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Resumo

Este trabalho tem como objetivo trazer à tona variáveis, relegadas a um segundo 
plano, presentes na relação médico-paciente, visando compreendê-la como relação de poder, 



v

que estabelece práticas, saberes e verdades sobre os corpos. E, portanto, busca analisar as 
consequências que disso decorrem, indo de encontro à concepção positivista de neutralidade 
científica.

 Nesta mesma direção, este estudo busca lançar foco às formações do inconsciente que 
atravessam as relações estabelecidas entre profissionais e pacientes, tendo em vista a 
insuportabilidade humana frente à morte. 

Palavras chaves: Psicanálise, relação de poder, morte, práticas médicas, verdades.
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Abstract

This study aims to bring out variables, relegated to a second background, present in 
the doctor-patient relationship in  order  to understand  it as  a  relationship of 
power, establishing practices, knowledge and truths about their bodies. And therefore seeks to 
analyze the consequences that result, going against the positivist conception of scientific 
neutrality. 

In the same direction, seeking the release focus unconscious formations that cross the 
relations between professionals and patients, considering the intolerability human toward 
death. 

Keywords: Psychoanalysis, power relationships, death, medical practices, truths.
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O hospital geral nos é apresentado como um rico objeto de estudo tendo em vista o 

dinamismo das relações de forças e de poder que lá se estabelecem. A intenção de realizar 

este estudo nasceu da prática clínica via atendimento psicológico (de orientação psicanalítica) 

oferecidos a pacientes, familiares e equipe médica no hospital geral. O trabalho desenvolvido, 

inicialmente voltado para questões psíquicas, em diversos casos trouxe à tona algumas 

questões políticas e sociais que levou-nos, inclusive, a questionar o atendimento em set 

tradicional. 

Observamos que pensar o sujeito apartado da história, classe social e abstraído das 

questões políticas que o cercam – via políticas públicas direcionadas ao sistema de saúde – 

mais que insuficiente configurava-se um equivoco; E que a eficácia da intervenção era 

reduzida, senão nula, caso não levasse tais fatores em consideração. Da mesma forma, estes 

casos nos mostraram que a prática e o discurso médico não se desenvolvem em campo neutro 

e não se apresenta de forma objetiva; pelo contrário, encontram-se estruturados em 

imperativos morais, em ideais de “bem–viver” e em afetações pessoais frente à enfermidade e 

a morte dos pacientes. 

Queremos salientar que por mais que se pretenda um conhecimento neutro despojado 

de toda paixão e obstinado com a verdade o que o impulsiona é sempre uma vontade de saber. 

E, além disso, elementos inconscientes presentes tanto naquele que cuida quanto naquele que 

recebe os cuidados, os quais acabam por interferir de forma decisiva nesse projeto científico. 

Ou seja, os atores entram em cena com seus fantasmas e respondem aquilo que os afetam a 

partir deles; Atuam do único lugar que poderiam: galgados em suas certezas, ideais e 

possibilidades, de tal forma que o que se produz é uma miríade de relações, práticas e 

discursos. 

A certeza da necessidade de explorar estas variáveis que excedem o tratamento 

psicológico tradicional e o interesse de incluir a análise dos fatores políticos na clínica 

psicanalítica em território médico nos impôs a necessidade de desenvolver este trabalho no 

campo da Ciência Política. Para tanto, buscamos respaldo na obra de Michael Foucault a 

partir da compreensão de que as relações sociais são relações de poder. Isto nos servirá de 
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mote para analisar a relação de poder médico –  paciente; e questionar porque práticas que 

deveriam cuidar em alguns casos acabam revelando poder mortificante sobre os corpos.  

O objetivo deste trabalho é trazer à cena as variáveis relegadas ao segundo plano 

quando estabelecido a relação terapêutica a fim de compreender as práticas instituídas no 

Hospital Geral, para além do pretendido na clínica médica. Considerando que a relação 

médio-paciente é instituidora de poder e, como tal, produtora de saberes e verdades, que 

marcam de forma decisiva, via diagnóstico o futuro dos pacientes. 

Para tanto, nosso primeiro capítulo dedica-se a compreender a formação histórica do 

Hospital Geral, considerando as relações de poder intrinsecamente instauradas. A 

consolidação deste espaço é fruto de batalha de forças e produção de saber e poder, que 

acometem os corpos enfermos e compreender de que forma práticas, que a princípio deveriam 

cuidar e tratar o corpo, acabam, muitas vezes, por sentenciar a morte de determinados 

pacientes. E ainda as conseqüências produzidas por estas práticas que, justamente por estarem 

voltadas para o corpo, negligenciam os efeitos causados para além do orgânico destituindo o 

lugar da subjetividade e transformando, portanto, a pessoa em situação de internação em mero 

objeto passível de livre manipulação. De tal forma que tudo que possa desta relação asséptica 

exceder, deva ser controlado, sedado e emudecido.   

Neste sentido, é importante ressaltar que a eficácia clínica é correlata à estruturação do 

hospital enquanto território médico, na medida em que proporcionou a assepsia do contato 

com os enfermos e os dispôs, através da disciplina dos corpos, de forma organizada e 

meticulosa, de tal forma a fazer recair sobre os corpos práticas normativas. A consolidação 

médica enquanto estilo discursivo é resultado de diversas revoluções do olhar médico frente 

ao doente e sua enfermidade, correlata às transformações da prática e da clínica. Por um lado, 

o paciente e o médico são participantes da rede de poder, que institui o saber como 

pertencente ao profissional e em contrapartida, ausente no campo do enfermo. A partir daí, 

não há verdade a ser enunciada pelo doente, que passa a ser alijado do plano terapêutica e a 

cena que se desenrola no território médico, sob a sanção hegemônica. O que se torna 

potencializado, em uma instituição soma as missões clínica e pedagógica, como é o caso do 

Hospital Geral.  
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Ao longo do trabalho, lançaremos mão de fragmentos de casos atendidos na instituição, a 

fim de proporcionar a exemplificação e vitalidade das articulações teóricas desenvolvidas. A 

fim de ampliar o leque de possibilidades para compreender as relações de poder instituídas no 

hospital. É preciso ressaltar, no entanto, que trata-se de uma intervenção profissional de uma 

certa perspectiva, referente a forma de inserção peculiar da psicóloga neste hospital, tendo em 

vista sua inserção e observação. 

