidades de 

resistência ou transgressão”. Com a sociedade de controle, todos os conflitos ou desavenças 

tendem, mais do que nunca, ao silêncio. Isso se dá porque a sociedade de controle é 

alimentada por um mecanismo contínuo e interminável de modulação. O mecanismo de 

modulação, explica Salztrager, é sempre auto-deformante, se alterando continuamente e a 

todo instante.  

Assim, contrastando com o sujeito disciplinado e moldado conforme algumas regras e 

modelos fixos, o sujeito contemporâneo, controlado, parece condenado a jamais finalizar um 

trabalho específico de identificação. Isto porque uma modulação a ser privilegiada num 

determinado instante rapidamente se transforma em outra modulação, e assim por diante, 

impondo sério obstáculo para a consecução do processo de assunção de uma identidade 

estável e duradoura, e consequentemente à possibilidade de desvio, transgressão, resistência 

(DELEUZE, 1992). 

Não se deve perguntar qual é o regime mais duro, ou o mais tolerável, pois é em 

cada um deles que se enfrentam as liberações e as sujeições. Por exemplo, na crise 

do hospital como meio de confinamento, a setorização, os hospitais-dia, os 

atendimentos a domicílio puderam marcar de início novas liberdades, mas também 

passaram a integrar mecanismos de controle que rivalizam com os mais duros 
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confinamentos. Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas. (DELEUZE, 

1992) 

 

Sem clausura, sem confinamento, somos perfeitamente controlados por meio de 

capturas a céu aberto. Somos capturados por meio de um endividamento contínuo, fruto da 

ordem capitalista cuja dinâmica nos “liberta” para o consumo desenfreado e para o trabalho 

sempre inacabado. A nova forma de dominação nas sociedades contemporâneas, se dá, 

portanto, por meio da incitação à produção e ao consumo contínuo. Em poucas palavras: 

estamos “livres” para aumentar continuamente a nossa produção e o nosso consumo. Cito 

Deleuze: 

[...] O controle é de curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e 

ilimitado, ao passo que a disciplina era de longa duração, infinita e descontínua. O 

homem não é mais o homem confinado, mas o homem endividado (DELEUZE, 

1992, p. 224). 

 

1.2.5 - A Biopolítica 

O medo da cidade desordenada, o medo urbano, das grandes oficinas e fábricas que 

estão se construindo, do amontoamento da população, das epidemias urbanas, marca as 

grandes cidades do século XVIII, na Europa. A preocupação com a moradia do pobre e o 

medo das aglomerações nos centros urbanos de Londres e Paris torna-se evidente naquele 

século. Sanitaristas, higienistas, autoridades policiais e governamentais passam a discutir 

soluções para o problema do crescimento das cidades. Uma nova tecnologia de poder surge, 

então, para dar conta, de um novo problema. Essa nova tecnologia – que será apresentada a 

seguir –surge para dar conta de algo também novo, a saber, de um novo corpo, um corpo que 

não era contemplado pelas técnicas das disciplinas. Esse novo corpo, um “corpo múltiplo”, 

um “corpo com inúmeras cabeças” é a população: 

[...] a primeira seria esta: o aparecimento de um elemento - eu ia dizer de uma 

personagem - novo, que no fundo nem a teoria do direito nem a pratica disciplinar 

conhecem. A teoria do direito conhecia os indivíduos e a sociedade: O indivíduo 

contratante e o corpo social que fora constituído pelo contrato voluntario ou 

implícito dos indivíduos. As disciplinas lidavam praticamente com o indivíduo e 

com seu corpo. Não é exatamente com a sociedade que se lida nessa nova tecnologia 

de poder (ou, enfim, com o corpo social tal como o definem os juristas); não é 

tampouco com o indivíduo-corpo. E um novo corpo: corpo múltiplo, corpo com 

inúmeras cabeças, se não infinito pelo menos necessariamente numerável. É a noção 

de população. (FOUCAULT, 1999, p. 293) 

 

A nova tecnologia de poder – acima referida – lida com essa novidade: a população. 

Trata-se do aparecimento da biopolítica, explica Foucault (ano), ressaltando que a mesma não 

exclui a técnica disciplinar. As técnicas disciplinares são, então, embutidas, integradas, nessa 

nova tecnologia de poder, o que as modifica parcialmente. Sobretudo, diz ele, a biopolítica vai 
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utilizá-la, implantando-se de certo modo nela, e incrustando-se efetivamente graças a essa 

técnica disciplinar prévia: 

Essa nova técnica não suprime a técnica disciplinar simplesmente porque é de outro 

nível, está noutra escala, tem outra superfície de suporte e é auxiliada por 

instrumentos totalmente diferentes. Ao que essa nova técnica de poder não 

disciplinar se aplica é - diferentemente da disciplina, que se dirige ao corpo - a vida 

dos homens, ou ainda, se vocês preferirem, ela se dirige não ao homem-corpo, mas 

ao homem vivo, ao homem ser vivo; no limite, se vocês quiserem, ao homem-

espécie. (FOUCAULT, 1999, p.289).  

 

Essa nova técnica de poder, diz Foucault, não se aplica à multiplicidade dos homens 

enquanto corpos, mas como massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios 

da vida, a saber, o nascimento, a morte, a produção, a doença, entre outros (FOUCAULT, 

1999, p.289). É importante ressaltar, diz Nikolas Rose, que Foucault afirma que a tecnologia 

bipolar acima referida – que tem num pólo a anátomo-política do corpo humano (disciplinas), 

e no outro a biopolítica da população (controles reguladores) – busca investir na vida em 

todas as suas dimensões (O conceito de biopoder hoje, ROSE e RABINOW). É possível 

dizer, portanto, que a vida foi inteiramente apropriada, considerando que o poder passou a 

cobrir todas as suas dimensões. Isso é o mesmo que afirmar que o poder hoje “tomou de 

assalto a vida”. Em seu artigo intitulado “Biopolítica”, Peter Pál Pelbart refere-se a esse 

assalto. Cito:  

Por um lado, haveria hoje uma tendência que poderia ser formulada como segue: o 

poder tomou de assalto a vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da 

existência, e as mobilizou inteiramente, e as pôs para trabalhar. Desde os genes, o 

corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade. 

Tudo isso foi violado, invadido, colonizado; quando não diretamente expropriado 

pelos poderes. (PELBART, 2007). 

 

Ressalte-se que esse assalto à vida se dá em nome de conhecimentos verdadeiros, isso 

é, em nome do conhecimento científico, cujo método reduz a complexidade dos fenômenos. 

Ficam, então, desvalorizados, os determinantes sociais e subjetivos da saúde, que como será 

visto a seguir, serão resgatados pelo SUS.  

 

1.3 - DO MODELO BIOMÉDICO AO SUS? 

Para compreender a proposta de mudança do modelo biomédico para o modelo 

proposto pela Reforma Sanitária, recorro inicialmente a um texto de Boaventura de Souza 

Santos, intitulado Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna 

(1988) e, também, a um artigo de Jose Roque Junges e Elma Zoboli (2012), no qual esses 
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autores se utilizam do conceito de ruptura epistemológica proposto por Boaventura – no 

supracitado texto –para explicar o resgate dos determinantes ambientais e subjetivos da saúde.  

A primeira ruptura no que diz respeito ao entendimento da saúde, explicam Junges e 

Zoboli (2012), teria acontecido quando a ciência rompe com a opinião e o senso comum. A 

ciência, explicam eles, constrói-se contra o conhecimento vulgar e espontâneo, contra a 

experiência imediata e evidente, que inclui inúmeros fatores advindos do campo social, e da 

dimensão subjetiva da existência. Segundo Santos (1988), é esse conhecimento, desvalorizado 

e descartado pela ciência, que nós, “sujeitos individuais ou coletivos, criamos e usamos para 

dar sentido às nossas práticas e que a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso 

(SANTOS, 1998) ”. Em primeiro lugar, explica o autor, para a ciência, conhecer significa 

quantificar, sendo o rigor científico aferido pelo rigor das medições.  

Se para a ciência, explica Santos, “conhecer significa quantificar, as qualidades 

intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas, e em seu lugar passam a imperar as 

quantidades em que eventualmente se podem traduzir” (idem) ”. Não é por outro motivo que 

o que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Mais: o método científico só funciona 

reduzindo a complexidade dos fenômenos. Como o mundo é complicado, complexo, e a 

mente humana não pode compreendê-lo completamente, tampouco entender a integralidade 

dos fenômenos, o método científico, então, vai dividi-los, abandonando as partes não 

quantificáveis, os eventos não previsíveis. Cito Santos, no texto já referido: “Conhecer 

significa dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se 

separou” (SANTOS, 1988). 

O modelo biomédico, baseado na concepção da ciência acima descrita, esclarecem 

Junges e Zoboli, significou uma ruptura com as terapêuticas tradicionais do senso comum 

produzidas na comunidade– fundadas em observação e em práticas de longa data–, já que tais 

terapêuticas em nada obedeciam ao método científico. Como é sabido, tal modelo está 

fortemente associado à figura de Abraham Flexner (JUNGES e ZOBOLI, 2012). 

Em 1910, o educador americano Abraham Flexner fez uma avaliação do ensino 

médico nos Estados Unidos e no Canadá, concluindo que, das 155 faculdades de medicina 

existentes, 120 apresentavam condições péssimas de funcionamento (JUNGES e ZOBOLI, 

2012). Flexner observou que além do fato de os alunos serem admitidos sem nenhum preparo, 

também não existiam laboratórios, nem havia relação entre a formação científica e o trabalho 

clínico, tampouco os professores tinham controle sobre os hospitais universitários. O relatório 

de Flexner, teve, por assim dizer, o efeito de um furacão, e nos anos seguintes boa parte das 

instituições por ele, visitadas e criticadas, foram fechadas (JUNGES e ZOBOLI, 2012).  
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Com a orientação de tal relatório, almejava-se fundar uma medicina científica calcada 

na fisiologia e na patologia. Assim, a biomedicina como modelo científico surgiu na ruptura 

com as formas tradicionais de terapias, tidas como não científicas por serem fruto de práticas 

populares de cura das doenças. Vale ressaltar que a biomedicina se configurou a partir da 

revolução microbiana que definiu as doenças como entidades a serem combatidas: “Com essa 

compreensão da enfermidade perdeu-se a visão ecológica da saúde e da doença” (JUNGES e 

ZOBOLI, 2012) que vigorava até então. Como se sabe, a formação médica, a partir da 

revolução microbiana, passará por uma profunda reestruturação. 

Segundo Emerson Merhy, o famoso relatório, orientado pelas perspectivas 

cientificistas da época, deu início a uma revolução paradigmática, sem precedentes na 

estruturação do processo de formação médica. Ao estabelecer um modo padronizado e de 

excelência para produzir a formação do médico, explica Merhy, Flexner dá uma nova lógica 

ao processo de formação, já que a maneira que vinha viabilizando a mesma era empírica. 

Tratava-se, então, para Flexner, de produzir uma formação científica (MERHY, 2003). Com 

efeito, era preciso compatibilizar a educação médica com o estágio do desenvolvimento da 

sociedade estadunidense, capitalista, “formatando um padrão de estruturação da escola de 

medicina, definindo-lhe um lugar ideal e um conteúdo a ser ministrado” (MERHY, 2003). 

Compreende-se, então, diz Merhy, as diretrizes que Flexner estabelece para o ensino da 

medicina. Cito o autor:  

As diretrizes que [Flexner] estabeleceu para a formação médica, e para a 

estruturação da escola de medicina estavam consoantes com as necessidades sociais 

ditadas pelo modelo capitalista em desenvolvimento e com os avanços científicos 

legitimados, de então. (MERHY, 2003). 

 

Buscando afinar-se ao referido contexto – necessidades sociais e avanços científicos -, 

Flexner, explica Merhy, dedica-se à atualização da escola médica, guiando-se tanto pelos 

imperativos econômicos como pelos científicos, sendo os últimos responsáveis pela 

surgimento das especialidades médicas e por um saber fragmentado. Cito o autor: 

Ao organizar a escola medica, atualizando-a, aquele “intelectual-administrador” 

deixou-a mais adequada aos ditames econômicos e científicos da modernidade. Ao 

trazer o modelo da educação médica para a modelagem que o cientifico adquiriu, 

Flexner acabou por adotar os recortes imanentes a essa prática, enquanto prática 

técnica: especialização do trabalho e fragmentação do saber. (MERHY E ACIOLI, 

2003) 

 

A segunda ruptura epistemológica tem a ver com a crítica a essa especialização do 

trabalho e com a fragmentação do saber. Tal ruptura, esclarecem os autores Junges e Zoboli 

(2012), é fruto da crítica ao modelo biomédico, considerando que essa ruptura significa uma 
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reaproximação com o senso comum. Tal reaproximação do senso comum, segundo os autores, 

“devolve a perspectiva da complexidade à análise da realidade, e reintegra as intercorrências 

da subjetividade e as interdependências do contexto na abordagem científica” (JUNGES e 

ZOBOLI, 2012). 

A hegemonia do modelo biomédico passa então a gerar um movimento de críticas que 

assume relevância internacional a partir dos anos de 1970, as quais também se expressam no 

Brasil, intensificando-se na segunda metade dos anos de 1980 (JUNGES; ZOBOLI, 2012). 

Vale lembrar que a saúde coletiva e a bioética surgem no bojo dessa crítica à primeira ruptura 

epistemológica, considerando que ambas operam baseadas no entendimento da complexidade 

de seus objetos, o que exige para a abordagem dos mesmos uma perspectiva transdisciplinar 

(JUNGES; ZOBOLI, 2012).  

A ESF se constitui como uma das principais tentativas de superação dos problemas 

decorrentes do modelo biomédico, não só porque abandona a ênfase nas ações meramente 

curativas, mas por apontar outros limites desse modelo. Fertonani enumera uma série de 

limites desse modelo, enumerados a seguir: 

O foco no indivíduo indiferenciado [indiferente a sua biografia] e 

predominantemente com intervenções no seu corpo e na parte afetada ou “não 

funcionante do corpo-máquina”; a ênfase nas ações curativas e no tratamento das 

doenças, lesões e danos; a medicalização; a ênfase na atenção hospitalar com uso 

intensivo do aparato tecnológico do tipo material. Pode-se mencionar, ainda, a pouca 

ênfase na análise dos determinantes do processo saúde-doença, a orientação para a 

demanda espontânea, o distanciamento dos aspectos culturais e éticos implicados 

nas escolhas e vivências dos sujeitos e a incapacidade de compreender a 

multidimensionalidade do ser humano. (FERTONANI et al, 2015) 

 

A ESF se constitui, assim, como uma das principais tentativas de superação dos 

problemas decorrentes do paradigma biomédico, isso é, como um instrumento a ser utilizado 

na tentativa de mudança do modelo hegemônico, buscando a implementação dos princípios do 

SUS. A família passa a ser o objeto de atenção e, ressalte-se, no ambiente em que vive.  

Ao longo da história, a família e a infância foram alvo de diversas intervenções de 

caráter caritativo-religioso, filantrópico e/ou estatal, em especial as famílias e as crianças 

pobres (FOUCAULT, 2004). Visando ao estabelecimento e manutenção de uma nova ordem 

vigente, a ordem burguesa-capitalista, muito foi feito para se educar e enquadrar a população 

dentro de padrões de higiene, de produção, de moral e de relacionamentos. Tudo o que tem 

sido feito, todas as ações educativas para enquadrar a população, sempre contou com a família 

como resposta para os erros e desvios sociais encontrados. No intuito de fortalecer os vínculos 

com a população, e visando integrar profissionais e comunidade, foi criado pelo Ministério da 
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Saúde, como já foi dito, a ESF. Busco, a seguir, uma compreensão mais profunda dessa 

estratégia, recorrendo aos conceitos já esboçados, de Foucault e de Deleuze. 

Para uma compreensão mais profunda da ESF seria preciso entender o motivo pelo 

qual a família deixa de ser o modelo da arte de governar. Até a metade do século XVIII, diz 

Foucault, a arte de governar, que só podia ser pensada a partir do modelo da família, vai se 

defrontar, por assim dizer, com um novo problema. Esse novo problema é a população. 

Ressalte-se que, até o século XVIII, ainda não existia a concepção de população, mas sim 

súditos e famílias (FOUCAULT, 2004). A partir do momento em que a população aparece, 

com suas características próprias reveladas pela estatística, a arte de governar não pode mais 

tomar a família como modelo de governo. A família como modelo de governo, diz Foucault, 

vai desaparecer, o que não significa uma diminuição de sua importância. O que acontece, 

explica Foucault, é que ela (a família) deixa de ser modelo de governo, mas, em compensação 

ela vai se tornar um instrumento privilegiado para o governo da população. 

De fato, [...] a estatística vai revelar pouco a pouco que a população tem uma 

regularidade própria: número de mortos, de doentes, regularidade de acidentes, etc.: 

a estatística revela também que a população tem características próprias e que seus 

fenômenos são irredutíveis aos da família: as grandes epidemias, a mortalidade 

endêmica, a espiral do trabalho e da riqueza, etc.; revela finalmente que através de 

seus deslocamentos, de sua atividade, a população produz efeitos econômicos 

específicos. [enfim] a estatística, permitindo quantificar os fenômenos próprios à 

população, revela uma especificidade irredutível ao pequeno quadro familiar. 

(FOUCAULT, 1997, p.288).  

 

É assim, explica Foucault, que a família passa para um plano secundário em relação à 

população, tornando-se um elemento interno, um segmento, da população. Mas não se trata, 

esclarece Foucault, de um segmento qualquer, e sim de um segmento especial, que assume a 

função de instrumento privilegiado para o governo da população. Não é por menos que 

Foucault diz que “quando se quiser obter alguma coisa da população – quanto aos 

comportamentos sexuais, à demografia, ao consumo, etc. – é pela família que deverá passar” 

(FOUCAULT, 1997). 

Dito isso, o que se pode afirmar é a importância de intervir no quadro familiar, o que 

se faz hoje, como se sabe, por meio de profissionais como médicos, psicólogos, enfermeiros, 

assistentes sociais, entre outros. São esses especialistas que, “para obter alguma coisa da 

população”, dedicam-se ao “cuidado” das famílias. Do antigo paradigma – o modelo 

biomédico –, calcado em formas curativas, tentamos passar para um modelo calcado na 

educação das famílias. Agora, a intervenção do Estado na tentativa de construção da ordem 

social se dá, sobretudo, não por aparelhos repressivos, e sim por dispositivos de controle sutis, 

operados por especialistas na arte de administrar a vida da família. Por sua vez, a família – 
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vigiada, gerenciada, por especialistas – torna-se um sujeito político fundamental para a 

execução de políticas do Estado.  