Assim, compreenderemos as conseqüências produzidas sobre o paciente pelo longo 

período de internação e a vigilância constante e a conseqüente segregação, levando em 

consideração o caráter sociológico ao compreender o hospital como uma instituição total, 

através da obra de Goffman, por exemplo, e aspectos subjetivos, através das obras de Freud e 

Lacan. Da mesma forma, os profissionais de saúde são afetados no contato com os 

moribundos, devido ao contato cotidiano com a morte, produtor de angústia, tendo em vista a 

impossibilidade de total significação. O corpo frente à medicina é reduzido a sua 

característica orgânica da mesma forma, o discurso médico extravasa as paredes da instituição 

e penetra no espaço social.  Por fim, nosso objetivo é percorrer a proposta de Ariès ao 

compreender as diversas transformações ocorridas no trato com a morte ao longo da história. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro visa abordar, através da obra 

foucaultiana, a consolidação do Hospital Geral enquanto instituição de saúde e, 

majoritariamente, lugar dominado pelo saber da medicina, tornando-se instituidora de saberes 

e práticas sobre os corpos. O controle médico se amplia sobre a estrutura social e passa a 

produzir coerções e controles para além do Hospital. Neste ponto, abordaremos também a 

afinidade da medicina e pedagogia, na medida em que, os hospitais também estão 

configurados como um grande laboratório. O que promove a seriação dos corpos enfermos 

para potencializar a observação e a eficácia do tratamento via intervenção médica. Entretanto, 

é importante ressaltar a conseqüente objetivação dos corpos, que reduzidos à esfera orgânica, 

pela intervenção do olhar médico e seu discurso hegemônico, produz efeitos devastadores na 

esfera subjetiva dos doentes. Os pacientes marginalizados em relação ao plano terapêutico, 

perdem sua autonomia durante o período de internação, e, além disso, sentem de maneira 

pungente e devastadora o biopoder, que de forma nefasta produz seus efeitos. 
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O segundo capítulo tem em seu âmago o objetivo de apresentar a formação da arquitetura 

do Hospital Geral enquanto espaço de vigilância. Interessa-nos ressaltar a segregação de 

corpos promovida pela instituição, a vigilância constante e as conseqüências produzidas sobre 

os enfermos, durante o período de internação. Enquanto Instituição Total, o hospital produz 

efeitos agudos sobre todos aqueles que lá estão. Tanto sobre o paciente, que encontra-se 

privado de autonomia, reduzido ao campo orgânico e condenado à rarefação de informações 

sobre si. E também sobre profissionais que sofrem silenciosamente ao permanecer 

cotidianamente em contato com o moribundo que denuncia, de forma impactante, a finitude 

humana. Fazendo cair a tão almejada ilusão de imortalidade. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, visa compreender, através da perspectiva freudiana, 

os impactos causados pela insistência da morte no cenário do hospital. Tendo em vista a 

atitude humana para com à finitude, descrita pelo autor como “horror". Porém, pretendemos 

abordar as diferentes formas de contato humano e social com a morte, anteriores a esta, 

através da obra de Ariès, que remonta diversas perspectivas: morte domada, morte em si 

mesmo e morte invertida. Iremos abordar o caráter inelutável da morte, sua potência de 

desorganizador da esfera psíquica, na medida em que não permite significação completa, 

desafiando a saga humana da busca pelo sentido e conhecimento. 

1 A consolidação do Hospital Geral enquanto território médico.

Neste capítulo, iremos abordar o panorama de criação do Hospital Geral, enquanto 

uma instituição pertencente ao território médico. Objetivamos compreender os matizes e as 

transformações ocorridas, que produziu como resultado a consolidação do saber médico neste 

espaço. Da mesma forma compreenderemos que este saber passou a dominar, circunscrever e 

organizar as enfermidades que afetam os corpos e, por isso, produziu diversos efeitos. Se por 

um lado a cientificidade do saber médico fez afastar as crenças associadas às doenças e 

concepções místicas e sociais, potencializando assim sua eficácia clínica. Por outro não 
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libertou os doentes do olhar moral. Pelo contrário, a nova visada sobre as doenças – 

sustentada pelo positivismo- instituiu o paradigma da normalidade e fez recair sobre os corpos 

práticas morais e normativas.  

A consolidação da medicina enquanto saber hegemônico nos meandros do Hospital é 

correlato ao fortalecimento e constituição do discurso médico. Neste sentido, a supremacia do 

saber médico orienta as práticas através de uma ativação discursiva específica do médico. Isto 

significa que este discurso estabelece práticas e inferência sobre os corpos, tanto dos 

pacientes, quanto dos médicos. Ou seja, através dele, as relações entre os atores sociais do 

hospital são moldados, direcionados e instituídos. Da mesma forma, o olhar sobre a doença é 

orientado por este discurso, que transpassa o ato médico e transforma a relação médico-

paciente em relação instuição-doença. Alijando, portanto a especificidade de cada um deles 

no processo terapêutico. Entretanto, “o que não ex-siste insiste, insiste para existir”1. Ou seja, 

aquilo que restou, na “coxia” da relação instituída pelo viés positivista, insiste para entrar em 

cena e desta forma produz efeitos silenciosos, na medida em que a ele não é facultado o 

espaço de elaboração. 

Por isso, percorrer a obra de Michael Foucault nos é extremamente precioso e 

pertinente. Não apenas porque as produções literária e científica francesa influenciaram de 

forma decisiva a medicina no Ocidente, mas também, pela possibilidade de compreendermos 

as nuances e transformações sofridas pelo discurso médico do século XVIII ao XX. Estas, por 

sua vez estão diretamente ligadas à prática ao olhar médico e sua relação com os sintomas, 

signos e a doença propriamente dita. Que refletem de forma contundente o modo de 

abordagem do paciente e sua definição no espectro clínico. Foucault nos adverte que o 

caminho da história não é desenhado em linearidade. Ela não deve ser compreendida como 

uma sequência evolutiva dos fatos, formadores de fases em que a cada passo promoveria a 

superação do anterior. Pelo contrário, nos alerta para a perenidade e nos aponta os poros 

abertos entre os séculos, que possibilitam a permanência de traços, vestígios de concepções, 

insistência de conceitos e paradigmas; de tal forma, a promover entre eles, movimentos de 

convergência, e afastamento. Ressaltando, portanto, os resíduos que permanecem pelo 
1 Michael Tournier, “Sexta- feira ou Os Limbos do Pacífico” 1985, pág.114 editora DIFEL.
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caminho cíclico da história. Desta forma, faz-se mister visitar a obra de Foucault, a fim de 

analisar e compreender a estrutura atual do Hospital Geral, foco de nosso estudo. 

É importante ressaltar que a constituição do hospital geral na França é realizada em 

meio a Revolução Francesa, cada passo instituído, documento redigido provém do encontro e 

do embate de forças estabelecidas durante este processo. Isto nos indica que a consolidação 

deste espaço é fruto de intensa luta política, resistência e conflito de concepções, que são, 

portanto, partes fundantes e estruturais da configuração do Hospital. 

A consolidação da medicina moderna enquanto um estilo discursivo data em torno dos 

últimos anos do século XVIII2. Quando ela apresenta em seu âmago a positividade e revela o 

empirismo, não enquanto uma redescoberta dos valores absolutos do visível, tão pouco como 

abandono da abordagem sistêmica do passado, mas sim, como uma reorganização do olhar 

médico que se detém sobre o sofrimento humano. Trata-se, portanto, da transformação da 

relação entre o visível e invisível, necessária a todo saber concreto, que implica em uma nova 

relação da linguagem, que direcionada ao corpo enfermo, faz ressaltar a doença, a partir da 

transmutação do sintoma em signo. Esta reorganização estrutura tanto o conhecimento 

médico, como a própria sensibilidade de um discurso sobre a doença. 

“A partir daí, toda a relação do significante com o significado se redistribui, 
e isso em todos os níveis da experiência médica: entre o sintoma que 
significa e a doença que é significada, entre a descrição e o que é descrito, 
entre o acontecimento e o que ele prognostica, entre a lesão e o mal que ela 
assinala, etc.” (Foucault, 2011, pág XVIII)

De início, Foucault põe em cena o estilo da medicina das espécies, (anterior ao 

positivismo) que está voltada para a atenção ao individual. Isto quer dizer, que o doente e a 

doença adquirem traços singulares, e o médico e o paciente estão em relação e cada vez mais 

próximos. “o médico por um olhar que espreita, e o doente pelo conjunto das qualidades (...) 

mostram e variam as belas formas ordenadas da doença”. (ibidem, pág. 16). Para esta forma 

de olhar, o hospital, assim como a civilização, é um lugar artificial no qual a doença perde seu 

aspecto essencial. E quanto mais complexo se torna o espaço hospitalar, mais a doença se 
2 O Nascimento da Clínica, Michael Foucault. 7a edição – 2011, Forense Universitária. 
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desnaturaliza, “nenhuma doença no hospital é pura” (ibidem). Promove-se o envolvimento 

da doença por uma série de gestos, tanto no espectro médico, quanto social. A doença passa, 

então a ser isolada, segregada em regiões privilegiadas, ou distribuídas pelos meios de cura 

para potencializar seu efeito. Retrata o que podemos inferir, como mecanismo de defesa. Ao 

qual um grupo, para se proteger, lança mão de práticas de exclusão frente ao corpo enfermo, 

estabelecendo sobre ele formas de assistência e promovendo como resultado o afastamento do 

doente do campo social, desvelando certa reação frente ao medo da morte. Aliviando a 

miséria, através da intervenção da doença, ou as abandonando a seu curso natural. Seguindo 

Foucault, podemos questionar se esta atitude para com a morte está realmente superada ou 

insiste, de forma silenciosa, em alguns casos e, em outros, muito audível, na instituição 

hospitalar. Na medida e é comum ainda hoje o acolhimento de pacientes em hospitais, com 

objetivo marcado pelo biopoder, a saber: fazer viver/deixar morrer. A título de ilustração, 

apresentamos o caso abaixo. Ressaltando novamente, que este encontra-se referido a uma 

determinada perspectiva relacionada à inserção da profissional no contexto hospitalar.

Em um caso particular, podemos apontar a influência de certa moralidade que 

transpassa e marca as práticas terapêuticas sobre o paciente. Trata-se de um adolescente de 16 

anos internado em estado grave no CTI, vítima de 3 perfurações de arma de fogo. Assim que 

internou, a primeira especulação entre o corpo médico surgiu: este paciente seria bandido ou 

mocinho? Frente a este questionamento, pergunto-me se a definição deste indivíduo no 

espectro social ou bandido ou mocinho resultaria na definição do modo de intervenção 

clínica. Somado a esta especulação, ecoa uma frase de uma médica que sentencia a morte 

deste paciente antes mesmo de ser julgado (em termos jurídicos): “Existem pessoas boas e 

más neste mundo. E a vida desse tipo de gente (referindo-se ao paciente) só poderia terminar 

assim mesmo”. Ou seja, antes mesmo de conhecer a história deste paciente, foi delineada uma 

fantasia sobre sua origem, sua periculosidade e o castigo que lhe cabia. Mais ainda, antes 

mesmo de morrer, de seu corpo degradar, foi-lhe sancionada uma sentença de terminalidade. 

Este paciente estaria, portanto, sendo acolhido para morrer e não para ser curado e reinserido 

no corpo social. O que remonta o nascimento do hospital geral como instância administrativa, 

que em sua origem acumulava a autonomia para julgar e executar. A periculosidade atribuída 
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a este paciente (através de especulações) serviu de mote para um julgamento sumário e uma 

sentença de morte que lhe foi atribuída cruelmente, sem direito a recurso em qualquer 

instância. Ou seja, a definição deste paciente no espectro do inimigo permitiu a franca 

deliberação sobre a sua existência de forma tão certeira, que sequer houve espaço para 

qualquer estranhamento deste ato. 

 O controle médico se amplia sobre a estrutura social e passa a ser portador da 

informação, controle e coação. E o estatuto político da medicina se apresenta de forma 

pungente, através da medicina das epidemias, que emerge acompanhada de práticas 

policialescas, centrada na vigilância. Além disso, desvela um novo estilo de totalização, a 

saber, instaura o olhar médico, não como um saber fechado em si, como antes era 

estabelecido pela medicina das classes que estava voltada para demarcação. Que objetiva 

“situar o sintoma em uma doença, uma doença em um conjunto de espécies e orientar este no 

interior do plano geral do mundo patológico.” (ibidem, pág. 31). Formava-se, outrora, de um 

sistema de coincidências, apontando para uma relação causal. Trata-se agora, em estabelecer 

uma totalização aberta, móvel, infinita. Um registro clínico, que leva em conta a variável dos 

acontecimentos. Porém devemos ressaltar a afirmação de Foucault de que o olhar médico não 

está voltado para a percepção do doente, em sua singularidade, mas para uma consciência 

coletiva das informações que se entrecruzam formando uma rede complexa.  Desta forma, o 

que define o ato médico, não é o encontro do médico com o doente, ou do saber com uma 

percepção, mas uma interrelação de séries de informações. Interessa-nos salientar que nestas 

fases apresentadas por Foucault, o médico situa-se afastado do doente, interessado somente na 

doença que lhe caiu sobre o corpo. A verdade é sempre produzida de modo ativo pelo olhar 

médico que: observa, classifica e interroga. Em cada uma dessas mudanças, o paciente 

manteve sua posição “paciente”  de passividade e espera em relação ao ato médico.  Neste 

sentido, não há espaço no quadro clínico para a livre manifestação do doente sobre sua 

doença, para além do que se refere a respostas estruturadas pelo saber médico, voltado 

exclusivamente para o campo orgânico. Qualquer outro fator que exceda a esta esfera é 

rapidamente configurado nosologicamente. Por exemplo, pacientes que choram frente à 

amputação, ou a dor são classificados como doentes de grande labilidade emocional, em casos 



xvii

extremos, histriônicos. Pacientes que se irritam pela demora dos cuidados (tendo em vista a 

que a rotina hospitalar e rígida e não corresponde à urgência do tempo individual), como por 

exemplo, a troca de uma fralda, solicitação de um copo de água, são classificados como 

pacientes resistentes ou “problemas”. 