Seria preciso ainda saber como foi possível que os indivíduos abrissem, sem resistir, 

as suas casas. Saber como foi possível intervir nos costumes e hábitos familiares, enfim, em 

seu estilo de vida. Saber como foi possível acompanhar sistematicamente a história de vida 

dos indivíduos, no esforço de educá-los, de adequá-los à produção e à ordem social, se estes 

contavam com a opacidade e o fechamento das residências familiares? Quando a ordem social 

se impõe de maneira violenta, repressiva, não é incomum haver resistência: a revolta da 

vacina é um exemplo clássico de resistência da população. Mas quando as famílias se 

encontram, por assim dizer, perdidas, quando o poder dos pais, dos professores, enfim, 

quando as antigas figuras de autoridade entram em declínio, a família busca socorro nos 

especialistas. As famílias, então, abrem suas portas. 

De fato, em sua obra, intitulada “A Polícia das Famílias”, Jacques Donzelot mostra 

historicamente como as organizações familiares foram se transformando ao longo do tempo, 

de acordo com os interesses do Estado. Em relação às sociedades contemporâneas, Donzelot 

observa o desamparo vivido pelas famílias. Nas palavras do autor, a vida familiar de hoje: 

[...] é composta dos pais desarmados, dos filhos desviados, dos casais infelizes, dos 

incompreendidos, daqueles que procuram um sentido na vida, daqueles a quem não 

foi ensinado viver. É aí que é necessário intervir, encontrar soluções, desenvolver 

uma ação positiva, dar ouvido a esses sofrimentos, incorporar sua voz ao concerto 

dos redentores ou, então, calar-se. Tendes algum roteiro, plano, projeto 

experimental, alguma pequena fórmula de autogestão, uma visão da família de 

amanhã, enfim, algo a propor? Não hesiteis, o Estado aceita, e os bem pensantes se 

interessam. (DONZELOT, 1986, p. 196-197, Grifos nossos). 

 

“Para a família de amanhã”, diversos “bem pensantes” do campo da saúde se 

apresentam, apostando em intervenções no âmbito familiar. Enquanto a medicina se ocupava 

predominantemente das doenças, seu lugar seu principal lugar de atuação era na esfera das 

instituições hospitalares – ou seja, fora do âmbito familiar– em uma lógica das disciplinas, 

como bem percebido por Deleuze (1992). Ocorre que, com as transformações na compreensão 

da saúde – que passa a ser definida como “completo bem-estar físico, mental e social e não a 

simples ausência de doença” (OMS) – o foco apenas na doença passa a fazer pouco sentido. 

Nasce assim, a ideia de que é necessário intervir no âmbito familiar, educando a família em 

todos os aspectos de sua vida, com a perspectiva de promoção da saúde – aliada à prevenção – 

um dos “carros-chefes” considerados no âmbito da ESF. Alguns autores definem a promoção 

da saúde como: 

[...] uma estratégia de articulação transversal que confere visibilidade aos fatores que 

colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre necessidades, 
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territórios e culturas presentes no nosso país, visando à criação de mecanismos que 

reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente a equidade e 

incorporem a participação e o controle sociais na gestão das políticas públicas. 

(TAVARES et al, 2011) 

 

O que nos importa destacar é que a promoção da saúde pode tomar diversas direções, 

já que a mesma adota variadas estratégias políticas, que abrangem desde posturas 

conservadoras até perspectivas libertárias.  

Na direção mais conservadora, a promoção de saúde teria na educação das famílias a 

sua função principal. Tal “educação” seria um meio, como esclarece Luís David Castiel 

(2004), de estimular a ‘saúde positiva’, convencendo os indivíduos a assumirem a 

responsabilidade por sua saúde e, ao assim fazerem, reduzirem o peso financeiro na 

assistência à saúde. Noutra direção, a promoção da saúde atuaria como estratégia para criar 

mudanças na relação entre cidadãos e o Estado, pela ênfase em políticas públicas e ação 

intersetorial. Mas a promoção também pode se constituir numa perspectiva libertária que 

busca mudanças sociais mais profundas – como são as propostas de educação popular 

(CASTIEL, 2004). Essa perspectiva libertária, no entanto, não prevalece. Cito Castiel: 

[...] o termo promoção de saúde é geralmente usado para descrever atividades 

específicas dirigidas a metas particulares, com uma forte ênfase na gestão racional 

da saúde das populações. A maior ênfase da retórica promocional da saúde está em 

estimular a ‘saúde positiva’, prevenir doenças mais do que tratá-las, desenvolver 

indicadores de desempenho baseados em objetivos específicos, usar a mídia para 

‘colocar no mercado’ comportamentos e atitudes (estilos de vida) saudáveis, focar 

no trabalho com comunidades e o estímulo à respectiva participação nas proposições 

com vistas a desenvolver ambientes saudáveis e, também, diminuir os crescentes 

gastos na assistência à saúde. (CASTIEL, 2004) 

 

No estímulo à participação dos indivíduos na busca de comportamentos e atitudes 

saudáveis, que caracteriza o discurso da promoção da saúde, Castiel observa que esse 

“estímulo à participação” traz embutida a responsabilidade dos indivíduos pelos seus hábitos. 

Isso é, seria responsabilidade do indivíduo desenvolver hábitos saudáveis e gerenciar o seu 

cotidiano para atingir a ‘saúde positiva’, que a mídia também passa a propagar. 

Segundo esse autor, a promoção da saúde apresenta-se como importante estratégia 

biopolítica de disseminação das informações sobre o risco “com posturas moralizantes de 

busca e manutenção de retidão e pureza e de evitação de máculas que corrompam o estado 

perfeito de saúde” (CASTIEL, 1999). Portanto, é possível afirmar que o discurso da 

promoção da saúde visa à constituição de um sujeito capaz de se conduzir dentro de limites 

aceitáveis do que se determina como norma de saúde. Resta saber, se esse bem-estar e 
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qualidade de vida têm a ver com as concepções de bem-estar do sujeito que acaba sendo, 

muitas vezes, capturado por esse discurso. (CASTIEL, 1999). 

 As equipes da ESF, quando orientadas por parâmetros rígidos, pré-determinados, de 

bem-estar e a qualidade de vida, possibilitam a patologização de condutas consideradas 

anormais ou contrárias ao que se define como saudável. Portanto, cabe ressaltar que a ESF 

pode ser vista como um dos inúmeros efeitos da biopolítica contemporânea, considerando que 

ela – a ESF – expressa, à sua maneira, o nosso modo de viver atual. 

Embora a ESF não tenha sido proposta para o mero exercício do poder, ela pode servir de 

instrumento da Biopolítica, pois seus arranjos podem ser utilizados com o fim de controlar, ou 

seja, como um “operador” das relações de poder das sociedades de controle. 

Nosso modo de viver atual, segundo Peter Pál Pelbart (2007), é um modo de viver de 

baixa intensidade. De fato, por um lado, explica Pelbart (2007), trata-se de adequar a vida às 

normas científicas da saúde, longevidade, equilíbrio; por outro, trata-se de adequá-la às 

normas da cultura do espetáculo, conforme o modelo das celebridades. Diante disso, Pelbart 

faz uma pergunta inquietante: E se aqueles que vivem “uma vida de risco” a ponto de explodir 

sua própria saúde estiverem, num sentido enfático, retórico, "mais vivos" do que aqueles que 

são capturados pelo modo de vida de baixa intensidade? Cito Pelbart: 

Estamos todos à mercê da gestão biopolítica, cultuando formas-de-vida de baixa 

intensidade, submetidos à mera hipnose, mesmo quando essa anestesia sensorial é 

travestida de hiper-excitação. É a existência de cyber zumbis, pastando mansamente 

entre serviços e mercadorias, como dizia Gilles Châtelet num livro esplêndido 

intitulado Viver e pensar como porcos. Vamos dar o nome a este tipo de vida no 

português bem claro: vida besta. Vida besta é esse rebaixamento global da 

existência, é essa depreciação da vida. (PELBART, 2007). 

  

Dito isso, não seria cabível perguntar se a ESF, concebida para se opor ao modelo 

biomédico e hospitalocêntrico– em crise –, não corre o risco de se constituir como um 

instrumento de governo dos indivíduos mais eficaz do que aquele exercido no âmbito do 

hospital, rivalizando “com os mais duros confinamentos”. Cito: 

Por exemplo, na crise do hospital como meio de confinamento, a setorização, os 

hospitais-dia, o atendimento a domicílio, puderam marcar de início novas 

liberdades, mas também passaram a integrar mecanismos de controle que rivalizam 

com os mais duros confinamentos. (DELEUZE, 1992). 

 

Ressalte-se que o Agente Comunitário de Saúde (ACS), se comparado à figura quase 

sempre autoritária do médico, é alguém, por assim dizer, simpático, um companheiro, um 

semelhante. Isso permite que o ACS entre, sem muita cerimônia, na vida das famílias, 

controlando de forma sutil suas vidas. Segundo Deleuze (1992), seria um controle invisível, 



40 
 

 

por meio de discursos que valorizam não apenas a capacidade dos indivíduos, mas também a 

suposta liberdade dos mesmos de tomar a direção de uma vida saudável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciada nesse capitulo ampliou a 

compreensão de suas possibilidades e limites. A pergunta que norteou essa análise: teria a 

ESF, elaborada para se contrapor ao modelo assistencial hegemônico biomédico - em crise -, 

atingido esse objetivo? Verificou-se que a ESF corre o risco de se constituir como um 

instrumento de governo dos indivíduos mais eficaz do que aquele exercido no âmbito do 

hospital. 

Assim, foi possível compreender que essa nova configuração de atendimento à 

população na área da saúde – a ESF - traz novos problemas éticos, até então não suspeitados 

no âmbito das disciplinas, pois, como observa Deleuze (1992), tal configuração passou a 

integrar mecanismos de controle muito menos evidentes do que aqueles que podem ser 

identificados nos hospitais –, os quais serão tratados no próximo capitulo.  
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2. PROBLEMAS BIOÉTICOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

CAPTURAS ENTRE BIOPOLÍTICA E BIOPODER 

 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Nesse capitulo pretendo analisar problemas éticos na ESF, identificados por autores
6
 

que estudaram essa temática, a partir dos conceitos de biopoder e biopolítica, formulados por 

Foucault
7
, considerando que no Brasil ainda são poucos os trabalhos que abordam questões 

éticas na APS. Já no âmbito das instituições hospitalares, problemas éticos vêm sendo 

debatidos de modo bastante profícuo, mormente em termos principialistas. Para começar, 

farei uma breve descrição dos problemas bioéticos na ESF que foram apontados nos estudos 

acima referidos. 

 

2.1 - PROBLEMAS BIOÉTICOS IDENTIFICADOS NA APS/ESF 

Os problemas éticos vêm sendo abordados há várias décadas com bastante habilidade 

no ambiente hospitalar – como bem observado por José Roque Junges (2012) e Elma Zoboli 

(2004) –, principalmente a partir do instrumental teórico da biótica principalista, a saber: 

respeito à autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça (BEAUCHAMPS e 

CRILDRESS, 2002). Tal habilidade, dizemos autores, não foi desenvolvida no âmbito da 

APS, já que a mesma apresenta novos problemas, exigindo outro instrumental teórico. 

(JUNGES, 2004). 

Segundo os autores, a sofisticação tecnológica dos hospitais e dos serviços, a urgência, 

a dramaticidade das situações aí vivenciadas– por exemplo, nos prontos-socorros ou nas 

unidades de terapia intensiva – explicam a preocupação com problemas bioéticos, já que aí 

eles se tornam evidentes, intensificados (ZOBOLI e FORTES, 2004). Sendo assim, a maioria 

dos estudos voltados para problemas éticos tem se dedicado mais à reflexão e discussão dos 

problemas tidos como situações limites, como por exemplo, a eutanásia, o aborto, a 

reprodução assistida e a clonagem, em detrimento daquelas mais comuns no cotidiano da 

atenção à saúde. No âmbito da APS/ESF, apenas recentemente, esclarecem os autores, 

começam a surgir esses estudos (ZOBOLI e FORTES, 2004). 

Os aspectos éticos da atenção à saúde no âmbito da APS/ESF não costumam fazer 

parte da preocupação dos gestores, usuários e trabalhadores, considerando que a mesma foi 

constituída como um programa que se quis pautado por um atendimento de qualidade, integral 

                                                           
6 ZOBOLI e FORTES 2004; JUNGES, 2012; SIQUEIRA-BATISTA, 2015.

 
7
 Em Defesa da Sociedade, 1977, 2004. 
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e humanizado, compartilhado pela equipe e usuários, centrado nos usuários (ZOBOLI e 

FORTES, 2004). A suposição é que nesse âmbito há liberdade por parte dos usuários em 

relação ao modo como encaminham suas vidas. Não se considera, portanto, as sujeições e as 

capturas que aí acontecem. Ressalte-se, desde já, que elas se dão de maneira sutil, quase 

invisíveis. 

Por essa razão, alguns autores têm se dedicado a investigar as relações de poder nesse 

nível de atenção, argumentando que os problemas éticos aí enfrentados diferem daqueles 

identificados nas demais esferas de atendimento. Recorro a alguns deles, sobretudo a estudos 

que abordam os problemas éticos encontrados na APS/ESF. Começo pela pesquisa de Zoboli 

e Fortes – relatada no artigo intitulado “Bioética e atenção básica: um perfil dos problemas 

éticos vividos por enfermeiros e médicos do Programa Saúde da Família” –, uma vez que os 

autores chamam a atenção para as diferenças entre os referidos níveis de atenção. Cito: 

(a) os problemas de saúde diferem segundo o nível das ações e dos procedimentos 

oferecidos;  

(b) os sujeitos éticos, isto é, os usuários, os familiares e os profissionais de saúde 

também são diferentes. Pela própria condição da internação, os usuários do hospital 

têm a capacidade para decisões autônomas comprometidas. Os profissionais de 

saúde, na atenção básica, usualmente visam à objetivos de mais longo prazo a partir 

da atenção integral e não a apenas sanar um problema pontual;  

(c) o cenário em cada tipo de serviço de saúde difere, e isso tem importância na 

medida em que os problemas éticos emergem do contexto no qual se inserem. Nas 

unidades básicas de saúde, os encontros com os usuários são mais frequentes e em 

situações de menor urgência. A emergência, a imediatidade e a dramaticidade das 

situações vivenciadas, por exemplo, nos prontos-socorros ou nas unidades de terapia 

intensiva fazem com que os problemas éticos sejam mais evidentes, tempestuosos e 

avultados, enquanto, nas unidades básicas de saúde, apresentam-se de maneira mais 

sutil, passando, muitas vezes, desapercebidos. (ZOBOLI e FORTES, 2004) 

 

Zoboli e Fortes identificaram no discurso dos médicos e enfermeiros dificuldades em 

definir se as situações que vivenciam representam ou não problemas éticos. Vejamos um 

exemplo: 

[...] deve ter [problema ético], mas não tenho visto. Todo lugar tem. Mas eu não vi. 

[....] Em hospital, tá cheio. Quer de hospital? (Médico 1)  

[....] talvez esse dia-a-dia de rotina, pra mim, não seja uma quebra de ética, não seja, 

é uma coisa normal, que, para mim, é essas encrencas com pacientes. (Médico 2) 

(ZOBOLI, 2004) 

 

Esse exemplo, segundo os autores, indica a invisibilidade dos problemas bioéticos 

vividos na APS, já que os encontros com os usuários nesse nível de atenção caracterizam-se 

por episódios cotidianos de aparente simplicidade, ao contrário das crises bem definidas do 

hospital que exigem decisões imediatas, o que pode dificultar o discernimento dos problemas 

éticos. 
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Alguns autores observam que na APS/ESF, embora invisíveis, não reconhecidos, os 

problemas éticos estão ali, dificultando a produção do cuidado em saúde. Ocultados pelas 

preocupações com os aspectos técnicos, os problemas bioéticos, quando identificados revelam 

toda sua potência: 

[...] pois é no cotidiano do trabalho em equipe, e no trabalho vivo em ato, que a 

prática em saúde se constrói, alicerçada pelas relações entre os membros da equipe 

multidisciplinar, os usuários, os gestores e a comunidade. Múltiplas questões e até 

dilemas, que se podem abordar em termos bioéticos, desenvolvem-se no cenário, 

destacando-se que algumas delas sequer são percebidas pelos próprios trabalhadores 

da saúde, tão envolvidos que estão com os aspectos técnicos. (GOMES et al, 2016) 
 

No entanto, quando os profissionais são, por assim dizer, convocados a se pronunciar 

sobre suas práticas, parando para pensar no cotidiano de seu processo de trabalho, eles 

descobrem fenômenos que antes passavam completamente despercebidos. Estudos realizados 

com o objetivo de identificar os problemas éticos na APS convidam os profissionais para essa 

reflexão. 

Nesse sentido, Siqueira-Batista e colaboradores investigaram os principais problemas 

bioéticos identificados pelos membros das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) do 

município de Viçosa (MG). Assim como Zoboli, Junges e Fortes, os autores dessa pesquisa 

observaram que grande parte dos participantes da pesquisa tinha dificuldade para identificar 

problemas de cunho ético em seu processo de trabalho. Na referida investigação foi possível 

categorizar cinco grandes grupos de problemas éticos vivenciados pelas equipes: (i) os 

relacionados à desigualdade de acesso aos serviços de saúde; (ii) os relacionados à relação 

ensino-trabalho-comunidade; (iii) os relacionados ao sigilo e à confidencialidade; (iv) os 

relacionados aos conflitos entre equipe e usuários; (v) e os relacionados aos conflitos entre 

membros da equipe. 

Os autores concluem que, mesmo sendo muito mais sutis, se comparadas aos 

problemas bioéticos que acontecem no hospital, “existem situações de conflitos morais 

atinentes ao âmbito da atenção primária à saúde que corroem o processo de trabalho e o 

alcance da promoção da integralidade do cuidado” (ZOBOLI; FORTES, 2004). 

Já Zoboli e Fortes (2004) agruparam em três categorias os problemas éticos listados 

pelos enfermeiros e médicos entrevistados em seu estudo, segundo as diferentes dimensões 

dos relacionamentos no trabalho: problemas éticos nas relações com usuários e família 

(Tabela 1); problemas éticos nas relações da equipe (Tabela 2); problemas éticos nas relações 

com a organização e o sistema de saúde (Tabela 3). 

 



44 
 

 

 

 

Tabela 1: Problemas Éticos Na Relação Com O Usuário E Sua Família 

Aspectos Relativos à (ao) 

Relação 

Propriamente Dita 

Dificuldade em estabelecer os limites da relação profissional-usuário. 

Limites da interferência da equipe no estilo de vida das famílias ou usuários. 

Prejulgamento dos usuários dos serviços por parte da equipe. 

Desrespeito do profissional para com o usuário. 

Atitude do médico frente aos valores religiosos próprios e dos usuários. 

Projeto Terapêutico 

Indicações clínicas imprecisas. 