Tomaremos como outro exemplo, um caso clínico em que o paciente devido a uma 

enfermidade foi privado de seus movimentos, restando-lhe apenas o piscar de olhos e o 

movimento labial, tendo em vista sua impossibilidade de falar devido ao respirador a ele 

acoplado. Inerte, restava-lhe solicitar auxílio via um estalar de língua, para realizar pequenos 

movimentos e aspirações como, por exemplo, coçar o rosto, ou mudar de posição. Sempre que 

solicitava tal auxílio fora do momento em que a equipe de enfermagem lhe prestava os 

cuidados, banho, troca de fraldas ou quando outros profissionais como a fisioterapeuta lhe 

atendia, era surpreendido com certa impaciência e negligência destes que o caracterizavam 

como “chato” e “insistente”. Sendo constantemente colocado de lado frente a uma parede e 

com as costas para o posto de enfermagem a fim que o apelo cesasse. Indicando que o tempo 

e a urgência do paciente, muitas vezes, não são compatíveis com o tempo estabelecido pela 

equipe médica, instituindo mal-estar entre ambos. 

Enquanto a medicina do século XVIII está voltada para a concepção de doença, a 

medicina positiva do século XIX volta-se para o conceito de normalidade. Uma vez que o 

caráter político da medicina faz-se sentir, porque a primeira tarefa do médico é, nesta 

perspectiva, uma luta contra a doença, porém, não requer apenas a técnica da cura e do saber, 

envolverá também, um conhecimento do homem saudável, como modelo. Abrindo para a 

bipartição entre o normal e o patológico, e a necessária gestão da vida.

1.1 Poder em território médico.

A convergência entre a ideologia política e a técnica médica, culmina na consolidação do 

espaço hospitalar, que altera as leis que regem a doença e a descola do mundo natural para o 

mundo da observação promovendo a interferência sistematizada em seu curso. O paciente 

passa a ser retirado do âmago familiar, onde o cuidado individualizado está sobre o suporte do 
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afeto e da compaixão e é levado para o hospital, no qual a assistência é realizada de forma 

coletiva, diretamente ligada a um dever social do Estado. A atenção que é oferecida está 

entremeada à vigilância contínua, e assim, toda a configuração da instituição médica é 

produzida para potencializar o controle. Sob o olhar médico, as doenças passam a ser 

agrupadas por ordens, gênero e tipos em um domínio racionalizado, sendo, portanto, abstraída 

qualquer singularidade. Foucault destaca no hospital um duplo sistema de observação. A 

saber, o olhar que confunde e dissolve a doença na homogeneidade das categorias de doenças 

e outro que isola para melhor circunscrevê-la em sua verdade de natureza. 

Também aponta para a ambigüidade do hospital: além de promover a desnaturalização da 

doença, objetivando o tratamento, proporciona sua multiplicação, através de efeitos 

iatrogênicos. E afirma que uma nova dimensão é introduzida na experiência médica: um saber 

cego, que não tem olhar, ao não ser capaz de chegar o paciente como tal e sim inserido em ma 

série, abstraído de sua singularidade. Na medida em que ela organiza em um corpo 

sistemático, a fim de estruturar seu estudo. “O doente passa a ser apenas aquilo por 

intermédio de que o texto é apresentado à leitura (...) o objeto transitório de que ela se 

apropriou.” (ibidem, pág. 64) O estudo sistemático institui premissas e cristaliza verdades 

que são, a todo tempo, recorridas para funcionar como suporte de leitura para a situação 

presente, do exame de cada paciente. Ou seja, trata-se de desvelar uma verdade já adquirida 

de forma prévia e externa a relação entre médico e paciente. O exame do paciente, portanto, 

remete a outro tempo no qual a verdade sobre a enfermidade se formou. Trata-se de lançar o 

olhar sobre o corpo do paciente buscando localizar indícios que o remetam a relações 

estabelecidas anteriormente. 

Neste sentido, o olhar médico volta-se para a série de corpos e não para este corpo 

específico, que se oferece ao exame. Trata-se de buscar abstrações e relações que excedam a 

experiência deste exame em particular, tudo que o corpo apresenta como singularidade é 

descartado pelo olhar médico. Neste mesmo caminho, Canguilhem destaca a separação entre a 

doença e o doente, pela incidência do olhar médico que caracteriza o doente por sua doença. 

Portanto, o encontro entre estes pólos (médico/paciente), não é uma experiência em si, mas o 

resultado de uma experiência anterior aplicado neste instante. A verdade situa-se, portanto, 
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externamente à relação médico paciente e não se apresenta em cada caso, como fruto da 

relação. O que está em jogo é a possibilidade de sistematização de verdades a respeito do 

fenômeno da doença, que circulam entre os pares médicos. Abre-se espaço para a enunciação 

da verdade sobre o paciente e não por ele mesmo, cabendo a este permanecer alijado do 

compartilhamento do saber produzido. 

O que nos interessa salientar é que a relação médico-paciente se estabelece numa 

assimetria de posições na qual um pólo (médico) detém todo o saber. E o outro pólo 

(paciente) passa a subjulgar-se à manipulação daquele. De forma crítica, a ponto do segundo 

ser condenado ao silenciamento sobre si e ser reduzido então ao mero corpo orgânico. 

Portanto, além do paciente perder, ao adentrar o hospital, a possibilidade de enunciação de 

verdade sobre si e sobre seu corpo, não participa da produção da verdade e tão pouco do 

compartilhamento desta que é pertinente e circula apenas entre o médico e seus pares. 