Prescrição de medicamentos que o usuário não poderá comprar. 

Prescrição de medicamentos mais caros com eficácia igual a dos mais baratos. 

Solicitação de procedimentos pelo usuário. 

Solicitação de procedimentos por menores de idade sem autorização ou conhecimento 

dos pais. 

Informação 

Recusa do usuário às indicações médicas. 

Como informar o usuário para conseguir sua adesão ao tratamento. 

Omissão de informações ao usuário. 

Acesso dos profissionais de saúde a informações relativas à intimidade da vida familiar 

e conjugal. 

Privacidade e 

Confidencialidade 

  

Discussão de detalhes da situação clínica do usuário na sua frente. 

Dificuldades para manter a privacidade nos atendimentos domiciliares. 

Dificuldades para o agente comunitário de saúde preservar o segredo profissional. 

Compartilhamento das informações sobre um dos membros da família com os demais. 

Não solicitação de consentimento da família para relatar sua história em publicação 

científica. 

Fonte: Zoboli e Fortes, BIOÉTICA E ATENÇÃO BÁSICA Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(6):1690-

1699, nov-dez, 2004. 
 

 

Tabela 2: Problemas Éticos na Relação da Equipe 

Falta de compromisso dos profissionais que atuam no Programa Saúde da Família. 

Falta de companheirismo e colaboração entre as equipes. 

Desrespeito entre os integrantes da equipe. 

Despreparo dos profissionais para trabalhar no Programa Saúde da Família. 

Dificuldades para delimitar as especificidades e responsabilidades de cada profissional. 

Questionamento da prescrição médica por parte de funcionário da Unidade de Saúde da Família. 

Omissão dos profissionais frente à indicação clínica imprecisa. 

Compartilhamento das informações relativas ao usuário e família no âmbito da equipe do Programa Saúde da 

Família. 

Quebra do sigilo médico por outros membros da equipe ao publicarem relatos de casos. 

Não solicitação de consentimento da equipe para relatar caso em publicação científica. 

Fonte: Fonte: Zoboli e Fortes, BIOÉTICA E ATENÇÃO BÁSICA Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

20(6):1690-1699, nov-dez, 2004 
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Tabela 3: Problemas Éticos nas Relações Com a Organização e o Sistema de Saúde 

Aspectos Relativos à 

Unidade de Saúde da 

Família 

Dificuldades para preservar privacidade por problemas da estrutura física e rotinas da 

Unidade de Saúde da Família. 

Falta de estrutura na Unidade de Saúde da Família para a realização das visitas 

domiciliares. 

Falta de condições na Unidade de Saúde da Família para atendimentos de urgência. 

Falta de Apoio estrutural para discutir e resolver os problemas éticos. 

Falta de transparência da direção da Unidade de Saúde da Família na resolução de 

problemas com os profissionais. 

Rede de Serviços de 

Saúde 

  

Excesso de famílias adscritas para cada equipe. 

Restrição do acesso aos usuários aos serviços. 

Demérito dos encaminhamentos feitos pelos médicos do Programa de Saúde da 

Família. 

Dificuldades no acesso a exames complementares. 

Dificuldades quanto ao retorno e confiabilidade dos resultados de exames 

laboratoriais. 

Fonte: Zoboli e Fortes, BIOÉTICA E ATENÇÃO BÁSICA Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(6):1690-

1699, nov-dez, 2004. 

 

Quanto à primeira categoria–“problemas éticos na relação com os usuários e família”-, 

Zobolie Fortes (2004) percebem que os profissionais de saúde, desprovidos de uma ‘escuta 

qualificada’ para acolher às demandas dos usuários, respondem com procedimentos e normas 

(protocolos), ao que era uma demanda de cuidado. Cito: 

De um lado, os usuários e suas famílias buscam a resolução de um problema, de 

saúde ou não, que consideram importante, trazendo consigo seus segredos, medos, 

crenças e expectativas. De outro, a equipe, ainda inexperiente para lidar com 

situações decorrentes da contínua proximidade com os usuários e família, mantém-

se presa a procedimentos, normas e rotinas do serviço ou ainda a seu entendimento 

técnico do que é melhor para os usuários e/ou as famílias. (ZOBOLI; FORTES, 

2004) 

 

Segundo Emerson Merhy, o trabalhador da saúde, quando preso aos procedimentos, 

normas e rotinas, isso é, quando “engessado” pelas mesmas (e orientado à mera execução de 

procedimentos), dirige-se ao usuário tomando-o como objeto. Rebaixado à categoria de 

objeto, o usuário é desrespeitado e desqualificado enquanto sujeito. Seu saber, isso é, seu 

entendimento do mundo é considerado, por assim dizer, infantil, orientado por crenças sem 

valor de verdade, sem status científico. É, no mínimo, curioso, o fato desse rebaixamento do 

usuário – expropriado de seu desejo e de seu saber – não ser tomado como uma questão ética, 

considerando que um comportamento ético deve ser pautado pelo respeito ao outro (MERHY 

et al, 2014). 
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Já o respeito pela diferença – reconhecimento da alteridade –, segundo Merhy (2009), 

aconteceria quando o trabalhador reconhece o usuário “como gestor legítimo de sua própria 

vida, portador de necessidades, mas também de desejos, valores, saberes e potências”. Tudo 

isso, esclarece Merhy (2009), precisaria ser levado em consideração, “tanto para compreender 

a singularidade da situação vivida, como para construir o melhor plano de cuidado”. Ressalte-

se que uma postura ética por parte do trabalhador, que permite uma compreensão mais ampla 

da vida do usuário, facilita a aderência do último ao plano de cuidado a ele adequado 

(MERHY; FEUERWEKER, 2009) 

Ressalte-se, ainda, que o trabalhador de saúde, ao se permitir uma “abertura ao outro”, 

também está se livrando de sua sujeição a normas e rotinas, isso é, deixando de lado um 

esquema pré-estabelecido de atenção ao usuário, denominado por Merhy (ano), de “trabalho 

morto”. Assim, saem ganhando os dois lados: trabalhador e usuário passam, por assim dizer, 

de um “patamar de trabalho morto” a um “patamar de trabalho vivo”, que pode ser 

considerado “um ganho ético” para ambos. Ora, para que isso aconteça, a escutado 

trabalhador deve se qualificada, o que significa nada menos que a valorização da “voz do 

usuário” – suas necessidades, desejos, valores, saberes e potências (incluir referência). 

José Roque Junges (2012) também atenta para a importância de uma escuta 

qualificada, já que a demanda existente deve ser entendida na perspectiva da singularidade do 

sujeito e de seu projeto de felicidade, não submetendo tal expectativa às normatizações dos 

protocolos.Até mesmo o Agente Comunitário de Saúde (ACS), explica Junges, a quem 

idealmente caberia uma contribuição a respeito das singularidades locais, acaba sendo 

capturado pela lógica da equipe – que por sua vez, é capturada pelo modelo biomédico–, 

deixando de lado os aspectos culturais da comunidade. Cito Junges: 

Os ACS têm a tendência de se identificar mais com a equipe, assumindo 

progressivamente o modelo biomédico na resolução das necessidades de saúde, 

acabando por supervalorizar questões técnicas e deixando de lado as questões 

culturais e socioambientais da comunidade. Assim, torna-se um encaminhador de 

tarefas de leva-e-traz, submetido ao aspecto técnico, pois seu saber cultural não é 

valorizado, dificultando a delimitação de suas atribuições. (JUNGES, 2012) 

 

Outro problema importante indicado por esses autores, no que diz respeito à relação 

profissional-usuário, refere-se à falta de limites decorrente da proximidade dessa relação entre 

ambos. Explico: a invasão da privacidade das famílias abre um espaço de intromissão por 

parte desses profissionais para além do que era esperado: 

A proximidade na relação levanta questionamentos quanto à interferência da equipe 

no estilo de vida das famílias ou dos usuários, ou seja, em que medida os 

profissionais podem ser coercitivos com vistas a conseguir a adesão às terapêuticas 

propostas e mudanças no estilo de vida: "(...) se a pessoa não enxerga aquilo, apesar 
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de toda a sensibilização, da educação que a gente faz, ela não enxergar aquilo como 

um fator que vai levar a ter doenças? (...) eu devo invadir essa casa? Nós temos esse 

direito? É ético esse procedimento? (Médico 12) (ZOBOLI e FORTES, 2014) 

 

Também chama à atenção, diz Zoboli & Fortes (2004), a questão da privacidade dos 

usuários e famílias que muitas vezes é exposta pela equipe de saúde. Ressalte-se que o ACS 

pertence à mesma comunidade das famílias – ele é um vizinho – o que às vezes pode provocar 

constrangimentos, já que além de conhecer todos os problemas dos usuários, ele transita em 

espaços que os outros membros da equipe não frequentam. Cito: 

A dificuldade para manter a privacidade nos atendimentos domiciliários e de definir 

em que medida as informações privativas dos usuários e famílias devem ser 

compartilhadas no âmbito da equipe, especialmente em relação ao agente 

comunitário de saúde que é um vizinho dessas famílias, são outros problemas 

decorrentes das peculiaridades que cercam as relações na saúde da família. 

(ZOBOLI; FORTES, 2004). 

 

Quanto à segunda categoria – “os problemas éticos nas relações com a equipe” –, 

Zoboli e Fortes (2004) apontam as dificuldades crescentes de se delimitar os papéis e as 

funções de cada membro da equipe de saúde. Essas dificuldades se dão, explicam os autores, 

em decorrência da incorporação de novos profissionais com seus diferentes saberes, o que 

dificulta a definição de atribuições e responsabilidades de cada um deles. Os 

desentendimentos são tantos que os profissionais acabam se descuidando do mais importante, 

a saber, a relação com usuário e/ou das famílias: 

Os problemas e conflitos na equipe de saúde não são inesperados, especialmente se 

for considerado que essa [...] se configura uma rede de relações tecida no cotidiano 

entre agentes que portam saberes diferenciados e desenvolvem práticas distintas, 

sendo necessária certa disponibilidade para que reconheçam e respeitem suas 

diferenças. O peso dos desentendimentos com a equipe para um dos enfermeiros foi 

tal que chegou a afirmar nunca ter vivido problemas éticos com o usuário, mas 

somente com os colegas: "então, na verdade, assim, com o paciente, não lembro [...] 

eu acho mais difícil, às vezes, entre colegas do que entre o paciente. (ZOBOLI; 

FORTES, 2004). 

 

Junges (2012), ao abordar os problemas e conflitos na equipe de saúde, também 

observa que a lógica de trabalho desenvolvida na APS/ESF é diferente daquela do hospital, o 

que significa que a equipe precisa trabalhar em conjunto, em uma prática multiprofissional, 

que exige trocas de conhecimento e cooperação. São essas trocas de conhecimento e a 

cooperação entre os membros da equipe que permitem uma compreensão mais ampla das 

necessidades dos usuários. Quando em vez de cooperação, cada um quer afirmar 

superioridade do seu trabalho, desprestigiando o dos outros, quem fica prejudicado é o 

usuário. Cito o autor: 
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O trabalho em saúde [na ESF] deve caracterizar-se pela resolução das necessidades 

dos usuários, e para isso a equipe deve preocupar-se em estabelecer um 

relacionamento de cooperação e troca de conhecimentos, pautado pelo diálogo e 

necessária escuta. (JUNGES, 2012) 

 

Como observam os autores, Marize Barros de Souza Araújo e Paulo de Medeiros 

Rocha, a importância do trabalho em equipe, ou melhor, a sua riqueza, diz respeito não apenas 

a possibilidade de uma abordagem  integral dos usuários, como também a oportunidade de os 

profissionais se enriquecerem entre si por meio do compartilhamento de seus repertórios 

técnicos e existenciais, aumentando a chance dos mesmos de  alterar a realidade. Cito:  

O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre os diferentes 

fatores que interferem no processo saúde-doença. A ação interdisciplinar pressupõe 

a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro, 

ambos sendo transformados para a intervenção na realidade em que estão inseridos. 

(ARAÚJO e ROCHA, 2007) 

 

Nesse sentido, esclarece Cinira Fortuna
8
, a educação permanente em saúde vem sendo 

indicada como perspectiva de aprendizagem no trabalho, pois trata-se de “uma política de 

educação estratégica para as equipes de saúde, de forma que essas possam desenvolver o 

processo de trabalho, incluindo os diferentes saberes e sujeitos que transitam nos serviços de 

saúde” (FORTUNA et al, 2013). 

Assim, os profissionais de saúde se enriquecem e os usuários também ganham. Como 

bem observa Siqueira-Batista, a educação para o SUS apresenta “muitos desafios, mas 

múltiplas são igualmente as possibilidades” (2011).  A perspectiva da educação permanente, 

diz o autor, não é fazer com que o profissional tenha o sentimento de estar sempre aquém ou 

“endividado” em relação a seus conhecimentos técnicos, mas sim de proporcionar ao 

profissional a possibilidade de transformação, como na educação popular em saúde. 

(SIQUEIRA BATISTA et al, 2011) 

Quanto à terceira categoria – “os problemas éticos nas relações com a organização e o 

sistema de saúde” – destaca-se a burocracia e a comunicação deficiente entre os serviços de 

saúde, o que dificulta o trabalho dos profissionais. Por exemplo, a falta de disponibilidade do 

sistema para regular um encaminhamento feito pela APS/ESF. Em muitos casos, os próprios 

profissionais dependem de seus próprios contatos e relações pessoais para conseguir vagas, 

exames, encaminhamentos, entre outros: 

[Esses problemas dependem] muitas vezes, do conhecimento e do relacionamento 

dos profissionais, sem garantia de acesso dos usuários aos serviços necessários 

através de uma regulação do próprio sistema com instrumentos formais. Os 

                                                           
8
No artigo, Educação permanente na estratégia saúde da família: repensando os grupos educativos(FORTUNA 

et AL, 2013). 
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depoimentos de alguns dos entrevistados expressaram essa realidade: "outra coisa 

que atrapalha também (...) é a falta de comunicação entre as unidades de saúde e as 

unidades hospitalares, é uma deficiência de comunicação, mas é uma comunicação 

burocrática que está deficiente (...), por exemplo: encaminhamentos, via de 

encaminhamento (...). (ZOBOLI e FORTES, 2004) 

 

Vidal, Motta, Gomes e Siqueira-Batista em sua revisão de literatura abordando os 

principais problemas éticos no âmbito da ESF, chamam a atenção para outros problemas na 

esfera do sistema de saúde, complementando o trabalho de vanguarda de Elma Zoboli e Paulo 

Fortes (2004). 

Em relação aos vínculos de trabalho no SUS, apontam para a precariedade do trabalho 

em âmbito municipal, pois além de envolverem muitos tipos de nomeações sem direitos 

trabalhistas e previdenciários, também não existem concursos públicos para preencher vagas 

na ESF. Segundo os autores, isso leva a situações de rotatividade, instabilidade e baixos 

salários. Soma-se a isso o surgimento de outras modalidades de gestão da ESF, como por 

exemplo, fundações estatais e organizações sociais. (Vidal et al, 2014) 

Outra questão ressaltada pelos autores é a da intersetorialidade, ou seja, a importância 

de envolver outros setores como, por exemplo, educação e meio-ambiente para o 

compartilhamento da resolução de problemas bioéticos no campo da saúde. A falta desse 

compartilhamento costuma levar a situações bioéticas persistentes. Cito: 

Os problemas bioético-políticos expressam a complexidade existente nos segmentos 

da promoção social dentro do Estado brasileiro, como a garantia de serviços com 

qualidades, relativos à educação, à moradia, ao transporte, ao trabalho, à segurança 

pública, à seguridade social, ao esporte, ao lazer e à saúde. Por pertencerem a um 

contexto macropolítico, nem sempre os profissionais do SUS – mais 

especificamente da ESF – atentam para a possibilidade de compartilhamento dos 

problemas no campo da saúde com a intersetorialidade, no qual as necessidades não 

resolvidas vão se constituindo em situações bioéticas persistentes (Vidal et al, 

2014). 

 

Pelo que foi apresentado até o presente momento, é possível afirmar que os 

complicadores observados pelos autores dificultam uma abordagem adequada – de uma 

perspectiva bioética – do cuidado à saúde, já que os profissionais da ESF raramente 

identificam os problemas acima referidos como problemas de ordem ética. A partir daqui, 

abordarei os conceitos foucaultianos de biopoder e biopolítca, como instrumentos teóricos 

capazes de ajudar na compreensão de problemas éticos existentes no âmbito da APS/ESF. 

Trata-se, portanto, de investigar as práticas de sujeição que operam nesse âmbito, já que as 

mesmas nem sempre são evidentes, mas, de outro modo, sutis.  

 

2.2 - ESF COMO DISPOSITIVO DO BIOPODER 
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Os problemas bioéticos que foram explicitados no âmbito da ESF não diminuem o 

valor que tal estratégia tem para ajudar as famílias que são atendidas por sua equipe. Trata-se 

aqui de investigar a outra face da ESF que, ao intervir além da demanda dos indivíduos, 

famílias e comunidade, muitas vezes invade sua privacidade, vigia seu comportamento, 

tentando normalizar sua conduta – aspectos que, como vistos no capítulo 1, se articula à 

lógica das sociedades de controle (Deleuze, 1992). No entanto, alguns estudos que investigam 

as relações de poder existentes na nessa estratégia, caracterizam a ESF como um dispositivo 

biopolítico de governo médico da vida (FERREIRA, 2014; PINTO, 2010; WEBER 2011). 

A tese de Gissele Pinto (2010), que estuda as políticas de saúde no Brasil, conclui que 

a Estratégia Saúde da Família é um dispositivo biopolítico contemporâneo propenso a exercer 

um governo médico da vida, por entender a saúde como um bem a ser promovido. A 

conclusão da autora tem por base a percepção de que a intervenção da ESF, em alguma 

medida, controla, vigia e governa a vida das famílias e dos indivíduos que estão circunscritos 

a sua área de atuação. (PINTO, 2010). 

César Weber (2011) analisa o Programa Saúde da Família, chegando a mesma 

conclusão de Pinto (2010), qual seja, que o PSF funciona como um dispositivo biopolítico. 

Weber mostra que esse programa, como um elemento discursivo, permite propagar, em toda a 

capilaridade do tecido social, sua lógica e racionalidade (WEBER, 2011). Orientado pela 

mesma ótica dos autores acima– a saber a lente foucaultiana –, Luiz Henrique Ferreira (2014), 

considerou a ESF como um dispositivo estratégico na arte de governar a população, portanto, 

como um dispositivo biopolítico (FERREIRA, 2014). 

Para chegar à compreensão da ESF como dispositivo de biopoder é importante lembrar 

o que foi explicado no capítulo anterior, no qual se ponderou – em concordância com 

Foucault (2004) – que os estados modernos teriam se constituído a partir do surgimento da 

população, tendo como objetivo final – dos seus governos – gerir a segurança e a vida da 

mesma, por meio de uma arte de governo responsável por aumentar sua riqueza, sua duração 

de vida e sua saúde. Acrescente-se, agora, que Foucault (2004) nomeou essa arte de governo 

com o termo “governabilidade”, a qual pode ser descrita como o esforço de criar sujeitos 

governáveis por meio de técnicas de controle, técnicas disciplinares, normalização e 

moldagem das condutas das pessoas.  

Quanto à ideia de “população”, também já foi esclarecido que ela surgiu num dado 

momento, no XVIII, com a expansão demográfica, aliada ao acúmulo monetário, à 

urbanização e industrialização das cidades (antes havia súditos, e não população) 

(FOUCAULT, 2004). Foi dito, igualmente, que ela se tornou problema para o Estado, pois 
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revelou possuir uma regularidade própria (mortalidade, perfil epidemiológico, espiral do 

trabalho e da riqueza, enfim, suas atividades e características produziam efeitos específicos na 

economia). Tal constatação – da regularidade da população – determina uma ruptura na forma 

de governo até então vigente, que via na família o modelo do bom governo. Com o que foi 

recapitulado até aqui, chegamos ao nosso ponto: a família se tornou um objeto de intervenção 

estratégico para fins de governo e de exercício de poder (FOUCAULT, 2004). 

Não é por menos que a ESF será estruturada como um verdadeiro dispositivo que tem 

como objetivo realizar o governamento da população. Mas, o que seria um dispositivo? No 

capitulo VI, de A Microfísica do Poder (2004), em uma entrevista, Foucault diz que entende 

por dispositivo o ponto de ligação de elementos heterogêneos, isso é, uma rede que liga 

discursos, regulamentos, soluções arquitetônicas, decisões administrativas, proposições 

filosóficas e morais, tecnologias; sendo que essa rede se faz necessária, em um dado momento 

e em um campo específico, como resposta a um objetivo estratégico. Cito:  

Através desse termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentarias, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos. [...] entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um 

determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma 

urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica. (FOUCAULT, 1997, 

p. 244) 

 

Giorgio Agamben (2005) nos ajuda na compreensão de dispositivo, interpretando o 

conceito de Foucault: 
Eu literalmente chamo de dispositivo qualquer coisa que tenha, de algum modo, a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, comportamentos, opiniões e discursos dos seres vivos. 

(AGAMBEM, 2005) 

 

Com a definição de Agamben (2005), fica bem fácil compreender como o modelo de 

atenção da ESF se estrutura como um verdadeiro dispositivo que tem como objetivo realizar o 

governamento da população. A ESF, assim como a mídia, através da televisão, se destaca de 

outros dispositivos de controle por sua característica de adentrar os territórios existenciais das 

famílias, suas casas, seus modos de vida. O fato de adentrar no lar das pessoas, amplia a 

capacidade de governo inclusive em comunidades onde historicamente havia ausência do 

Estado. Essa potencialidade da ESF se dá, portanto, a partir de algumas ferramentas: visita 

domiciliar, busca ativa, periodicidade mensal de monitoramento das famílias. (FERREIRA, 

2014) 
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Aqui já se torna possível apontar alguns problemas bioéticos já observados 

anteriormente, como a falta de privacidade dos usuários nas visitas domiciliares, e a tentativa 

de sujeitar os mesmos a valores estranhos ao seu estilo de vida (ZOBOLI, 2004). Por outro 

lado, é preciso ressaltar que, com habilidade, é possível intervir na vida das famílias, sem 

lançar mão de práticas repressivas. Ressalte-se que para Foucault (2004), repressão e 

autoritarismo expressam, por assim dizer, pontos onde o biopoder falha:  

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, 

você acredita que ele será obedecido? O que faz com o que o poder se mantenha e 

que seja aceito [...] é que ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso [...] é muito mais do que uma instancia negativa que tem por função 

reprimir. (FOUCAULT, 1997, p. 8) 

 

Retomo, então, uma questão apontada pelos autores a respeito da interferência da 

equipe no ‘estilo de vida’ das famílias ou dos usuários, pois tal questão remete ao conceito de 

biopoder, formulado por Foucault (2004) e explorado por todos aqueles que se dedicam a 

estudar o poder, não em suas manifestações mais evidentes, mas ali, onde o poder, lançando 

mão de uma multiplicidade de saberes, opera de forma sutil. Peter Pál Pelbart, ajudará 

inicialmente nessa empreitada.  

Cabe, então, uma primeira pergunta: como poderia a ESF interferir no estilo de vida 

das famílias de forma não autoritária, humanizada, por meio de projetos de saúde 

compartilhados, caso não capturasse o desejo dos usuários, das famílias, da comunidade? 

Como conseguiria mobilizara comunidade, a população, caso não capturasse, por assim dizer, 

o sonho de uma vida mais equilibrada, saudável, otimizada? 

Dito isso, proponho, agora, uma pergunta mais inquietante que a primeira: quem está 

livre de tal sonho? Resta saber que tipo de bem-estar concordamos em comprar, e que valores 

estão nele embutidos. Seria esse bem-estar proporcionado: (1) Pelo sentimento de 

pertencimento a um grupo, identificado como diferenciado por representar um padrão de vida 

invejável (bem-estar ligado ao status social)? (2) Um bem-estar proporcionado pelo declínio 

da sensibilidade em relação às necessidades do outro? (3) Um bem-estar associado à 

capacidade de consumo de bens valorizados pelo mercado? (4) Um bem-estar proporcionado 

pela medicalização da existência? (5) Um bem-estar proporcionado pela segurança? 

Enfim, o que nos é vendido o tempo todo, senão isto: maneiras de ver e de sentir, de 

pensar e de perceber, de morar e de vestir? Segundo Pelbart (2007), o fato é que consumimos 

não apenas bens; consumimos, sobretudo, diz ele, formas de vida. Formas de vida que 

supostamente nos livrariam de riscos, como por exemplo: café sem cafeína, sexo virtual, 

investimentos afetivos bem planejados, cerveja sem álcool, vidas em condomínios fechados, 
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carros blindados. Como, então, resistir ao ideário do risco, se o bem-estar depende de evitá-

lo?Vale ainda lembrar que o biopoder é um dispositivo que discrimina indivíduos e 

populações quando consideradas de risco e que, com frequência, comportamentos de risco 

estão relacionadas à obtenção de prazer, o que acaba levando a uma moralização de condutas 

relacionadas ao risco (mesmo quando não se pretende moralizá-las).  

Luis David Castiel chama a atenção para o papel do risco no discurso da promoção da 

saúde e sua relação com a noção de estilo de vida. O autor observa que a promoção da saúde 

associada à ideia de risco surge no momento em que o neoliberalismo começa a ganhar força 

nos países anglo-saxões, com o propósito de reduzir os custos na área social. Visando reduzir 

gastos com o sistema de saúde, os indivíduos foram incentivados a assumir a responsabilidade 

pela própria saúde, evitando os comportamentos de riscos que poderiam ameaçá-la. Cito:  

A população foi convocada a fazer sua parte, não na definição das verbas e políticas 

públicas, mas no cuidado de si, por meio da adoção de comportamentos 

considerados saudáveis epidemiologicamente. (LOPES, 2011)  

 

Ressalte-se que não se trata apenas do bem-estar pessoal, mas também do coletivo. 

Nas sociedades atuais, em que a gestão do risco ocupa uma posição proeminente, não é de se 

estranhar que a ideia de risco diga respeito não apenas ao fato de que cada pessoa possa estar 

constantemente exposta aos mais diversos riscos, mas também ao fato de que cada um pode 

ser um fator de risco para os próximos. Ou seja: aqueles que têm hábitos de vida considerados 

nocivos representam um risco para os demais. Primeiro, por terem maior probabilidade de 

precisarem fazer uso de recursos que são da coletividade (dificultando o acesso aos serviços 

daqueles que se cuidam). Segundo, pelo mau exemplo da fraqueza de vontade dos insensatos, 

isto é, daqueles que não se controlam, os fracos, os incompetentes para exercer a força de 

vontade no domínio do corpo e da mente (GAUDENZI, 2010). 

Neste sentido a ideia da necessidade de segurança intensifica-se e amplia-se por todo o 

corpo social. Para a ESF, a gestão do risco ocupa uma posição proeminente; não é por menos 

que ela opera, sobretudo com a prevenção e a promoção da saúde, como um dispositivo 

biopolítico que busca combater os riscos em suas mais distintas naturezas, econômico, 

político e social (WEBER, 2011). É possível observar aqui uma questão bioética, quando se 

discrimina, marginaliza os desviantes da norma – aqueles que podem “contaminar” os outros 

–, considerando que quem está mais vulnerável deveria ser objeto de mais atenção 

(acolhimento), sobretudo quando se leva em conta a lógica da equidade, segundo a qual se 

deve dar mais a quem tem menos, com o objetivo de alcançar, adiante, certa igualdade. 

Shramm e Siqueira-Batista resgatam a ideia aristotélica de equidade evidenciando aí a tensão 
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entre a justiça como igualdade e como eqüidade, mostrando que para Aristóteles, um 

tratamento desigual é necessário para corrigir injustiças. Cito: 

Sem embargo, Aristóteles introduz noções capitais que se mantêm atuais ainda hoje. 

Divide a justiça em 1) comutativa (corretiva ou retificativa), a qual regula as 

relações entre os cidadãos, e 2) distributiva, que consiste na distribuição eqüitativa – 

de honrarias, fortuna e todas as demais coisas – entre os que compõem a sociedade, 

ou seja, podendo ocorrer participação igual ou desigual na dependência das 

circunstâncias (Aristóteles, 1985). Assim, pode-se dizer que o estagirita situa a 

justiça no horizonte da eqüidade (epieikeia), como o demarcado no Livro V da Ética 

a Nicômaco. (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2005) 
 

O biopoder contemporâneo, diz Pelbart (2008) – seguindo Foucault – não visa mais, 

como era o caso das modalidades anteriores de poder, barrar a vida, mas visa encarregar-se da 

vida, visa mesmo intensificar a vida, otimizá-la, afastá-la de riscos. Cito Pelbart: 

Mesmo nos estratos mais carentes da população, essa tendência é crescente. Através 

dos fluxos de imagem, de informação, de conhecimento e de serviços que acessamos 

constantemente, absorvemos maneiras de viver, sentidos de vida, consumimos 

toneladas de subjetividade. Chame-se como se quiser isto que nos rodeia, 

capitalismo cultural, economia imaterial, sociedade de espetáculo, era da biopolítica, 

do biopoder. (PELBART, 2008 p. 33-43) 

 

Daí Pelbart (2008) ressaltar que o poder já não se exerce somente desde fora, desde 

cima, mas sim “como que por dentro”: “[o poder] pilota nossa vitalidade social de cabo a 

rabo. Já não estamos às voltas com um poder transcendente, ou mesmo com um poder apenas 

repressivo, trata-se de um poder imanente, trata-se de um poder produtivo” (2008). Este poder 

sobre a vida, o biopoder, diz Pelbart (2008), “não visa mais, como era o caso das modalidades 

anteriores de poder, barrar a vida, mas visa encarregar-se da vida, visa mesmo intensificar a 

vida, otimizá-la” (2008). Daí também nossa extrema dificuldade em resistir. Como resistir à 

ideia de uma vida otimizada, longeva? Como perceber questões bioéticas no âmbito da ESF, 

se o seu discurso se apóia sobre tudo na otimização da vida, colocando a saúde como um bem 

a ser promovido? 

No que toca a ESF, não seria então possível dizer que com uma nova proposta,ou com 

uma ‘nova roupagem’, como explica Gissele Pinto (2010), pautada pelo discurso da 

prevenção e da promoção, a estratégia visa construir um indivíduo que se conduza dentro de 

limites aceitáveis, um indivíduo disciplinado/controlado,sujeitado, sem lançar mão de 

autoritarismo, de práticas repressivas?E, ainda: a ESF não seria um instrumento de 

normalização, regida por uma lógica massificante, homogeneizante, própria à racionalidade 

da biopolítica?Segundo a autora: 

As ‘novas roupagens’ a que nos referimos são, principalmente, os enunciados que 

pretendem colocar a ESF como um novo modelo médico assistencial: o conceito 

ampliado de saúde, a promoção da saúde e as suas normas-valores correlatos: bem-
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estar e qualidade de vida. A utilização dessas normas-valores como universais 

comuns faz com que o dispositivo funcione sob uma lógica 

massificante/homogeneizante, própria à racionalidade biopolítica. Nesse sentido, 

promover saúde pode tanto resultar no controle das condições de vida da população 

e de indivíduos, quanto em educá-los para hábitos saudáveis a fim de que todos e 

cada um dirijam uma vigilância a si próprios. (PINTO, 2010) 

 

Ressalte-se que essa vigilância tem como parâmetro normas e valores ditados pela 

ESF, o que a “eleva” a uma posição de superioridade “na qualidade de conhecedora dos males 

e riscos alheios, legitimando sua intromissão nos domicílios e suas prescrições de modos de 

vida” (PINTO, 2010). Essa posição-pretensão de superioridade dos profissionais da ESF é 

análoga à posição do mestre que se coloca no lugar de transmissor de conhecimentos, 

enquanto o aluno assume o papel de receptáculo passivo dos saberes do mestre, na lógica da 

educação bancária, criticada por Paulo Freire, e ainda muito presente nos cursos da área da 

saúde. Segundo Andreia Gomes e Sergio Rego (2014), as contribuições advindas do 

pensamento de Paulo Freire para a transformação das escolas médicas no Brasil são valiosas 

no sentido de criar uma consciência crítica, condição indispensável para reconhecer que a 

realidade opressora é mutável. Cito: 

A educação que leva ao desenvolvimento crítico não deve ser bancária. O professor 

não deve agir como um agente transmissor de informações, transferindo conteúdos e 

depositando nos estudantes. Ensinar não é transferir conteúdos somente, “faz parte 

de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar 

certo. (GOMES e REGO, 2014, p. 302) 

 

Segundo Caponi e Verdi (2005), uma das formulações conceituais sobre promoção da 

saúde está em perfeita sintonia com esta postura de mestre. Segundo essas autoras, existem 

duas formulações teóricas – divergentes entre si – que respaldam cada uma delas, as duas 

grandes tendências de conceituação da promoção da saúde. A primeira, centrada no 

comportamento dos indivíduos e seus estilos de vida: 

Uma das características da primeira tendência é o seu enfoque fortemente 

comportamental, expresso por meio de ações de saúde que visam à transformação de 

hábitos e estilos de vida dos indivíduos, considerando o ambiente familiar, bem 

como o contexto cultural em que vivem. Nesta ótica, a promoção da saúde tende a 

priorizar aspectos educativos ligados a fatores de riscos comportamentais 

individuais, e, portanto, processo potencialmente controlado pelos próprios 

indivíduos. (CAPONI; VERDI, 2005). 

 

A segunda concepção de promoção da saúde, explicam as autoras (2005), é dirigida a 

um enfoque mais amplo que supõe o desenvolvimento de políticas públicas e condições 

favoráveis à saúde, considerando a importância fundamental dos determinantes sociais da 

saúde, cujo amplo espectro de fatores está diretamente relacionado com a qualidade de vida 

individual e coletiva. Cito: 
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Logo, promover a saúde implica considerar padrões adequados de alimentação, de 

habitação e de saneamento, além de boas condições de trabalho, acesso à educação, 

ambiente físico limpo, apoio social para famílias e indivíduos e estilo de vida 

responsável. Promover a saúde implica, também, dirigir o olhar ao coletivo de 

indivíduos e ao ambiente em todas as dimensões, física, social, política, econômica e 

cultural. (CAPONI; VERDI, 2005). 

 

Quanto à primeira concepção de promoção, de enfoque fortemente comportamental, 

cabe ressaltar um dos seus principais riscos, a saber, a possibilidade de as políticas públicas de 

saúde virem a ser formuladas de modo reducionista, “transformando problemas sanitários 

complexos em desvios de conduta individuais”, o que significa não apenas deslocar o cerne da 

questão “do corpo social para o corpo biológico ou físico”, como também deslocar “a 

responsabilidade da produção de respostas efetivas do nível do Estado para o próprio 

indivíduo.” (CAPONI; VERDI, 2005). Encobrir a responsabilidade do Estado e, 

consequentemente, culpabilizar apenas o indivíduo por seus problemas de saúde, seria 

eticamente aceitável?  

O referido reducionismo– na formulação de políticas públicas – deixaria de lado os 

determinantes sociais, econômicos e políticos do processo saúde-doença, hipertrofiando um 

dos campos de ação da promoção da saúde, a educação em saúde. Vale lembrar que, num dos 

documentos de referência sobre promoção da saúde – A Carta de Ottawa, redigida na Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em novembro de 1986–, a saúde é 

entendida como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde 

é um conceito positivo, que enfatiza não apenas os recursos pessoais, mas, sobretudo os 

recursos sociais.  

Assim, segundo o documento acima referido, a promoção da saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, tampouco dos indivíduos, e vai para muito além de 

um estilo de vida saudável, tendo como pré-requisitos para a saúde: paz, habitação, educação, 

alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade
9
. 

No entanto, o estilo de vida saudável passou a ser o foco da promoção, afinando-se 

perfeitamente com a nova ordem social (já intuída por Foucault), denominada por Deleuze 

(1992) de sociedade de controle, expressão do exercício do biopoder na sociedade 

contemporânea. Aprimoram-se, então, os mecanismos de vigilância, que se estendem para 

todos os espaços da vida pública (de fato, a proliferação de câmeras de vídeos em muitos 

espaços sociais, os aparelhos celulares, os cartões de crédito e a comunicação pela internet, 

                                                           
9
Ministério da Saúde - Secretaria de Políticas de Saúde Projeto Promoção da Saúde; As cartas da Promoção à 

Saúde. 
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por exemplo, facilitam o exercício de mecanismos de vigilância e controle cada vez mais 

eficientes). Mais: os mecanismos de controle acabam sendo interiorizados pelos indivíduos 

que passam a vigiar a si mesmos e uns aos outros. É o biopoder, diz Pelbart (2007), que 

passou a organizar e controlar a vida em todas as suas dimensões. Cito: 

Até mesmo o sexo, a linguagem, a comunicação, a vida onírica, mesmo a fé, nada 

disso preserva já qualquer exterioridade em relação aos mecanismos de controle e 

monitoramento [...].Para resumi-lo numa frase: o poder já não se exerce desde fora, 

nem de cima, mas como que por dentro, pilotando nossa vitalidade social de cabo a 

rabo. Não estamos mais às voltas com um poder transcendente, ou mesmo 

repressivo, trata-se de um poder imanente, produtivo. Como o mostrou Foucault, um 

tal biopoder não visa barrar a vida, mas tende a encarregar-se dela, intensificá-la, 

otimizá-la. Daí nossa extrema dificuldade em situar a resistência, já mal sabemos 

onde está o poder, e onde estamos nós, o que ele nos dita, o que nós, dele queremos. 