Neste sentido, concordamos com Paulo Mattos na afirmação que o paciente ao olhar 

médico passa a ser reduzido ao órgão em mau funcionamento, destituindo, assim, o ser 

humano de qualquer aspecto enigmático ao circuscrevê-lo exclusivamente no campo 

biológico3. Os doentes passam, portanto, a serem tratados não como sujeitos de sua doença, 

mas como objetos.  De tal forma que a produção de verdade é deslocada do paciente que 

passa a não mais deter o saber sobre si e sobre a sua doença, (e porque não, sobre sua 

existência) para as mãos do médico; que através do saber/poder a ele instituído passa a 

funcionar como uma espécie de oráculo capaz de produzir e projetar efeitos de verdade não 

somente sobre o corpo do doente, mas também sobre sua vida, erguendo-se como autoridade 

neste espectro social. 

Se por um lado o indivíduo participa da rede de poder, por outro ele também é efeito 

deste processo sutil de extrema relação com o saber. Na medida em que existem múltiplas 

relações de poder que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social. Elas também 

produzem uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. “não há 

possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos discursos de verdade que 

3 O ato médico e a subjetividade. Paulo R. Mattos Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 
vol. XI, n. 1, março 2008.
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funcione dentro e a partir desta dupla exigência”. (FOUCAULT, 2011, pág.179-180). Isto 

quer dizer que estamos submetidos à verdade, também no sentido em que ela se estabelece 

como lei e produz o discurso verdadeiro, que produz efeitos de verdade. Neste sentido, o 

poder deve ser analisado como algo que circula, que se faz sentir em cadeia. 

“Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos de núcleo 
elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e inerte que o poder golpearia e 
sobre a qual se aplicaria, submetendo os indivíduos ou estraçalhando-os”. 
(ibidem. pág.183).  

A medicina e a política se encontram em uma nova abordagem das doenças, nas quais 

se ilustram pelo seu tratamento hospitalar, ou seja, em uma estrutura regulamentada na qual 

não se pode recusar admitir um componente de natureza social, portanto político, na 

intervenção de práticas teóricas para o conhecimento das doenças.4 E desta forma, o hospital 

não é somente um lugar de cura, mas também instrumento de produção, acúmulo e 

transmissão de saber. Se por um lado, a doença é capturada pelo saber médico e circunscrita 

em um campo de objetividade científica, por outro, para seu portador, é instrumento da vida, 

por meio dos qual o homem se vê obrigado a reconhecer-se mortal.5  

Compreendemos, a partir da análise foucaultiana que as relações de poder 

estabelecidas no hospital Geral são múltiplas instituem saber e orientam as práticas médicas. 

Neste caso, o que está em questão é discurso científico, motor que rege os demais discursos 

estabelecidos no hospital. Porém, não se trata de um poder único e externo que age sobre a 

ciência. Pelo contrário, tratam-se de diversos efeitos de poder que circulam entre os 

enunciados científicos, de tal forma a produzir conjuntos de preposições aceitáveis 

cientificamente estabelecendo a construção sistemática de saber. Neste sentido, devemos 

entender por verdade como “um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei 

a repartição a circulação e o funcionamento dos enunciados”. (FOUCAULT, 2011, pág.14). 

Ou seja, a verdade está intimamente ligada a sistemas de poder.

4  Escritos sobre a medicina. Georges Canguilhem, 2005, forense universitária.  

5 Idem.
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“Não se trata de libertar a verdade de todo sistema de poder –  o que seria 
quimérico na medida em que a própria verdade é poder – mas desvincular o 
poder da verdade das formas de hegemonia (sociais, econômicas, culturais) 
no interior das quais ela funciona no momento”. (ibidem pág. 14)

No Hospital as aspirações médicas e pedagógicas estão em viva cumplicidade. Isto 

significa que além do objetivo de tratamento e cura dos pacientes, esta instituição, também 

apresenta como missão a transmissão sistematizada de um saber e a formação profissional de 

trabalahores de saúde. Por um lado, a medicina clínica opera sobre os corpos, tendo como 

prioridade a manipulação do corpo enfermo, a fim de restituir-lhe um status de sanidade. Por 

outro, o objetivo de formação profissional há de ser contemplado. A presença destas duas 

exigências faz com que o discurso médico se apresente pungente e de forma hegemônica. A 

demanda de cura é transpassada e reorganizada pelo ato do ensino; as doenças que acometem 

os corpos passam a apresentar caráter de positividade: Não se trata apenas de extirpar o mal 

que acomete o corpo. Trata-se também de expor ao acadêmico-interno a patologia em estado 

bruto, de forma viva e direta. Desta forma, a evolução da doença, bem como o ensino das 

afecções e de seu tratamento são prerrogativas para a Instituição. 

Neste sentido, a definição do paciente no espectro de objeto de estudo favorece as 

práticas que o reduz ao mero corpo orgânico, além de, respaldar o afastamento entre médico e 

paciente (entre o sujeito que observa e o objeto investigado). Na medida em que ao entregar o 

corpo ao tratamento médico, o indivíduo estará despindo-se de forma absoluta para à ciência, 

para pesquisa e estudos clínicos. Isso significa que será necessário certo desprendimento em 

relação a si e as verdades que ao longo do tempo cada paciente forjou sobre si. Tendo em 

vista que a verdade soberana é a produzida pelo olhar e intervenção médica, não havendo, 

portanto, lugar para outras verdades e outros saberes. 

É preciso ressaltar que o Hospital Geral reúne em seu corpo de profissionais 

professores de diversos cursos como enfermagem, nutrição, psicologia, medicina. E dentro da 

medicina, várias especialidades. Citamos como exemplo, pediatras, ortopedistas, 

pneumologistas, cardiologistas etc. Portanto, sempre que utilizarmos a terminologia “médico” 
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estaremos, na verdade, abrangendo a todos os profissionais de saúde envolvidos na tarefa de 

cuidar e que estão em relação direta com o paciente. Da mesma forma, quando utilizarmos 

“discurso médico”, estaremos nos referindo ao discurso hegemônico presente no hospital que 

orienta as práticas da assistência médica e de outros segmentos do cuidado da saúde.

O corpo manipulado no hospital apresenta realidade bio-política e as práticas médicas 

recaem sobre os corpos como intervenções através do mesmo viés. Isto quer dizer que o 

Estado passa a exercer controle sobre as vidas através da gestão populacional. E a 

normalização do ensino da medicina revela que o médico e a medicina são, portanto, o 

primeiro objeto da normalização.6 Isto porque “Antes de aplicar a noção do normal ao 

doente, se começa por aplicá-la ao médico. O médico foi o primeiro indivíduo normatizado.” 

(ibidem. pág. 83). A partir daí, podemos ressaltar que médico e paciente são produções da 

mesma força normativa. A prática médica passa a ser, portanto, subordinada a um poder 

administrativo superior, através da formação dos hospitais, que servem aos interesses do 

Estado, subordinando e normatizando o corpo enfermo. O poder da medicina destina a 

distribuição dos indivíduos doentes isolando-os do restante da sociedade, lançando sobre eles 

a vigilância constante. Institui-se a partir do século XVIII o mecanismo de exclusão 

objetivando o afastamento do enfermo, a fim de purificar o espaço urbano e promover a 

assistência sistemática e homogênea aos doentes através do exílio. O cuidado médico trás em 

seu âmago a assistência à saúde e o controle social; o gesto que cura é também aquele que 

vigia e controla.

E a disciplina surge como grande aliado para a efetivação do controle. Isto porque 

recai sobre a análise do espaço, promove a modelação dos corpos e oferece subsídios para a 

vigilância. Foucault define a disciplina como “o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas 

de poder vão ter por alvo e resultados os indivíduos em sua singularidade”. (FOUCAULT, 

2011, pág.107). É a introdução dos mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital 

que vai possibilitar sua medicalização.

É, portanto, através do ato que o poder se consolida e se faz sentir. Na medida em que 

apresenta-se como prática, formador de uma engrenagem que move um conflito de forças e 
6 Michael Foucault, Microfísica do Poder, 2011, editora Graal. 
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não como poder em si “essencializado em uma definição unívoca”, presente, portanto, nas 

macro e micro esferas da relação humana. 

Considerando que: as verdades são fruto da produção histórica e que regem por detrás 

de todo saber e discurso produzido, revelados pelas práticas sobre os corpos. Podemos afirmar 

que as bases dos fenômenos de produção de verdades compreendem a vontade de verdade 

envolvida na criação dos enunciados e discursos. Neste sentido, nos apoiamos em Nietzsche 

ao afirmar que o conhecimento é por sua vez inventado, não possui origem e não está em 

absoluto fundado na natureza humana; “O conhecimento não é instintivo, é contra-instintivo, 

assim ele não é natural, é contra-natural.” (FOUCAULT, 1996 p.17) E desta forma não há 

relações de afinidade entre o conhecimento e o mundo a conhecer, de tal maneira que 

qualquer conhecimento só pode configurar-se como violência, através da dominação e 

responde a uma estratégia de produção de conhecimento e verdades. 

E para compreender o conhecimento, devemos, antes de tudo compreender suas raízes 

e analisar quais são as relações de luta de poder em jogo em cada ato e produção de 

conhecimento. Trata-se de entender política da verdade para compreender o que está em jogo 

nos saberes produzidos no território hospitalar. Via discurso médico, que excede a 

intervenção sobre a enfermidade e lança projeções, desígnios sobre a existência de cada 

indivíduo em situação de internação. Compreendendo o conhecimento como fruto de uma 

batalha de forças, de tal maneira que pensar um conhecimento que não fosse obrigatoriamente 

parcial, obliquo e perspectivo seria impossível. Entendemos, portanto, as condições políticas, 

econômicas envolvidas no âmbito do hospital universitário não como um véu para o sujeito 

do conhecimento, mas aquilo através do que, se formam os sujeitos de conhecimento e, por 

conseguinte, as relações de verdade.7 Assim, por trás de todo saber, todo o conhecimento o 

que está em jogo é uma luta de poder.

1.2 Clínica e Pedagogia

7 Idem. Pag. 27.
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O Hospital Geral expõe de forma paradigmática a íntima relação da clínica e pedagogia, 

presentes no cerne do processo de formação do território médico. Isto porque a clínica visa à 

aprendizagem de uma prática e articula-se de forma íntima ao espaço hospitalar. O hospital, 

onde a série dos doentes é examinado é em si mesmo uma escola, há, portanto, a comunicação 

imediata entre o campo concreto da experiência e o ensino. Isto conduz e organiza uma 

determinada forma de discurso médico, que possui em seu cerne, o poder do olhar, tornando o 

sofrimento humano em espetáculo. 

Cabe-nos agora investigar as mutações do olhar médico sobre o doente e sua 

enfermidade e compreender como a instauração do saber anatomoclínico proporcionou uma 

revolução nas práticas médicas, ao considerar em seu âmago a visada da morte. Segundo 

Foucault, a soberania do olhar transforma a maneira de reconhecer a doença, estabelecendo o 

campo do signo e o campo do sintoma. O sintoma abandona sua passividade de fenômeno 

natural e se torna significante da doença, através da incidência da linguagem. É através da 

intervenção da consciência, que o sintoma é transformado em signo, revelando sua verdade. 

Desta forma, a doença torna-se passível de total enunciação em sua verdade. “Não se trata 

mais de dar com o que reconhecer a doença, mas de restituir no nível das palavras, uma 

história que recobre seu ser total.” (FOUCAULT, 2011 pág.103). Desta forma, a medicina 

clínica despe-se do conceito de incerteza, com a importação dos valores probabilísticos e 

resituem a precisão em sua prática. Ampliando o domínio de suas ações e renovando, mais 

uma vez, o perfil perceptivo. Porém, é importante ressaltar que o movimento de abandono da 

posição passiva atinge somente o sintoma, que passa a ser encarado em sua dimensão de 

significante. Enquanto ao paciente cabe permanecer passivo e silencioso as diligências 

médicas. Isto porque a armadura lógica do olhar e sua eficácia estão diretamente ligada a um 

silêncio que permite o escutar. “Os discursos loquazes dos sistemas devem se interromper” 

(ibidem pág.117). É justamente nesta sinestesia que Foucault marca a peculiaridade desta 

nova medicina clínica: o silêncio é prerrogativa para que a verdade ecloda. Tudo se cala em 

torno do que se vê. “O olhar clínico tem esta paradoxal propriedade de ouvir uma linguagem 

no momento em que se percebe um espetáculo.” (ibidem pág.118). Na imensidão do silêncio, 

as coisas podem ser ouvidas, apenas porque podem ser vistas.
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 Entretanto, vale adiantar a discussão teórica que travaremos mais a frente: o que 

existe para a medicina é aquilo que é passível de ser enunciado, por completo, via linguagem. 

Porém, aquilo que se encontra impossibilitado de transcrever-se em palavras torna-se invisível 

ao olhar médico. Isto significa que formações do inconsciente e a subjetividade não podem 

ser apreendidas por esta lógica. Como se as nuances e as filigranas de expressão do sujeito se 

desenrolassem em um outro plano que não possui qualquer possibilidade de intercessão com o 

plano médico. Trata-se de outra dimensão, condenada ao silenciamento que insiste e resiste 

muda à tentativa de exclusão pelo olhar médico. Frente à dimensão subjetiva, do ato 

enunciação, este olhar apresenta um ponto cego.  Desta forma, se, considerarmos o conceito 

de inconsciente, proposto por Freud e sua impossibilidade de total tradução na sequência da 

linguagem, podemos afirmar que justamente por não ser passível de total enunciação é 

desconsiderado pelo saber médico.