Nós nos encarregamos de administrar nosso controle, e o próprio desejo está 

inteiramente capturado. Nunca o poder chegou tão longe e tão fundo no cerne da 

subjetividade e da própria vida como nessa modalidade contemporânea do biopoder. 

(PELBART, 2007). 

 

A condição em que o sujeito tem seu desejo inteiramente capturado, e substituído por 

ideais de como a vida dever ser (perca peso, evite gordura, deixe de fumar, pratique sexo 

seguro, faça atividades físicas, não seja violento), remete ao conceito de “vida nua” formulado 

por Giorgio Agamben (2014), e que Pelbart traduziu como “vida besta”. A rigor, segundo 

esses autores, não se trataria mais de “vida”; já que o poder, agora, produz “sobrevidas” 

(PELBART, 2007, apud AGAMBEN). 

Não seria então o caso de perguntar se biopoder contemporâneo, visando o controle da 

vida em todas as suas dimensões, não estaria produzindo formas de subjetivação eticamente 

questionáveis. Formas de vida, diz Pelbart [2007], violadas, invadidas, colonizadas por um 

dispositivo que congrega nada menos que as ciências, o capital, o Estado, a mídia, 

aumentando a potência de todos eles. Quanto a essa vida, não interessa mais “fazer viver ou 

morrer”, explica ele, mas, fundamentalmente, “fazer sobreviver”, produzindo o que Giorgio 

Agamben (2014) chamou de “vida nua” (PELBART, 2007). Cito:  

O biopoder contemporâneo, segundo Agamben – e nisso ele parece seguir, mas 

também "atualizar" Foucault– já não se incumbe de fazer viver, nem de fazer 

morrer, mas de fazer sobreviver. Ele cria sobreviventes. E produz a sobrevida. No 

contínuo biológico, ele busca até isolar um último substrato de sobrevida. Como diz 

Agamben: "Pois não é mais a vida, não é mais a morte, é a produção de uma 

sobrevida modulável e virtualmente infinita que constitui a prestação decisiva do 

biopoder de nosso tempo. (PELBART,2007) 

 

Como observa Junges (2009), Giorgio Agamben diz que o que torna possível a 

biopolítica é a restrição da vida à sua precariedade e vulnerabilidade, ou a redução do ser 

humano à sua vida nua. Reduzir o ser humano a sua vida nua é o mesmo que privá-lo de sua 

dignidade de cidadão, considerando apenas sua vida biológica (que pode ser considerada 
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inferior, como aconteceu com os judeus, considerados pela biocracia nazista como “raça 

inferior”). Para entender esse fenômeno, explica Junges (2009), Agamben parte da distinção 

grega dos dois sentidos de vida: "bios" e “zoe” (JUNGES 2009). Enquanto bios é identificada 

como vida moral e política (o que diferencia a vida humana da vida animal), zoé, é a vida 

física ou natural, que põe os humanos e os animais no mesmo patamar (JUNGES, 2009).  

Portanto, para a (bio)ética, é fundamental a distinção entre bios e “zoe”, não porque 

ela, por assim dizer, se desocupe da dimensão biológica do ser humano, mas sim porque cabe 

à [bio]ética tornar os “seres biológicos” em “seres autônomos, com biografias e responsáveis 

por seus atos”(Schramm, 2010): 

Aplicada aos seres humanos, a distinção entre zoé e bíos permite considerá-los tanto 

como membros da espécie biológica homo sapiens quanto como cidadãos ou 

pessoas, ou seja, como seres biológicos (ou “naturais”) e como seres que 

transcendem, em suas vidas cognitivas, morais e políticas, sua condição de seres 

“zoológicos” submetidos às leis naturais, para se tornarem seres “biológicos” 

autônomos, com biografia e responsáveis por seus atos ou práxis. (SCHRAMM, 

2010) 

 

São esses seres, reduzidos a sua dimensão biológica, que interessam à biopolítica, pois 

não está em seus planos considerar os fatores culturais e históricos que diferenciam os 

integrantes de um grupo entre si, tampouco o que diferencia uma comunidade de outra, o que 

inevitavelmente faz com que o seu discurso se torne intolerante e autoritário. Segundo Miguel 

Kottow (2005), cabe a bioéticas e opor a biopolítica, pois há entre elas uma incompatibilidade 

profunda. Enquanto a bioética trata do bios – existência política –, a biopolítica é exatamente 

a destruição da bios pela zoé: 

La propuesta de la bioética en general, y de la Bioética de Protección en particular, 

reconoce una profunda incompatibilidad con la biopolítica, en tanto la primera se 

ocupa del bíos – existencia – y la biopolítica se ensaña con la Zoe destruyendo el 

bíos pues, como su nombre lo indica, la vida nuda se acerca a la vida animal y es 

despojada de su humanidad. En este antagonismo, la bioética tiene precisamente el 

rol de proteger al bíos de no ser tratado como mera Zoe, y de argumentar en 

oposición a las perspectivas biopolíticas, que operan en forma excluyente de los 

valores de libertad. (KOTTOW, 2005) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da descrição de problemas éticos identificados na ESF
10

, realizou-se, nesse 

capítulo, uma investigação dos mesmo a partir dos conceitos foucaultianos de biopoder e 

biopolítica, (1977, 2004, Em Defesa da Sociedade). Concluiu-se que existe uma grande 

incompatibilidade entre bioética e biopolítica, pois enquanto a biopolítica opera a destruição 

da Bios (vida qualificada), reduzindo a vida à condição de Zoe (vida natural), a bioética 

                                                           
10

 A partir das leituras de (ZOBOLI e FORTES 2004; JUNGES, 2012; SIQUEIRA-BATISTA et al, 2015. 
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assume o compromisso social de refletir e transformar as situações de marginalização, e de 

exclusão aos recursos de saúde pública.  

3. BIOPOLÍTICA, BIOPODER E ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: A 

BIOÉTICA DA PROTEÇÃO COMO ANTÍDOTO 

 

RESUMO DO CAPÍTULO 

Nesse capítulo apresento a Bioética da Proteção como uma ética da responsabilidade 

social, em que deve se basear o Estado para assumir suas obrigações de proteção das 

populações, tendo como suporte o princípio da equidade, considerando que sem o mesmo a 

justiça não pode ser alcançada. Nesse sentido, a Bioética da Proteção se constitui como um 

antídoto às biopolíticas de saúde que massificam e uniformizam suas ações, expropriando a 

autonomia e a singularidade dos indivíduos. Com tal propósito, situo o contexto do 

surgimento da bioética, a forma hegemônica que ela assumiu e a determinação da bioética da 

proteção em dar visibilidade a problemas de saúde que a bioética tradicional (hegemônica) 

desconsiderou. 

 

3.1 - MORAL OU ÉTICA, QUANDO SE TRATA DE BIOÉTICA? 

Os termos, ética e moral, são etimologicamente equivalentes: ética vem do grego, 

moral do latim, e ambos remetem a conteúdos vizinhos, a saber, à ideia de costumes, hábitos, 

de modos de agir engendrados pelo uso (RUSS, 1999). Qual o interesse, então, para quem 

está envolvido trabalhando na área de bioética, em marcar a diferença entre ética e moral? 

Como sempre é aconselhável partir de definições, tomo como ponto de partida a ideia 

de que a ética tem pretensões mais filosóficas que a moral, partindo do pressuposto de que a 

ela caberia a reflexão, questionamentos, sobre os fundamentos da moral, cabendo a essa 

última, modestamente, pautar-se pelo conjunto de regras próprias de uma cultura. Dito de 

outra maneira, a moral é um discurso de primeira ordem – ou seja, regras de como viver em 

sociedade e que abordam aspectos sobre certo e errado, correto e incorreto– e a ética é um 

discurso de segunda ordem (reflexão sobre as regras morais).  

Como bem esclarece Jaqueline Russ (1999), a ética é um pensamento (e também um 

sentimento) que se situa além da moral, voltando-se para a indagação, fundamentação, das 

bases mesmas das prescrições ou juízos morais. Cito a autora: 

Em suma, a ética desconstrói as regras de conduta, desfaz suas estruturas e desmonta 

sua edificação, para descer até os fundamentos ocultos da obrigação. Diversamente 

da moral, ela se pretende, pois desconstrutora e fundadora, enunciadora de 

princípios ou fundamentos últimos. (RUSS, 1999 p.8) 
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Acredito que aqueles que trabalham no campo da saúde, em certos momentos, se 

defrontam com questões que impõe uma escolha entre um comportamento adequado e um 

comportamento ético. Explico-me: a ação adequada seria seguir certas normas, regras de 

conduta, requeridas no serviço onde o profissional desempenha suas funções, enquanto um 

comportamento ético seria orientado pela reflexão sobre a pertinência detais regras em 

determinadas circunstâncias. Em outras palavras, podemos escolher entre o que consideramos 

bom – esforçando-nos para adaptar decretos às circunstancias particulares – ou o meramente 

obrigatório (RICOEUR, 1990) 

Argumentarei a partir de um caso exemplar que a distinção entre ética e moral se 

revela útil, quando se trata de uma melhor compreensão de alguns casos mais conflitivos e 

fronteiriços da análise bioética. Destaco que tal distinção, como se verá a seguir, equivale a 

distinção entre o predicado ‘bom’ e o predicado ‘obrigatório’. Antes de apresentar o caso 

exemplar, mencionarei as duas principais correntes éticas ocidentais que sustentam tal 

distinção, a saber, a corrente aristotélica e a corrente kantiana. Para tanto, recorro a Paul 

Ricoeur (1990), autor que, no desenvolvimento de sua reflexão sobre a ética, transita entre 

estudo do agir humano e suas finalidades (teleologia), e o tratado dos deveres (deontologia), 

visando articulá-los. Para Ricoeur, se a etimologia não justifica a distinção entre ética e moral, 

há, contudo, uma distinção que diz respeito ao fato de se colocar uma ênfase maior sobre o 

que se considera bom ou sobre o que se considera simplesmente obrigatório. Cito o autor: 

É preciso distinguir entre moral e ética? A dizer a verdade, nada na etimologia ou na 

história do uso das palavras o impõe: uma vem do grego, outra do latim, e ambas 

remetem à ideia dos costumes (ethos, mores); pode-se, todavia, distinguir uma 

nuance, segundo se ponha o acento sobre o que é estimado bom ou sobre o que se 

impõe como obrigatório. É por convenção que reservarei o termo 'ética' para a 

intenção da vida boa realizada sob o signo das ações estimadas boas, e o termo 

'moral' para o lado obrigatório, marcado por normas, obrigações, interdições 

caracterizadas ao mesmo tempo por uma exigência de universalidade e por um efeito 

de constrição. Pode-se facilmente reconhecer na distinção entre intenção de vida boa 

e obediência às normas a oposição entre duas heranças: a herança aristotélica, na 

qual a ética é caracterizada por sua perspectiva teleológica (de télos, fim); e uma 

herança kantiana, na qual a moral é definida pelo caráter de obrigação da norma, 

portanto por um ponto de vista deontológico. (RICOEUR, 1990, p.3) 

 

Destaco a expressão “vida boa” porque é preciso dizer que a distinção entre ética e 

moral, convencionada por Ricoeur (1990), que trata a ética como perspectiva de uma ‘vida 

boa’ não tem nada a ver com hedonismo. A expressão ‘vida boa’, tomada de Aristóteles, 

aparece na fórmula que representa a perspectiva ética de Ricoeur, a saber, “a perspectiva de 

uma vida boa, com e para outros, em instituições justas” (1990). Trata-se de uma vida 
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ancorada nas virtudes, cujo fim é a felicidade, considerada por Aristóteles, como o bem 

supremo.  

Ressalte-se que, para Aristóteles, não é possível conceber uma ‘vida boa’, um 

indivíduo feliz, fora da pólis, sem se envolver com os seus próximos (RICOEUR, 1990). Não 

é por menos que Aristóteles enfatiza que o homem é por natureza um ser político. Em poucas 

palavras, o homem só pode ser feliz na pólis. Assim, é na cidade que acontece a completude 

da felicidade, porque o homem somente pratica as ações virtuosas na polis e não teria sentido 

algum ele ser virtuoso se não fosse pelo motivo de compartilhar a virtude com demais 

cidadãos.  

Com o que foi dito até aqui sobre ética e moral, ligando o termo ‘bom’ à primeira, e o 

‘obrigatório” à moral, já se pode explorar o caso acima evocado. Trata-se de um caso fictício 

inspirado por um caso referido por Volnei Garrafa (1999). Vou ilustrar a diferenciação, acima 

referida, entre ética e moral. 

Uma menina de 15 anos de idade, HIV positiva, sem família, moradora de rua de uma 

grande capital brasileira, prostituta desde os dez anos, procura um serviço de saúde para a 

realização de um aborto. O médico que atende a menina, apesar de ser católico e saber que no 

Brasil o aborto, nestes casos, é proibido, decide atender ao pedido da menina. Segundo o 

médico, nessa circunstância, apesar de ter hesitado por questões religiosas, ele optou por 

desrespeitar a lei, em nome da proteção da menina, que estava resolvida a terminar a gravidez 

de qualquer jeito. 

Trata-se aí de uma situação que do ponto de vista dos mandamentos católicos, assim 

como do ponto de vista do código profissional e da legislação brasileira, houve uma 

transgressão legal. Mas, o médico tomou partido por uma decisão legítima pautada em um 

entendimento profundo da situação, impedindo que uma situação de limites como esta 

seguisse adiante. Em poucas palavras, deixou de lado a moral, ou um comportamento 

adequado; optou pela ética. Acrescento: com o risco que uma decisão ética pode trazer. 

No caso relatado acima, é evidente que o médico estava mais preocupado com vida 

qualificada do que com a vida natural de sua paciente. Ressalte-se que os gregos não 

possuíam um termo único para exprimir o sentido contemporâneo da palavra “vida” 

(AGAMBEM, 2014), conforme já destacado no capítulo anterior. Usavam termos zoé para 

exprimir a vida comum de todos os seres, e usavam o termo bios para indicar a forma de viver 

própria de um indivíduo ou comunidade. Enquanto zoé remetia à vida natural, bios indicava 

uma vida qualificada, sendo a vida natural excluída do mundo da política, pois neste só 

poderia existir a vida politicamente qualificada (AGAMBEN, 2014). 
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Vale nesse caso, lembrar a diferença existente na língua grega dos significados das 

palavras relativas à vida: zoe e bios, descritos por Giorgio Agamben. Zoe se refere à 

vida natural, à vida nua, ao estar vivo, enquanto que bios é a vida política, é o bem-

viver, é o estar no mundo. As reflexões bioéticas maisse referem às questões 

derivadas da palavra bios que de zoe. Muitas vezes, porém, as pessoas se confundem 

e utilizam critérios de um para elucidar o outro, chegando a conclusões equivocadas. 

Um exemplo disso é buscar um argumento biológico (zoe) para estabelecer o critério 

de pessoa (bios). Ora o critério serve, ora não, e a confusão conceitual se instala. 

(GOLDIM, 2009) 
 

Essa distinção coloca em pauta um terceiro conceito – para além da moral e da ética – 

a saber, a bioética, entendida como “o conjunto de conceitos, argumentos e normas que 

valorizam e legitimam eticamente os atos humanos [cujos] efeitos afetam profunda e 

irreversivelmente, de maneira real ou potencial, os sistemas vivos” (KOTTOW, 1995). 

Conforme já comentado no capítulo prévio, enquanto a bioética trata do bios 

(existência política), a biopolítica é exatamente a destruição da bios pela zoé. Para Kottow 

(2005), a bioética tem, como um de seus papeis, o dever de proteger a bios para que ela não 

seja tratada como mera zoe. (KOTTOW, 2005). 

 

3.2 - CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DO SURGIMENTO DA BIOÉTICA 

Como bem observa Guy Durand em seu livro Introdução Geral à Bioética (2014), é 

impossível determinar um acontecimento fundador da bioética, pois “como todo fenômeno 

social ou corrente de ideias, seu aparecimento está ligado a inúmeros elementos e fatores”. 

Para esse autor, não é possível compreender a origem e a história da bioética sem considerar 

seu horizonte cultural. (DURAND, 2014) 

Para Motta et al, a narrativa histórica da Bioética inclui uma série de eventos ocorridos 

nos últimos 100 anos, sendo os mesmos significativos para a caracterização desse campo de 

conhecimento. O mal-estar gerado pelas pesquisas cientificas com seres humanos, na segunda 

metade do século XX, explicam os autores, gerou a necessidade de se estabelecer parâmetros 

éticos para regulamentar as mesmas (MOTTA et al, 2012). 

Segundo Garrafa e Porto, o surgimento da bioética pode ser remetido, entre outras 

situações históricas, ao Tribunal de Nuremberg. Tal tribunal foi uma iniciativa dos aliados 

vencedores da Segunda Guerra Mundial para averiguar e julgar os crimes cometidos contra a 

humanidade pelo governo alemão sob o regime nazista (GARRAFA, 2011). 

Após o julgamento de Nuremberg, lembram Motta et al, foi elaborado um documento 

de caráter internacional, denominado Código de Nuremberg (1949). Tal documento, contendo 

dez princípios para nortear as pesquisas envolvendo seres humanos, enfatizou o 

consentimento informado, hoje, indispensável em qualquer pesquisa com seres humanos. O 
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referido Código representa um marco na proteção dos direitos humanos, dando voz, 

autonomia, ao paciente, cabendo a ele decidir, defender, seus interesses (MOTTA et al, 2012). 

Se o surgimento da bioética tem uma forte relação com esse acontecimento, observam 

Garrafa e Porto (2011), é possível inferir, argumentam os autores, que seu berço é, 

inegavelmente, a área dos Direitos Humanos. Vale lembrar que, depois da Segunda Guerra 

Mundial, a Assembléia Geral das Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), em 1948, um ano depois da elaboração do Código de 

Nuremberg. Guy Durand (2014) esclarece que a preocupação inicial da DUDH era de 

proteger as pessoas contra os abusos de poder da autoridade política e, só mais tarde, os 

perigos da ciência (sua desmedida) fizeram com que a Declaração ampliasse seu papel 

(DURAND, 2014 p.34). 