 E ainda, se levamos em conta o inconsciente como expressão do sujeito e base da 

subjetividade, podemos afirmar também, que o olhar médico mantém na dimensão do 

invisível a manifestação subjetiva, por não encontrar possibilidade de tradução e 

desvelamento de sua verdade a partir de um código prévio. Buscando auxílio nas chamadas 

psicologias de caráter positivista, que se pretendem científicas, ao oferecer aporte técnico para 

a compreensão de tais fenômenos em tipologias nosográficas. Impossibilitando, igualmente a 

manifestação singular do paciente, ao promover a captação e redução daquilo que se expressa 

em categorias de diagnóstico, perfis psicológicos, tendo como paradigma a categoria de 

normalidade. 

Qualquer expressão do paciente que seja externa a investigação da doença, que não 

sirva como signo para sua compreensão ou resista à intervenção do olhar médico é indesejada, 

devendo ser emudecida. E não encontra espaço para sua manifestação. Podemos especular se 

tal atitude não remonta a idéia de paciente ideal sendo aquele que se encontra em estado de 

anestesia, ou ainda o cadáver (primeiro paciente daqueles que se dedicam ao estudo da 

medicina), que pode ser manipulado sem interrupções mantendo o olhar médico atento e 

tranquilo para a livre investigação e questionamento sobre a doença. 
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Isto porque o paciente inconsciente, efeito da anestesia, é exposto como um corpo 

inativo pronto para a manipulação cirúrgica, e o médico aparece como grande professor e 

mestre junto a seus pares em sua profissão. É fato observar, porém, que mesmo após o 

despertar do paciente, ele continua sendo tratado como adormecido e ausente na cena no que 

tange além do orgânico, na medida em que não é convocado a ser participante do plano 

terapêutico. 

A série hospitalar é, portanto, o palco ideal para lançar o olhar sobre o espetáculo da 

doença. Através da homogeneização das enfermidades e a frequência dos sintomas, 

apresentados em série, em diversos corpos reagrupados de acordo com especialidades. Isto 

porque há a associação da medicina à pedagogia, que procura transmitir e organizar um saber 

sistematizado sobre as doenças. Neste sentido, Foucault afirma que não há diferença de 

natureza entre a clínica como ciência e clínica como pedagogia. Além disso, ressalta que o 

quadro clínico põe em cena a correlação entre o sintoma e seu valor sintomalotógico, afixado 

outrora. 

O quadro clínico promove um recorte através do olhar oferecendo a reafirmação de 

uma correlação estruturada a priori. Isto significa que o quadro é formado por um espaço 

conceitual previamente definido, não faz conhecer, permite apenas reconhecer. A partir daí, 

afirmamos mais uma vez, que o olhar médico não volta seu foco para o paciente, mas, visa 

reconhecer em seu corpo, um saber já conhecido sobre a doença que lhe aflige e, desta forma, 

volta-se para o conjunto, para o homogêneo e não para a especificidade em cada caso. 

Resultando na generalização, comparação e a transformação do fenômeno singular em um 

conjunto. Destituindo o paciente de sua doença, que passa agora a ser-lhe estranha.“Um olhar 

que escuta e um olhar que fala: a experiência clínica representa um momento de equilíbrio 

entre a palavra e o espetáculo” (ibidem. pág. 127).  E este olho que fala, torna-se o mestre da 

verdade. É preciso ressaltar que se trata, entretanto, de um equilíbrio precário, pois apoia-se 

sobre o postulado que todo visível é passível de enunciação e que é inteiramente visível, 

porque é completamente enunciável. 

O hospital é transformado em uma máquina de cura, medicamente eficaz. É preciso 

suprimir todos os fatores que são perigosos àqueles que o habitam, como proliferação de 
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epidemias e doenças contagiosas. E organizá-lo através de uma estratégia terapêutica 

sistematizada de gestão do espaço físico, como sistemas de observação e registro, disposição 

dos doentes, por enfermarias e leitos. Esta tecnologia médica transforma o hospital, não 

apenas no lugar onde se pode curar, mas um instrumento, a partir do qual as curas são 

realizadas.  Além disso, o hospital passa a ser o paradigma do esquadrinhamento permanente 

da população pelo pessoal médico.  

Entretanto, vale ressaltar que este poder normativo excede o corpo de cada paciente 

em particular e recai sobre o corpo social, na medida em que é sustentado pelo biopoder.

1.3 Biopoder em território médico: fazer viver e deixar morrer.

Em seu livro a História da Sexualidade, Foucault defende que o direito a vida e morte, 

outrora nas mãos do soberano, transformou-se após a era clássica. Se anteriormente, o 

soberano pode instituir a morte de seus súditos ou deixá-los viver, agora o direito de morte 

sofreu um deslocamento através da consolidação de um poder direcionado para a gestão da 

vida. A morte outrora fundamento do poder soberano passa a apresentar-se como simples 

avesso do direito à vida do corpo social. Trata-se de um novo poder que exerce positivamente 

sobre a vida “que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício, 

sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto”. (FOUCAULT, 2005, pág.129). O 

Estado ocupa o lugar do soberano e apresenta como dever a gestão da vida da população. 

Para a formação da biopolítica como o poder de causar a vida ou devolver a morte, 

foi necessária a fusão de duas vertentes. A saber, a concepção do corpo enquanto máquina e a 

ampliação das técnicas de seu adestramento através da disciplina do corpo (trata-se da 

anatomo-política do corpo humano); e a concepção do corpo enquanto suporte dos processos 

biológicos, que avaliza diversas intervenções e controles reguladores, trata-se da biopolítica 

das populações. Portanto, a disciplina sobre o corpo e a regulação da população promoveram 

o desenvolvimento da organização do poder sobre a vida. A administração dos corpos e a 

gestão calculista da vida recobrem a potência da morte que simbolizava o poder soberano. 

Multiplicam-se as técnicas de sujeição dos corpos e o controle das populações. 



xxviii

Neste sentido, o campo biológico reflete-se no campo político, instituindo a 

biopolítica como recurso de inserir a vida e seus processos no domínio dos cálculos e gestão 

por parte do Estado e faz do poder-saber um agente de transformação da vida humana. 

Servindo como mote das técnicas de normatização,“uma sociedade normalizadora é o efeito 

histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida.” (ibidem pág.135). 