No entanto, a identificação desse campo por meio do termo ‘Bioética’ deu-se somente 

bem mais tarde, vinte e três anos, quando Potter - de quem falaremos mais tarde - cunhou o 

neologismo, em 1970, nos Estados Unidos. Já se pode adiantar que, na ocasião, sua 

preocupação voltava-se à discussão dos impactos ambientais da ação antrópica, preocupação 

que, de maneira geral, começava naquela década a despertar no meio acadêmico em todo 

mundo 

Ainda que o surgimento da Bioética possa ser remetido ao Tribunal de Nuremberg, os 

anos de 1960, segundo Durand (2014), seriam um ponto de partida mais pertinente para a 

compreensão da emergência da bioética, pois, essa época faz confluir dois importantes 

acontecimentos, um científico e outro cultural. Na biomedicina, os anos 1960 foram uma era 

de extraordinário progresso tecnológico. O autor cita o advento da hemodiálise, dos 

transplantes de órgãos, dos abortos seguros, da pílula anticoncepcional, do diagnóstico pré-

natal, da ampliação de centro de unidade intensiva de UTIs, respiradores artificiais, o 

deslocamento da morte em casa para a morte no hospital e ainda o início da engenharia 

genética.  

Ao mesmo tempo, havia um despertar gradual para as ameaças ambientais fruto da 

ambição pelo progresso econômico e pelo domínio da natureza (2014). Como observa 

Durand, o público passa a inquietar-se diante dos possíveis efeitos perversos dos avanços 

técnico científicos. De modo geral, observa o autor, há uma ambiguidade de sentimentos: por 

um lado, o fascínio pelas novas descobertas, por outro lado, o medo das desmedidas, o temor 

dos abusos 

Surgem, então, dúvidas sobre a onipotência da ciência: homens e mulheres 

rapidamente tomaram consciência dos perigos possíveis dos avanços científicos. Ressalte-se 
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que, até então, predominava a crença de que a ciência e a técnica não causavam maiores 

preocupações, pois estavam situadas ao lado da luta contra o obscurantismo, a alienação e o 

dogmatismo (DURAND, 2014). O que se depreende da análise de Durand (2014) é que a 

Bioética não teria surgido com tanta força e intensidade, não fosse pelo contexto cultural da 

década de 1960. Foi a era dos movimentos de direitos civis como movimento negro, o 

renascimento do feminismo e da transformação das instituições tradicionais como família, 

igrejas, escolas. A autoridade das mesmas entra em franco declínio.  

Uma das reivindicações de maior influência, contudo, acontece no domínio do cuidado 

à saúde. Trata-se do direito de participar da tomada de decisão referente à sua saúde e os 

tratamentos necessários. É o crescimento do direito individual, da autonomia da pessoa. Essa 

reivindicação marcou consideravelmente o movimento bioético em seu início. Nesse contexto 

– e como, provavelmente, não poderia deixar de ser – a autoridade do médico também é 

colocada sob suspeita (DURAND, 2014). Durand ressalta que houve uma mudança 

significativa na relação médico/paciente, pois se a mesma era próxima e familiar – o mesmo 

médico consultava uma mesma família durante muitos anos – foi nos anos 1960 que ela passa 

a ser impessoal. Rego (2009) também chamam a atenção para essa mudança na relação 

médico-paciente: 

O modelo de um profissional como alguém capaz de resolver, sozinho, todos os 

problemas de saúde dos seus pacientes, utilizando-se dos recursos que carregava em 

sua maleta médica, foi rapidamente suplantado ainda na primeira metade do século. 

A divisão do trabalho médico – fruto da especialização e da complexidade das 

relações sociais – e a transformação do hospital em local privilegiado para o acesso 

aos recursos terapêuticos deixaram a figura do médico ´portador da maleta’ restrita 

ao imaginário saudosista – ou desinformado – da corporação (REGO, 2009). 

 

Com o foco nos componentes biológicos e físicos, fruto do desenvolvimento das 

especializações, a medicina passa a negligenciar os componentes sociais, comportamentais, 

ambientais e pessoais da doença. Destaque-se que essa transformação, fruto do rápido 

desenvolvimento do conhecimento medicinal, “foi feita em detrimento de uma comunicação 

mais significativa com os pacientes” (DURAND, 2014, p.37).  

Tal modificação da relação médico/paciente, esclarece o autor, gerou um sentimento 

de desconfiança e aumentou a distância entre os mesmos, implicando uma maior 

responsabilidade pessoal do doente e uma intervenção de novos atores – advogados, juízes, 

enfermeiras, familiares –, tornando-se um fator determinante no surgimento da bioética. Em 

poucas palavras: “Instaurou-se, assim, um traço importante da bioética, a saber, a 

multidisciplinaridade” (2014). Agora várias pessoas podiam emitir sua opinião e reivindicar 

sua legitimidade (DURAND, 2014 p. 38). 
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Acrescente-se que, além da multidisciplinaridade, Durand (2014) também considera o 

multiculturalismo como outra grande mudança social de envergadura dos anos 1960, podendo 

ser definido como a explosão do consenso social, jurídico e religiosos tradicionais em relação 

aos valores morais. Cito: “Como nenhum indivíduo ou grupo podia determinar de modo 

autoritário o que estava certo e o que estava errado, várias morais e uma diversidade de 

sistemas de valores ganharam lugar na sociedade” (DURAND, 2014, p.39).  

Os anos de 1960 são, portanto, um ponto de partida pertinente para a compreensão da 

emergência da bioética, considerando que essa época fez confluir, como já foi dito, dois 

importantes acontecimentos, um científico e outro cultural, sendo os quatro fatores acima 

referidos – o desenvolvimento biotecnocientífico, a emergência dos direitos individuais, a 

modificação da relação médico-paciente e pluralismo social –, fatores indispensáveis para sua 

contextualização.  

 

3.2.1 - O RECALCAMENTO DO IDEÁRIO POTTERIANO E A HEGEMONIA DO IDEÁRIO 

BIOMÉDICO 

Apesar da descoberta recente de um artigo intitulado Bio-ética: uma revisão do 

relacionamento ético dos humanos com os animais e plantas (1927) de autoria de Fritz Jahr 

(PESSINI, 2008), a maioria dos autores concorda que o neologismo Bioética surgiu em 1970, 

em um artigo do cancerologista americano, Van Renssealaer Potter
11

 (1970). Seria real a 

ameaça de sobrevivência na terra, indagava-se Potter, temendo a falta de reflexão sobre o 

caminho tomado pelo progresso. Potter retoma o termo Bioética em seu livro de 1971, 

Bioethics: Bridge to the Future (1971). 

Potter foi um bioquímico estadunidense e pesquisador na área de oncologia que tinha 

uma grande preocupação com a interação do problema ambiental às questões de saúde. Ele 

estava preocupado com o desenvolvimento do conhecimento cientifico e com o atraso da 

reflexão necessária à sua utilização. Suas ideias inspiravam-se nas ideias do professor Aldo 

Leopold, explica Roberto Goldim (1999), especialmente na sua ética da terra (GOLDIM, 

1999). 

Ressalte-se que, para Leopold (SCHRAMM, 2011), a ética da terra amplia as 

fronteiras da comunidade para incluir o solo, a água, as plantas e os animais. O conceito de 

comunidade visa integrar socialmente as entidades não humanas com as humanas. Ora, 

integrado na comunidade da terra, o ser humano é deslocado de seu papel de conquistador da 

                                                           
11

 Intitulado Bioethics, the Science of Survival. 
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comunidade terrestre para um simples membro da mesma. Dentro dessa perspectiva, a espécie 

humana não deveria representar uma ameaça para as outras espécies nem para si mesma. 

Inspirado pelas formulações de Leopold sobre a ética da terra, Potter figura a civilização 

tecnocientifica como uma perigosa ameaça, já que aplicada a todo planeta ela representa, por 

assim dizer, um verdadeiro câncer para a natureza: 

De fato, Potter considerava que a espécie humana, ao desenvolver, de maneira cada 

vez mais intensa, uma civilização tecnocientífica aplicada ao inteiro Planeta Terra e 

a todas as suas partes e seres, ter-se-ia tornado um verdadeiro “câncer” para a 

natureza (o autor utiliza sintomaticamente esta metáfora); uma ameaça para a 

qualidade de vida na biosfera e – consequentemente – para a própria sobrevivência 

da espécie humana. (SCHRAMM, 2011) 

 

Não é por menos que Potter insiste no diálogo entre as humanidades e as ciências da 

vida, considerando que as últimas atuariam como uma espécie de consciência da ciência 

(PESSINI, 2013). Segundo Leo Pessini, é preciso dizer, antes de tudo, que Potter apresentou a 

Bioética como uma ponte entre a ciência biológica e a ética. Na introdução de Bioethics: 

bridge to the future, Potter atribuía à Bioética a função de unir as ciências e as humanidades. 

Cito:  

Se existem duas culturas que parecem incapazes de dialogar – as ciências e 

humanidades – e se isto se mostra como uma razão pela qual o futuro se apresenta 

duvidoso, então, possivelmente, poderíamos construir uma ponte para o futuro, 

construindo a bioética como uma ponte entre as duas cultura. (POTTER apud 

PESSINI, 2013) 

 

As duas margens ligadas por esta ponte são os termos gregos bios (vida) e ethos 

(ética), sendo que bios representa o conhecimento biológico, a ciência dos sistemas vivos, e 

ethos o conhecimento dos valores humanos (DURAND, 2014). Potter almejava criar uma 

disciplina em que promovesse a dinâmica e a interação entre o ser humano e o meio ambiente. 

Potter, então, reivindicava para a bioética, explica Durant (2014), um vasto campo de 

aplicação, que englobava o controle da população, a paz, a pobreza, a ecologia, a vida animal, 

o bem-estar da humanidade e, por conseguinte, a sobrevivência da espécie humana e a do 

planeta como um todo (DURAND, 2014, p.20). 

No entanto, o vasto campo de aplicação da bioética almejado por Potter que se 

estendia desde a mudança dos hábitos individuais até a proteção do meio ambiente, foi 

reduzido (SCHRAMM, 2011). De fato, outras correntes da bioética tornaram-se 

predominantes. Segundo Schramm, houve um verdadeiro recalcamento do ideário inicial de 

Potter. Cito: 

Pode-se dizer, portanto, que a intenção de Potter era clara: partindo das interações 

entre homem e ambiente, Potter se tornara o mensageiro de uma responsabilização 

individual (como a redução dos consumos e a mudança de hábitos) e coletiva (como 
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a proteção das outras espécies e do ambiente). O debate iniciado por Potter ficará – 

poderíamos dizer – “recalcado” durante quase duas décadas, devido, sobretudo, a 

outras orientações emergentes em bioética, a começar pelo modelo principialista 

norte-americano. (SCHRAMM, 2011, p.305) 

 

Tal recalcamento da concepção original de Potter pode ser atribuído à bioética que foi 

sendo construída pelo obstetra holandês André Hellegers, da Universidade de Georgetown 

(PESSINI, 2013). Hellegers não estava inclinado sobre os sintomas que sinalizavam grandes 

devastações do planeta e na humanidade. Tampouco voltava sua preocupação para o futuro 

das gerações vindouras. Seu universo de preocupação era o universo biomédico. Como nos 

lembra Pessini, seis meses após o lançamento do livro de Potter, Hellegers nomeia com o 

termo bioética um novo centro de estudos – Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study 

of Human Reproduction and Bioethics, hoje conhecido como Instituto Kennedy de Bioética. 

(PESSINI, 2013). 

É importante ressaltar que foi Andre Hellegers que deu à bioética um status 

acadêmico, introduzindo-a no campo de estudo universitário. Mais: em um tempo no qual os 

estudos interdisciplinares não eram encorajados e em que a ética não era nem um pouco 

popular, Hellegers organizou um grupo de discussão de médicos e teólogos (protestantes e 

católicos) para dialogar sobre os desafios aos sistemas éticos do mundo ocidental (PESSINI, 

2013) 

Portanto, é possível dizer que “o legado de Hellegers está no fato de que entendeu sua 

missão em relação à bioética como a de alguém que fez a ponte entre a medicina, a filosofia e 

a ética” (PESSINI, 2013). Vale lembrar que, se a prática da medicina estava sendo 

profundamente modificada pelos novos acontecimentos científicos, contexto no qual a ética 

médica não poderia deixar de ampliar seu campo de atuação para abordar problemas novos, 

que ninguém até então poderia ter previsto (PESSINI, 2013). A bioética, desta feita, volta-se 

quase que exclusivamente, para essas questões. 

Entende-se, portanto, que houve uma tácita apropriação do termo Bioética pelo meio 

médico, a qual implicou em um reducionismo em seu campo e atuação, explicam Porto e 

Garrafa (2011), limitando seu objeto de estudo; métodos e tipos de procedimento; tarefas e 

finalidades à área biomédica. Cito: 

Se a criação do termo bioética atendeu a uma preocupação com o rumo que a visão 

de mundo positivista imprimiu à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico, os objetivos de sua criação não foram contemplados, ao menos nas 

primeiras duas décadas nas quais essa expressão foi divulgada e utilizada, a partir da 

perspectiva que imperou na própria sociedade estadunidense. A apropriação do 

termo no meio médico, por meio das discussões promovidas já em 1971 pelo 

Kennedy Instituteof Ethics, implicou em reduzir seu campo de atuação, limitando 

seu objeto de estudo, métodos e tipos de procedimento, tarefas e finalidades à área 
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biomédica, aos conflitos entre profissionais e pacientes na clínica ou entre 

pesquisadores e sujeitos de pesquisa. (PORTO; GARRAFA 2011) 

 

Essa caracterização da bioética tornou-se rapidamente hegemônica pela própria 

difusão desse campo em todo o mundo. Como explica Pessini (2013), a concepção de bioética 

acima referida foi facilitada pelo relatório Belmont, produzido pela Comissão Nacional para 

Proteção dos Seres Humanos em Pesquisa Biomédica e Comportamental. Esse relatório foi 

elaborado por determinação do Congresso Estadunidense, fruto da indignação geral ocorrida 

nos EUA a certos escândalos relativos à pesquisa com seres humanos. (PESSINI, 2013). 

O Relatório Belmont, publicado em 1978, definiu três princípios fundamentais, que 

servem de base à ética da pesquisa: O respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. Cada 

um desses princípios contém as suas regras e merecem ser destacados: 

A. Respeito pelas pessoas 

 Tratar os indivíduos como agentes autônomos 

 Proteger aqueles cuja autonomia é menor 

B. Beneficência  

 Não prejudicar 

 Aumentar ao máximo as vantagens e reduzir ao máximo os erros (equilibrar os 

benefícios e os inconvenientes) 

C. Justiça 

 Dividir equitativamente os inconvenientes e os benefícios da pesquisa entre os 

cidadãos (seleção equitativa dos seres humanos pesquisados) (DURAND) 

 

É importante ressaltar sobre o relatório Belmont que, embora ele tenha sido elaborado 

para servir de base a ética da pesquisa com seres humanos, suas análises foram rapidamente 

incorporadas ao conjunto do campo bioético, especialmente na ética clínica. Provavelmente, 

observa Garrafa et al, por uma percepção da necessidade de discussões éticas também na 

prática clínica e assistencial, Beauchamp e Childress, ambos vinculados ao Kennedy 

Instituteof Ethics, publicam, em 1979, o livro Principles of biomedical ethics. Utilizando os 

três princípios acima elencados pelo Relatório Belmont, Beauchamp e Childress, adicionaram 

um quarto, denominado de princípio da não maleficência. Essa publicação consagrou o 

chamado principialismo bioético (GARRAFA, 2016). Os quatro princípios considerados por 

eles, então, são - Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência e Justiça. Cito os autores:  

Os quatro grupos de princípios são: (1) o respeito pela autonomia (uma norma sobre 

o respeito pela capacidade de tomar decisões de pessoas autônomas), (2) a não-
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maleficência (uma norma que previne que se provoquem danos), (3) a beneficência 

(um grupo de normas para proporcionar benefícios e para ponerar benefícios contra 

riscos e custos), e (4) a justiça (um grupo de normas para distribuir os benefícios, os 

riscos e os custos de forma justa). (BEAUCHAMPS; CRILDRESS, 2002. p. 56) 

 

Devido a sua intensa utilização e grande aceitação, esclarece Goldim, esse conjunto de 

princípios, proposto por Beauchamp e Childress, passou a ser chamado de Mantra do Instituto 

Kennedy de Ética e serviu de base para o principalismo, a saber, a escola bioética baseada no 

uso dos princípios como modelo explicativo (GOLDIM, 2003). 

É possível dizer que, em seu berço, a bioética tem dupla paternidade e duplo enfoque – 

de um lado, problemas de macrobioética, com inspiração na perspectiva de Potter, de outro, 

problemas de microbioética ou bioética clínica, com nítida sustentação no legado de Hellegers 

(PESSINI, 2013). Embora, atualmente, a importância das duas perspectivas seja reconhecida 

pelos estudiosos do campo, Potter não deixou de expressar sua decepção em relação ao curso 

que a bioética seguiu, mesmo reconhecendo a importância da perspectiva de Georgetown 

(PESSINI, 2013). De fato, segundo Potter, o curso que a bioética deveria tomar (no projeto de 

ampliação de seu campo de atuação) deveria ser aquele que levasse a Bioética a desafiar o 

modelo econômico que coloca mais da metade da população planetária numa condição que 

ele denominou de “sobrevivência miserável” (CUNHA, 2014). Ou seja, o estado em que vive 

esta população, destituída dos direitos fundamentais do ser humano. O modelo econômico a 

ser desafiado, para Potter, é representado pela cultura dominante nos EUA, que estimula o 

consumo excessivo, a degradação da biosfera, e o empobrecimento progressivo dos 

miseráveis (CUNHA; LORENZO, 2014).  

Ressalte-se que a sobrevivência humana a qual Potter se referia não era qualquer 

sobrevivência; mas sim, as sobrevivências “bioeticamente” aceitáveis (CUNHA, 2014). Nesse 

sentido, Potter se referiu à sobrevivência irresponsável que é o oposto da sobrevivência 

aceitável. A sobrevivência irresponsável, segundo Potter, “caracteriza-se pelos grupos sociais 

que se reproduzem de geração em geração, sem considerar o sofrimento da sobrevivência 

miserável, que atinge outros grupos sociais e que potencialmente atingirá gerações futuras” 

(CUNHA, 2014). Neste estado, como observamos acima, pratica-se consumo excessivo, 

estimula-se a superpopulação, a degradação da biosfera e o empobrecimento progressivo dos 

miseráveis (CUNHA; LORENZO, 2014). 

Como bem observa Anna Quintanas, não há dúvida de que todos concordariam em 

reconhecer que as propostas da bioética devem estar em consonância como cumprimento dos 

direitos humanos. Na América Latina, por exemplo, já foram realizados importantes esforços 
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visando difundir e por em prática os princípios da “Declaração Universal sobre Bioética y 

Direitos Humanos da UNESCO” (2005). Não foi outra coisa que Potter entendeu por 

sobrevivência aceitável e que foi defendida como meta da Bioética Global, a saber, “o estado 

que tem por base ética a garantia da dignidade humana, dos direitos humanos universais, 

inclusive do direito à saúde” (CUNHA, 2014). Mais: a sobrevivência aceitável  

[...] compreende a espécie humana no contexto da totalidade da sobrevivência 

da biosfera, o que significa que a expansão dominante, mas irresponsável, da 

cultura mundial não é um tipo aceitável de desenvolvimento, pois não pode 

sobreviver no longo prazo. (CUNHA; LORENZO, 2014). 

 

 

 

3.2.2 - CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA PARA A BIOÉTICA: A INCORPORAÇÃO DE NOVOS 

CONCEITOS 

A principal contribuição brasileira para o campo da bioética - muito provavelmente -

tem por base a crítica ao fato de o escopo da bioética ter sido reduzido à bioética principalista, 

focada nas práticas biomédicas, na clínica e na pesquisa. Ao que parece, para a bioética 

principalista, apenas no campo das práticas biomédicas e no campo das pesquisas com seres 

humanos, haveria o risco de desrespeito, abuso, ameaças, à vida e aos direitos humanos. Ora, 

se a bioética é uma ética aplicada à defesa da vida, como deixar de lado as ameaças à vida que 

são fruto das desigualdades social, da miséria da fome, do desrespeito à cidadania 

(GARRAFA, 2015). A partir dessa crítica, que reduz o escopo da bioética – relegando o 

social, o coletivo e todo o ecossistema –, autores brasileiros buscam torná-la mais abrangente, 

incorporando a dimensão social, resgatando a visão de Potter (GARRAFA, 2015) 

Com efeito, em uma entrevista concedida ao Centro de Biomédica do CREMESP, o 

professor Fermin Roland Schramm (2010) esclarece que a bioética principalista, proposta por 

Beauchamp e Childress, não está ultrapassada, e, na verdade, é bastante útil para resolver 

problemas biomédicos típicos. Ou seja, ela continua sendo importante na resolução de 

problemas que dizem respeito a interações entre indivíduos, como ocorrem nas relações 

médico paciente e entre investigador e pessoas submetidas a experiências cientificas. Cito: 

Em um livro de Marco Segre (professor emérito da USP) me refiro ao 

Principialismo (modelo baseado nos princípios da Autonomia, Não-Maleficência, 

Beneficência e Justiça) como algo bastante bom, sobretudo, na formação dos alunos 

e para resolver determinados problemas biomédicos típicos, como, por exemplo, os 

que envolvem a relação médico-paciente e investigador e pessoas submetidas a 

experiências científicas. (Entrevista centro de Bioética, 2010) 
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O problema, esclarece Schramm, não é a Bioética Principalista, mas é precisamente a 

redução da bioética inaugurada por Potter que abarcava todas as dimensões da existência 

(social, política, econômica e ecológica). De fato, quando se pensa nas questões éticas da 

saúde pública, sobretudo quanto à distribuição de recursos, o modelo principialista não parece 

ser o mais apropriado, pois, além de não ter sido pensado para tratar de problemas que 

ameaçam a saúde da população, esse modelo (o principalista) acabou se voltando quase que 

exclusivamente para a questão da autonomia como demonstrou na entrevista supracitada. 

Vale lembrar que o Brasil demorou mais de 20 anos para incorporar formalmente a 

bioética como um campo de estudos e quase 25 anos para começar a rever e adaptar as 

propostas discutidas mundialmente à nossa realidade (PORTO, 2014). Isso talvez possa ser 

explicado, diz Dora Porto, pelo fato de que nessa época o Brasil estava sob ditadura militar, o 

que dificultou a entrada no país de um campo que se propõe a discutir questões éticas. 

(PORTO, 2014) 

É preciso lembrar ainda, que há uma relação direta entre o Movimento da Reforma 

Sanitária (MRS) brasileira e o perfil da bioética que vem sendo desenvolvida no país 

(PORTO, 2011). Porto e Garrafa explicam que o vínculo entre as duas é o fato de a bioética 

brasileira ter incorporado a dimensão social na análise do processo de saúde e adoecimento da 

população, certamente uma herança do ideário do MRS. (PORTO e GARRAFA,2011) 

Como se sabe, além da universalização do acesso aos serviços e recuperação da saúde, 

o MRS colocou grande ênfase nos aspectos da saúde pública determinantes para a qualidade 

de vida de indivíduos, grupos, segmentos e populações. Desse modo, tanto o ambiente como 

as condições geográficas, acesso à água e à alimentação passaram a, gradativamente, ser 

considerados tão importantes para a saúde e a diminuição da morbi mortalidade quantos os 

recursos terapêuticos (PORTO, 2011). Os autores também destacam outros aspectos que 

passaram a ser percebidos, sob influência do MRS, como condicionantes do processo de 

saúde adoecimento acima referido, a saber: habitação, renda, trabalho, educação e hábitos 

pessoais e urbanismo. Tais aspectos passaram a ser denominados de “problemas persistentes” 

(PORTO, 2011). Segundo Garrafa (2008), convém classificar os problemas bioéticos em dois 

grupos, a saber, os emergentes e os persistentes, sendo os primeiros derivados do grande 

desenvolvimento biotecnocientífico experimentado nos últimos cinquenta anos. Entre eles, 

podem ser mencionados:  

[...] o projeto genoma humano e todas as situações pertinentes à engenharia genética, 

incluindo a medicina preditiva e a terapia gênica; as doações e transplantes de 

órgãos e tecidos humanos, com todas as suas inferências que se refletem na vida e na 

morte das pessoas na sociedade, e a relação disso tudo com as “listas de espera” e o 

papel controlador e moralizador do Estado; o tema da saúde reprodutiva, que passa 
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por diversos capítulos, que vão desde a fecundação assistida propriamente dita, 

passando por assuntos como a seleção e descarte de embriões, a eugenia (escolha de 

sexo e de determinadas características físicas do futuro bebê), as “mães de aluguel”, 

a clonagem etc.; as questões relacionadas com a biossegurança, cada dia mais 

importantes e complexas; as pesquisas científicas envolvendo seres humanos e seu 

controle ético; entre outras. (GARRAFA, 2008).  

 

Quantos aos problemas persistentes, esclarece Garrafa, são aqueles que se referem a 

vida das pessoas e que persistem teimosamente desde o Velho Testamento. Cito:  

No que se refere à bioética das situações persistentes, que são aquelas que persistem 

teimosamente desde a Antiguidade, estão listadas todas as que dizem respeito à 

exclusão social; às discriminações de gênero, raça, sexualidade e outras; os temas da 

equidade, da universalidade e da alocação, distribuição e controle de recursos 

econômicos em saúde; os direitos humanos e a democracia, de modo geral, e suas 

repercussões na saúde e na vida das pessoas e das comunidades; o aborto; a 

eutanásia. Enquanto outros autores preferem colocar estas duas últimas situações 

entre os temas “emergentes” ou de “limites”, parece ser mais adequado classificá-las 

como persistentes, a partir de sua conotação histórica, uma vez que se enquadram 

entre aquelas situações que se mantém teimosamente na pauta da comédia humana 

desde os tempos do Antigo Testamento. (GARRAFA, 2008) 

 

Para dar conta dos problemas persistentes – ou melhor, de suas repercussões na saúde 

e na vida das pessoas – emerge a proposta da Bioética da Proteção, a qual lança mão 

de ferramentas teóricas que visam descrever conflitos, prescrever condutas e proteger os 

envolvidos.  

 

3.3 - BIOÉTICA DA PROTEÇÃO  

A bioética da proteção foi proposta por Fermin Roland Schramm e Miguel Kottow 

para dar visibilidade a problemas de saúde que a bioética tradicional desconsiderava 

(SCHRAMM; KOTTOW, 2001). Não é por outra razão que ela surge no contexto da América 

Latina, onde grande parte da população, empobrecida, desrespeitada, sem acesso aos direitos 

fundamentais do ser humano, é exposta a ameaças à saúde que seriam impensáveis em nações 

desenvolvidas. Para Schramm e Kottow (2001) o tradicional modelo principalista é 

insuficiente para enfrentar as carências e a injustiças sociais presentes nos países periféricos. 

Para eles, apenas uma bioética que dê visibilidade a realidades injustas – como a realidade 

latino-americana – cumpriria a função protetora que lhe cabe (SCHRAMM e KOTTOW, 

2001). 

Como bem observam Schramm e Kottow (2001), o princípio de proteção está no 

fundamento do Estado mínimo, que reconhece como sua obrigação (como sua 

responsabilidade) cuidar da integridade física e patrimonial de seus cidadãos (2001). Mais: o 

princípio de proteção, explicam os autores, é também o fundamento moral do Estado 
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moderno. Os autores ainda nos fazem lembrar que a saúde pública nasce no século XVIII com 

o propósito de dar proteção sanitária à força laboral. Sendo assim, o que se pode verificar é 

que o princípio de proteção está presente há pelo menos três séculos nas ações públicas – 

tanto políticas como sanitárias –, o que torna surpreendente o fato de a bioética não ter 

explicitamente incorporado esse princípio em sua agenda (KOTTOW, 2001). 

Surpresos e intrigados com o fato de a bioética não ter incorporado o princípio da 

proteção em sua agenda, Schramm e Kottow (2004), considerando como responsabilidade do 

Estado a proteção da integridade de seus cidadãos, recorrem a autores dedicados ao estudo da 

Ética em sua estreita conexão com a responsabilidade. Encontram em Hans Jonas e em 

Emmanuel Levinas, contribuições preciosas a respeito da relação entre ética e 

responsabilidade, desenvolvendo, com base nas formulações desses autores uma nova versão 

da ética da responsabilidade, elaborada como ética da proteção. Ressaltam, por fim, que o 

Estado deve assumir obrigações sanitárias que implicam uma ética da responsabilidade social, 

agora denominada de ‘ética da proteção’. Cito:  

Schramm&Kottow, reconhecendo que a bioética pouco se deteve [na questão da 

proteção], propõem a utilização do “princípio de proteção”, entendido como uma 

especificação do princípio de responsabilidade, como o mais adequado para abordar 

os problemas morais relacionados com a saúde pública. Com base nesse princípio, 

definem uma bioética da proteção como sendo uma ética da responsabilidade social, 

em que deve se basear o Estado para assumir suas obrigações sanitárias para com as 

populações humanas consideradas em seus contextos reais, que são, ao mesmo 

tempo, naturais, culturais, sociais e ecoambientais. Lembram, inclusive, que a 

utilização que ora é feita do princípio de proteção é um resgate do papel protetor do 

Estado, considerado como fundamento moral da atuação do Estado Mínimo e que dá 

sustentáculo à legitimidade do Estado de bem-estar contemporâneo. (apud 

SCHRAMM, 2004) 

 

Portanto, argumenta Schramm (2009), a proteção dos cidadãos não é nenhuma 

novidade, embora tenha sido, por assim dizer, reprimida, esquecida, deslocada. Daí a 

necessidade de resgatar o papel protetor do Estado, que historicamente esteve embutido nas 

obrigações do Estado. Ressaltam, ainda, que sem a proteção do Estado, todos podem se tornar 

suscetíveis – em maior ou menor grau – em determinadas circunstâncias. Cito: 

Historicamente, um princípio moral de proteção está implícito nas obrigações do 

Estado, que deve proteger seus cidadãos contra calamidades, guerras etc., chamado 

também de Estado mínimo. Entretanto, poderia muito bem ser chamado de Estado 

protetor, pois parece intuitivamente compreensível que todos os cidadãos não 

conseguem se proteger sozinhos contra tudo e todos, podendo tornar-se suscetíveis e 

até vulnerados em determinadas circunstâncias. (SCHRAMM, 2009, Grifo nosso) 

 

Acrescente-se que o fato de ninguém poder se proteger sozinho não implica 

necessariamente uma posição do “protetor” – não importa qual seja a instância “protetora” – 

de cunho paternalista. Primeiro, porque ser “protegido” não deveria significar ser 
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infantilizado, roubado de sua maioridade, de sua autonomia. Em outras palavras, proteger não 

é limitar ou aniquilar as liberdades individuais injustificadamente. Como observam Rego, 

“proteger significa considerar as desigualdades e usar todos os recursos para que as pessoas 

possam compreender suas situações, decidir segundo seus genuínos interesses, com o máximo 

de liberdade” (REGO et al, 2014). 

Segundo, porque, em princípio, a proteção aceitável é aquela que atende a uma 

demanda de proteção – pode-se legitimamente, por exemplo, dispensar uma suposta proteção, 

optando por uma vida arriscada em termos de saúde, em nome da valorização de uma vida 

mais livre, mais plena. Proteger, argumenta Schramm, seria “dar condições para o 

desenvolvimento de ‘capacidades’ (capabilities) necessárias para que as pessoas levem o tipo 

de vida que elas valorizam e que podem ser aumentadas pela política pública” (SCHRAMM, 

p 382, 2007). 

Acrescente-se que, muitas vezes, em nome da proteção, essa vida mais plena é 

moralmente condenável, e consequentemente desprotegida. Uma vida moralmente condenável 

– fora da receita que prescreve como deve ser uma vida saudável – pode ser desatendida, pois 

acusada de ser responsável por seu sofrimento. Trata-se de um fenômeno conhecido como 

“responsabilização da vítima” (SCHRAMM, 2007), que pode acarretar uma 

desresponsabilização do serviço de saúde, quando a mesma recorre ao seu auxílio, dando 

preferência, primazia no atendimento, àqueles que seguem a receita de como deve ser uma 

vida saudável (SCHRAMM, 2007). 

A essa altura, talvez seja importante indagar qual concepção de ser humano está 

subentendida na prática de proteger aqueles em condição de vulneração. Uma resposta 

poderia ser a de que o ser humano vem dotado da capacidade de empatia, da capacidade de se 

identificar com o outro, de sentir a dor do outro como se fosse sua. Tratar-se-ia do sentimento 

de compaixão que emerge espontaneamente quando se está frente à dor do outro? Segundo 

Siqueira-Batista, embora haja diferença entre a compaixão cristã (Compati) e a compaixão 

budista (Karuna), ambas têm em comum a concepção da igualdade entre os homens (e entre 

todos os seres vivos, no segundo caso), que os torna capazes de espontaneamente se 

sensibilizar com o outro. Cito:  

A despeito das diferenças entre Compati e Karuna, ambas pressupõem uma situação 

de identidade entre homens (cristianismo) e entre viventes (budismo), capaz de 

tornar a Compaixão um fundamento que emerge espontaneamente quando se está 

defronte a um outro que padece. (SIQUEIRA-BATISTA (SIQUEIRA-BATISTA e 

SCHRAMM, 2009) 
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A identidade entre humanos, pressuposta tanto na compaixão crista como na budista, 

pode ser pensada, segundo Siqueira-Batista e Schramm, em termos seculares, “como 

igualdade, entre homens lançados no tempo – que nascem, sofrem e morrem-, detentores de 

direitos e correspondentes deveres perante as sociedades”. Desse modo, segundo o autor, a 

identidade que funda a compaixão, “poderia ser redimensionada e discutida em termos de 

igualdade, capaz de legitimar uma concepção de compaixão laica, aplicável ao âmbito da ética 

e da bioética” (SIQUEIRA-BATISTA e SCHRAMM, 2009). 

Assim, o primeiro passo para a compreensão da compaixão em termos seculares é 

conceber que há uma igualdade radical de todos os seres – nascimento, passamento –

“acrescentando-se a isto, na experiência humana de existir, a contingência do sofrimento” 

(SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM, 2009). Deste modo, segundo o autor, a compaixão é 

fruto da compreensão de uma inquestionável situação de igualdade, que proibiria o sujeito de 

fechar a sua porta ao outro, de negar-lhe acolhimento. Ressalte-se que, para o autor, esse 

acolhimento incondicional do outro não significa adotar um posicionamento paternalista. 

Acolher, assim como proteger, não significa que o outro tenha que se submeter às normas, às 

regras, ditadas por aquele que está na condição de protetor.  

Agir por compaixão laica, concluem os autores, é proteger o outro “dando-lhe 

condições para exercer um mínimo de autodeterminação em relação às decisões a serem 

tomadas”. Uma bioética pautada na compaixão pelo outro não poderia deixar de protegê-lo, o 

que pode ser considerado “como o ato primordial e que [...] pode servir como referencial 

teórico-prático, pois pretende resgatar aquele que é o significado originário da palavra 

grega ethos: amparo, guarita e abrigo, em suma, de proteção” (SIQUEIRA-BATISTA; 

SCHRAMM, 2009). 

Portanto, torna-se evidente a perspectiva cuidadora e protetora da bioética, 

considerando que cuidado e proteção, ao contrário de uma atitude paternalista, visam 

capacitar, tanto indivíduos, como populações “para torná-los moralmente competentes em 

enfrentar os conflitos que inevitavelmente se dão na vida em comum, depois de garantidas as 

condições concretas para isso (SIQUEIRA- BATISTA e SCHRAMM, 2009). 

Caberia ainda lembrar que o cuidado – perspectiva da bioética -, como esclarece 

Leonardo Boff não é algo independente de nós, isso é, não é algo que podemos ter ou não, e 

sim algo que nos constitui como seres humanos (BOFF 2002). Boff diz assim: “Não se trata 

de pensar ou falar sobre cuidado como objeto independente de nós. Mas de pensar e falar em 

como o cuidado é vivido e se estrutura em nós mesmos. Não temos cuidado. Somos cuidado” 

(BOFF, 2002). Isto significa, explica Boff, que o cuidado possui uma dimensão ontológica, 
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isso é, que ele entra na constituição do ser humano (BOFF, 2002). Não seria, então, o caso de 

perguntar: em que tipo de ser nos tornaríamos (ou, estaríamos nos tornando), se o cuidar e 

proteger deixassem de ser parte de nossa constituição? (BOFF, 2002, p. 89) 

Além disso, a proteção – ou, o cuidado – é uma construção conjunta, pois, projetos 

terapêuticos que não são compartilhados – entre o profissional de saúde e o paciente – tendem 

ao fracasso. Em outras palavras, o paternalismo do profissional de saúde, mais desprotege do 

que protege, e isso se dá em nome de uma suposta proteção. Ressalte-se, no entanto, que há 

pessoas que já tiveram sua dignidade roubada, pelo desrespeito total a todos os seus direitos 

fundamentais. É, sobretudo, para essas pessoas que a bioética da proteção volta o seu olhar, 

partindo do pressuposto que há também, em condições de absoluta precariedade, a 

possibilidade de passar, como ensina Paulo Freire, da posição de oprimido para a posição de 

liberdade (FREIRE, 1970). Ou, em termos da Bioética da Proteção: passar da condição de 

vulnerado para a posição de vulnerável. A vulnerabilidade, segundo Kottow e Schramm, “é 

condição universal de ameaça, não existindo a dicotomia ‘vulnerável-não vulnerável’. Se 

alguém deixa de ser vulnerável é porque se tornou vulnerado” (KOTTOW,1995), cito: 

[...] devemos distinguir a mera vulnerabilidade – condição ontológica de 

qualquer ser vivo e, portanto, característica universal que não pode ser 

protegida – da suscetibilidade ou vulnerabilidade secundária (por oposição à 

vulnerabilidade primária ou vulnerabilidade em geral. Ademais, os 

suscetíveis podem tornar-se vulnerados, ou seja, diretamente afetados, 

estando na condição existencial de não poderem exercer suas potencialidades 

(capabilities) para ter uma vida digna e de qualidade. Portanto, dever-se-ia 

distinguir graus de proteção de acordo com a condição existencial de 

vulnerabilidade, suscetibilidade e vulneração, o que pode ser objeto de 

discussões infindáveis sobre como quantificar e qualificar tais estados 

existenciais. (SCHRAMM, 2008) 

 

Considerando que é preciso conferir graus de proteção de acordo com a condição 

existencial dos afetados, o suporte – a proteção – a ser construído deve ser norteado pelo 

princípio da equidade (SCHRAMM, 2008). Mais: proteger significa buscar meios para que os 

afetados possam desenvolver suas potencialidades e deixem de precisar desta proteção, o que 

impõe que cada um seja tratado de acordo com suas especificidades (em sua singularidade). A 

justiça só é realizada, esclarece Schramm (2008), quando se oferece precisamente aquilo que 

o outro necessita, mas sem reprimir a demanda de serviços necessários a grupos que tem 

acesso garantido. Dito de outro modo: “A proteção tenta conjugar a universalidade da justiça 

com ações focadas naqueles que são excluídos e sofrem situações de injustiça” (JUNGES, 

2009). Ora, se os grupos particularmente vulneráveis – ou literalmente vulnerados – não são 

capazes, por alguma razão independente de suas vontades, de se defenderem sozinhos pelas 
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condições desfavoráveis em que vivem ou devido ao abandono das instituições vigentes, 

proteger não é nada menos do que fazer justiça:  

A Bioética da Proteção é um subconjunto da bioética, constituída por ferramentas 

teóricas e práticas que visam entender, descrever e resolver conflitos de interesses 

entre quem tem os meios que o capacitam para realizar sua vida e quem não os tem. 

Ao priorizar os "vulnerados" que não dispõem de tais meios, pretende respeitar 

concretamente o princípio de justiça, já que aplica a equidade como condição sine 

qua non da efetivação do próprio princípio de justiça para atingir a igualdade. Este é 

o sentido stricto sensu da Bioética da Proteção. Mas existe um sentido lato sensu, 

que se aplica no contexto da globalização e visa proteger todos os seres vivos contra 

o sofrimento e a destruição evitáveis. (SCHRAMM, 2008) 

 

A bioética da proteção tem, assim, dois sentidos: o stricto senso e o latu senso. O 

primeiro, respeitando o princípio da justiça, a partir da equidade, visa proteger os vulnerados. 

O segundo visa proteger todos os seres vivos contra o sofrimento e a destruição. Com o 

segundo sentido, amplia-se a proteção, seguindo na direção indicada por Potter, na direção do 

cuidado com a Terra e com a sobrevivência humana. Cito: 

[...] a Bioética da Proteção pode ser pensada de duas maneiras: em stricto sensu e 

lato sensu. No sentido stricto, visa dar amparo aos sujeitos e populações que não 

possuem competência suficiente – ou "capacitação" (capability) – para realizar seus 

projetos de vida razoáveis e justos, ou seja, capazes de alcançar uma vida digna no 

sentido preconizado pela assim chamada cultura dos direitos humanos; como 

aquilo que é moralmente correto e necessário para o convívio humano. No sentido 

lato, e partindo da premissa de que existem interesses coletivos e ecológicos que não 

podem ser subsumidos a interesses de indivíduos ou de grupos humanos 

particulares, a Bioética da Proteção se ocupa das condições necessárias à própria [...] 

sobrevivência da espécie humana. (SCHRAMM, 2008) 

 

Ressalte-se que “na assim chamada cultura dos direitos humanos” (JUNGES, 2009), a 

proteção à saúde não pode ser pensada isoladamente, pois está fortemente associada às outras 

proteções. Como observa Junges (2009), isso significa que o direito à proteção à saúde 

depende, não apenas de condições sociais básicas para uma boa saúde, mas engloba também o 

acesso igualitário aos diferentes recursos – financeiros, tecnológicos e humanos – necessários 

para a recuperação da saúde e a maior qualidade de vida (JUNGES, 2009). Assim, a 

interdependência entre os diferentes direitos humanos aparece claramente quando se aborda o 

direito à saúde. Isso aparece concretamente no artigo 25 da “Declaração Universal dos 

Direitos Humanos” de 1948:  

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência fora de seu controle. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 1948; artigo 25). 
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Isto posto, é possível afirmar que a proteção da vida, da saúde, engloba outros fatores, 

além do setor saúde. Vejamos como a "Declaração da Conferência de Alma-Ata" define a 

saúde. Cito: 

[A saúde é definida] como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, é um direito humano 

fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais 

importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros 

setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. (Alma Ata; 1978). 

 

Como se pode verificar, a declaração de Alma-Ata supera a visão redutora da saúde – 

pautada apenas por determinantes biológicos –, também deixando claro que o direito à 

proteção à saúde é um direito indispensável ao exercício dos outros direitos humanos, “pois 

gozar do mais alto nível possível de saúde é condição para uma vida digna, propósito 

primordial da proclamação dos direitos” (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE, 1978). Ora, como um direito está fortemente 

associado a outros direitos, o direito à proteção à saúde depende do acesso à nutrição 

adequada e à água potável, à melhoria das condições de vida e do ambiente, à eliminação da 

marginalização e da exclusão, e à redução da pobreza e do analfabetismo, pois todos esses 

direitos – ou proteções– são componentes integrais da saúde. Temos, assim, uma via de mão 

dupla: tanto a saúde é condição para o gozo de uma vida digna, quanto a satisfação dos outros 

direitos é condição para se ter uma vida saudável (JUNGES, 2009).  

Ora, ter direitos que “não passam do papel (das declarações oficiais), para a 

concretude da vida” (CARVALHO, 2015) de pouco adianta para alterar a injusta distribuição 

de recursos, o que nos impõe a construção de ferramentas capazes de concretizar a redução 

das desigualdades. Ao observar a ‘Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos’, é 

possível dizer que “para sair do papel” é preciso não apenas entender e descrever, mas 

também resolver os problemas de desigualdade. Começa-se pelas ferramentas teóricas – as 

quais permitem a reflexão – e que devem desembocar na adoção de políticas destinadas a 

reconfigurar a distribuição de recursos:  

A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos fornece ferramentas que 

permitem a reflexão e a prescrição acerca da desigualdade, notadamente por meio do 

princípio da justiça e da cooperação internacional. O princípio da justiça clama aos 

Estados e instituições internacionais a adoção de políticas destinadas a reconfigurar 

a atual distribuição de recursos no mundo, e, na mesma linha, a cooperação 

internacional impele à conformação de modelos cooperativos que tomem em conta, 

prioritariamente, a desigualdade entre os países e grupos populacionais e, dessa 

forma, contribuam para o incremento da solidariedade entre os povos. 

(CARVALHO, 2015) 
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Cabe, portanto, aos bioeticistas, preocupados com a questão da desigualdade, não 

apenas o engajamento em debates teóricos sobre as obrigações morais concernentes à 

redistribuição de recursos e à redução da desigualdade, mas também na proposição de 

políticas e medidas concretas com esse propósito. Como observam Carvalho e Albuquerque 

(2015), a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos “agrega consistência teórico-

normativa aos discursos que sustentam a existência de uma obrigação moral de reduzir a 

desigualdade global, a marginalização e a exclusão social” (CARVALHO, 2015). 

Resta saber se o Estado tem cumprido a sua responsabilidade moral de dar proteção 

aos cidadãos vulnerados. Não seria possível afirmar que essa proteção tem sido negada e, 

substituída pelo controle dos hábitos e do estilo de vida das pessoas, desrespeitando seus 

valores e minando sua liberdade e autonomia? Ou seja, em nome de um suposto cuidado – 

quiçá paternalista – não se estaria submetendo as pessoas aos mais duros controles? É aí que 

entra a bioética da proteção – como um antídoto –, determinada a combater a massificação e a 

uniformização das condutas operadas pelas políticas de saúde. Tais políticas acabam 

expropriando a autonomia e a singularidade dos indivíduos, desrespeitando seus valores e 

modos singulares, criativos, de “caminhar a vida” (SCHRAMM, 2007). 

Não é por menos que a Bioética da Proteção, entendida como ética aplicada, deve se 

encarregar de “constituir ferramentas teóricas e práticas que visem entender, descrever e 

resolver conflitos de interesses, entre quem tem os meios que o ‘capacitam’ (ou tornam 

competente) para realizar sua vida e quem, ao contrário, não os tem” (SCHRAMM, 2009). 

Como veremos, no próximo tópico, a Bioética da Proteção, ao se opor a biopolítica, 

vai se ocupar, sobretudo, do vulnerados. Em outras palavras, trata-se para a bioética, de retirar 

essas vidas “sem meios” de seu rebaixamento à “zoe”, construindo caminhos para que elas 

alcancem a posição de bios. 

 

3.3.1 - A POSSÍVEL RESPOSTA DA BIOÉTICA À BIOPOLÍTCA E AO BIOPODER 

CONTEMPORÂNEOS 

Como foi dito acima, a Bioética da Proteção está determinada a pensar/agir colocando 

em xeque ações que reduzam a bios à mera zoe, isso é, está determinada a construir as 

condições para o desenvolvimento de capacidades necessárias para que cada um leve o tipo de 

vida que valoriza (SCHRAMM, 2010). Vale notar, que o estilo de vida escolhido não é 

necessariamente o estilo de vida “empresarial”, que afasta o desejo que qualifica a vida, em 

nome do melhor investimento em si mesmo, para maximizar os benefícios e minimizar os 

riscos que podem nos desvalorizar no mercado.  
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É muito difícil resistir ao ideário econômico – que predomina no âmbito do mercado, 

do comércio e das finanças –, mas que agora pretende colonizar todo o mundo da vida 

(investir em si mesmo e na família; maximizar ganhos afetivos; capital cultural, somente para 

citar alguns exemplos). Não é por menos, que sob o imperativo econômico, vigore uma 

racionalidade que entende que não vale a pena ‘investir’ em uma vida humana que acabará 

morrendo antes de poder restituir ao Estado, tudo que este investiu nela.  

Dito de outro modo, o contexto contemporâneo se caracteriza por uma nova relação, 

tanto entre a vida e as ciências, como entre a vida e o Estado. Essa nova relação caracteriza-se 

pela penetração das ciências e do Estado em lugares que costumavam ser considerados 

privados. Como alerta Pelbart (2007), as ciências e o Estado penetraram todas as esferas da 

existência, “desde os gens, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a 

imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado, invadido, colonizado, quando não 

diretamente expropriado” (PELBART, 2007). 

Com esse “assalto” à vida, ou seja, com ações de controle e normatização do 

comportamento e do desejo humano penetrando agora também no âmbito da privacidade dos 

lares – para o que a Estratégia Saúde da Família (ESF) pode servir em consonância à lógica 

dos controles (não que ela tenha sido pensada para isso... mas, pode se tornar um dispositivo 

para o exercício biopolítico...) –, seria ainda possível traçar projetos de vida singulares, 

formas de vida com valores próprios? Poderia a Bioética da Proteção ignorar esse assalto a 

bios, sem ter presente o contexto biopolítico – e as nuances do biopoder – em que o mesmo se 

dá? Como bem observa Anna Quintanas (2009), o contexto atual é presidido pela ideia da 

produtividade em todos os níveis. Assim, tudo deve ser produtivo, maximamente produtivo, 

também a vida e suas potencialidades. Cito Quintanas: 

O ponto de vista econômico, que anteriormente predominava no âmbito do mercado, 

do comércio e das finanças, agora pretende colonizar todo o mundo da vida. Não há 

nada nesse mundo que não deva ser visto do ponto de vista econômico. Esse é o 

núcleo do neoliberalismo. Termos como produção, perdas, mercado, invadem todo o 

mundo social e a subjetividade dos indivíduos. Como disse Foucault, é uma lógica 

que nos converte em empresários de nós mesmos. Pode a Bioética ignorar esse 

fundo biopolítico? (QUINTANAS, 2009) 

 

Não se trataria, aqui, da transformação apontada por Foucault (2004), a saber, aquela 

que nos tornou em empresários de nós mesmo? Devemos, então, segundo a ordem atual, 

aprender a investir em nós mesmos para melhorar tanto o nosso presente e futuro, como os de 

nossa família. Será que esse ideário não estaria presente na ESF? Com efeito, a ESF – através 

do discurso de promoção da saúde – incentiva o investimento dos sujeitos na produção de sua 

saúde, porém associada a noções como qualidade de vida e estilo de vidas saudáveis 



81 
 

 

normalizadores e pautados pela ótica biológica, impedindo que – tanto os trabalhadores como 

os usuários – possam construir modos ‘criativos de andar a vida’ (PINTO, 2010). 

Ressalte-se que com a adoção de uma perspectiva normalizadora e inscrita na lógica 

biomédica – infelizmente, uma realidade ainda bastante presente no modo de se fazer saúde 

da família (PINTO, 2010) –, a ESF serve à biopolítica, desconsiderando os valores culturais 

que diferenciam tanto os integrantes de um grupo entre si, como uma comunidade da outra. 

Nem seria preciso dizer que “colonizada” pela biopolítica, a ESF arrisca-se a se tornar 

intolerante e autoritária. Daí o questionamento necessário quanto à legitimidade da ESF para a 

intervenção no comportamento e no estilo de vida dos usuários, levando a um sem número de 

problemas éticos, conforme comentado no capítulo anterior. Não caberia a ESF, orientada 

pelo ideário da bioética da proteção, garantir as pessoas as condições para o desenvolvimento 

de suas capacidades humanas e a expansão das liberdades individuais? Essa, talvez, possa ser 

uma das grandes contribuições da proteção, contrapondo-se às capturas biopolíticas e aos 

controles de diferentes ordens. 

Pelo que foi dito até o presente momento, é possível afirmar que Bioética da Proteção 

é capaz de assumir a forma de resistência à biopolítica e às formas de biopoder que produzem 

efeitos negativos sobre a vida. Sua tarefa, portanto, é a de proteger bíos, para que a vida não 

seja tratada como mera zoé. Esta resistência, diz Schramm, se dá fundamentalmente porque a 

Bioética da Proteção atua com práticas – quiçá freireanas – de libertação:  

A Bioética da Proteção visa, assim, proteger a qualidade de vida dos humanos e, no 

caso específico da saúde, garantir a qualidade da assistência em saúde, considerando 

tanto a saúde como o exercício das liberdades, condições necessárias para garantir 

esta dimensão essencial da qualidade de vida das pessoas e populações humanas. 

Em outros termos, a bioética se ocupa, no caso da saúde, com a proteção em duplo 

sentido: tanto em garantir aos destinatários do dispositivo da saúde pública o acesso 

a um padrão efetivo de cobertura das necessidades de saúde, quanto garantir a tais 

destinatários as condições objetivas para o desenvolvimento de suas capacidades 

humanas e a expansão das liberdades individuais. (SCHRAMM, 2007) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após contextualizar o surgimento da bioética e a forma hegemônica que a mesma 

assumiu, apresento a Bioética de cunho social formulada por Schramm e Kottow. A Bioética 

da Proteção, colocando em questão as condições desiguais que roubam dos indivíduos e 

populações o seu direito à saúde e consequentemente a possibilidade de realização de seus 

legítimos projetos de vida, convoca o Estado a se responsabilizar pela prestação de serviços 

que permitem o acesso a bens indispensáveis a uma sobrevivência eticamente aceitável. Nesse 

sentido, a Bioética da Proteção se constitui como um antídoto às biopolíticas de saúde que 
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massificam e uniformizam suas ações, expropriando a autonomia e a singularidade dos 

indivíduos. 
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CONCLUSÃO 

 

As conclusões alcançadas, confrontadas com os objetivos, são as seguintes: 

 OBJETIVO 1 - Analisar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) indicando tanto a 

possibilidade de a mesma constituir-se como uma prática humanizada, baseada no cuidado 

e na cidadania, quanto à possibilidade de tornar-se normatizadora, servindo assim à 

biopolítica. 

 CONCLUSÃO 1 – A análise da Estratégia Saúde da Família, elaborada para se contrapor 

ao modelo assistencial hegemônico biomédico, mostrou que a mesma tem sido utilizada 

como um instrumento de controle mais sutil dos indivíduos e das populações, e que, 

portanto, traz problemas éticos que não estavam presentes no âmbito do hospital, ambiente 

caracterizado pelo regime disciplinar. 

 

 OBJETIVO 2 - Investigar os principais problemas éticos identificados na Estratégia 

Saúde da Família, a partir dos conceitos de biopoder e biopolítica, formulados por 

Foucault, e da lógica das sociedades de controle, propostas por Foucault e Deleuze.  

 CONCLUSAO 2 – A partir da investigação dos problemas identificados na ESF, à luz dos 

conceitos de Foucault e Deleuze, foi possível concluir que a ESF tem sido utilizada como 

um dispositivo de controle das populações que, ao se encarregar da gestão da saúde, 

intervém além da demanda dos indivíduos, famílias e comunidade, invadindo sua 

privacidade, vigiando seu comportamento, tentando normalizar sua conduta. 

 

 OBJETIVO 3 – Analisar a Bioética da Proteção como forma de resistência à biopolítica 

contemporânea, considerando seu potencial de capacitar indivíduos e populações para o 

enfrentamento de conflitos inerentes à vida em sociedade, garantindo seus projetos de vida. 

 CONCLUSÃO 3 – Ao analisar a Bioética da Proteção, formulada por Schramm e Kottow, 

que resgata o papel do estado em assumir suas responsabilidades sanitárias com as 

populações, colocando em questão as condições desiguais que roubam dos indivíduos o 

seu direito à saúde e consequentemente a possibilidade de realização de seus legítimos 

projetos de vida, se constitui como um antídoto às biopolíticas de saúde que massificam e 

uniformizam suas ações, expropriando a autonomia e a singularidade dos indivíduos. 
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 O presente estudo, ao realizar uma investigação dos problemas bioéticos na ESF, a 

partir dos conceitos foucaultianos de biopolítica e de biopoder e da crítica deleuziana das 

sociedades de controle, mostrou que a Estratégia de Saúde da Família pode se configurar 

como um dispositivo biopolítico de governo de indivíduos e populações, invadindo sua 

privacidade, vigiando seu comportamento, controlando suas escolhas, normalizando condutas. 

Nesse contexto propõe-se a Bioética da Proteção como forma de resistência / antídoto a este 

governamento da vida dos usuários da saúde da família, considerando seu potencial de 

capacitar indivíduos e populações para o enfrentamento de conflitos inerentes à vida em 

sociedade, garantindo seus projetos de vida. 
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