É preciso ressaltar que para a concepção foucaultiana o Estado não tem essência, na 

medida em que não é universal e não é em si uma fonte autônoma de poder. O Estado nada 

mais é do que o efeito móvel de um regime de governamentabilidade. Neste sentido, foi o 

liberalismo, que baseia o Estado burguês, quem permitiu esta transformação de paradigma. A 

economia e o Estado burguês produziram uma sociedade em que os indivíduos são arrancados 

de sua comunidade natural e reunidos através de uma forma de nivelamento anônimo, a saber, 

massa.  Neste sentido há uma redução dos indivíduos ao caráter atômico e passam a ser a 

partir de então uniformizados e normalizados. E o Estado passa a agir sobre a população, 

visando uma política social de bem-estar e promovendo o poder enformador da sociedade.

Desta forma, a consolidação do hospital enquanto instituição médica visa este 

propósito. Normatizar e estruturar a assistência médica e disciplinar dos corpos. Como 

apresentado acima, o hospital nasce não como um espaço médico por excelência, e sim como 

uma instituição de assistência aos pobres baseada na exclusão e separação dos corpos 

portadores de doença. “O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente 

que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo”. (FOUCAULT, 2011, pág. 101). O 

indivíduo, bem como a população são dados simultaneamente como objetos de saber e alvos 

da intervenção da medicina, graças à tecnologia hospitalar. O hospital permanece ainda hoje 

como estrutura de apoio e ao enquadramento da população pelo pessoal médico. 

1.4 Abertura de cadáveres: a morte como suporte do olhar.

A manipulação de cadáveres, segundo Foucault, não é uma conquista do iluminismo, que 

teria garantido à morte o direito a clareza, pelo contrário, remonta o século XVIII. Desde que 

se admitiu a lesão como explicação dos sintomas, os cadáveres foram abertos para fins de 
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pesquisa. O que ocorre é uma redescoberta destes corpos a partir do olhar oferecido pela 

anatomia patológica, que proporcionou um novo modo de leitura. “A anatomia só pôde 

tornar-se patológica na medida em que o patológico anatomiza espontaneamente. A doença, 

autópsia na noite do corpo, dissecação do vivo” (ibidem. Pág. 144). Esta leitura substitui a 

análise de suporte linguístico, pela análise espacial os fatores. Para o olhar anatomoclínico, a 

doença é o próprio corpo tornando-se doente. Não se trata mais, portanto, de analisar um feixe 

de frequências de acontecimentos sintomáticos, mas sim, de demarcar um ponto fixo, a partir 

do qual a doença se manifesta; franqueando o especialismo. A noção de sede da doença 

substitui a de classe. “(...) a sede é o ponto a partir do qual a organização patológica se 

irradia. Não a causa última, mas o foco primitivo.” (ibidem. Pág. 155). Podemos inferir que 

através desta nova ótica ao pacientes passam a ser classificados (e reduzidos) a partir da sede 

da doença que apresentam, ex: pacientes cardíacos, pacientes da urologia, bem como os leitos 

passam a ser denominados também a partir da especialidade que se propõe a deter o olhar, ex: 

leito doenças infecto parasitarias, leito da pneumologia, leito da ortopedia e etc.

O olhar anatomoclínico (que considera a doença sendo o próprio corpo tornando-se 

doente8) lança sobre a morte a possibilidade de pertencimento aos processos de vida, na 

medida em que faz concidir o último momento do tempo patológico e o primeiro tempo do 

tempo cadavérico.  A morte é vista, portanto, como permeável a vida, é fonte de acesso á 

verdade da doença. “É no alto da morte que se podem ver e analisar as dependências 

orgânicas e as sequências patológicas.” (ibidem. pág. 159). Embora a dissecação dos corpos 

não tenha sido uma inovação, tendo em vista que no séc. XVIII já era realizada esta prática, 

significou, entretanto, uma redescoberta, tendo em vista que o paradigma do olhar médico 

sobre o cadáver havia sido alterado. E põe em cena, de forma decisiva, a morte que balizará o 

olhar sobre a doença, que torna-se parte da manifestação da vida. Este novo olhar médico, vai 

a partir de então, apoiar-se no olhar que viu a morte e através dela lançará seu foco sobre o 

8 “A doença não é mais um feixe de características disseminadas pela superfície do corpo e ligadas entre si por 
concomitâncias e sucessões estatísticas observáveis; é um conjunto de formas e deformações, figuras acidentes, 
elementos deslocados, destruídos ou modificados que se encadeiam uns aos outros, segundo uma geografia que 
se pode seguir passo a passo. Não é mais uma espécie patológica inserindo-se no corpo, onde é possível. É o 
próprio corpo tornando-se doente”. Foucault, idem pág. 150.
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corpo enfermo. Neste sentido há a libertação da medicina do medo da morte, na medida em 

que esta passa a ser parte integrante da clínica médica e produtora de verdade. Antes deste 

corte na história da medicina ocidental, proporcionada pelo olhar anatomoclínico, a inclinação 

dos médicos era em direção à eliminação da doença, a cura e a vida, tratava-se apenas de 

restaurá-la. “a morte permanecia nas costas do médico, como grande ameaça sombria em 

que se aboliam seu saber e sua habilidade.” (ibidem. pág. 162). A partir do momento em que 

a morte é interrogada e pode contribuir para o esclarecimento da doença, passa a ser sentida, 

não como testemunha do fracasso médico, mas como o que deveria fundar sua verdade. 

Paradoxalmente, é no cadáver que se observa a doença viver e assim, a morte passa a 

ser encarada como articulada à vida. Da mesma forma, a percepção só pode apreender a vida 

e a doença em uma unidade, na medida em que ela investe a morte em seu próprio olhar. Isto 

significa que a morte é o termo presente a partir do qual os pacientes serão olhados. “A morte, 

que, no olhar anatômico, diz retroativamente a verdade da doença, torna possível, por 

antecipação  9  , sua forma real.”  (ibidem. Pág.174).  Isso nos fornece subsídios para nossa 

afirmação de que, em âmbito hospitalar, a morte é posta em cena e determinada antes do 

esmaecimento orgânico, na medida em que é antecipada pelo discurso médico. Correlata a 

instauração na instituição hospitalar de um novo poder.

Trata-se de poder “polimorfo” e “polivalente” que compacta em uma só instância, os 

poderes econômicos, seja no pagamento dos salários dos profissionais, a verba liberada para a 

compra de equipamentos e medicamentos e o preço que cada paciente significa para 

instituição. O poder político, seja das pessoas que dirigem as instituições e se reservam o 

direito de dar ordens estabelecer regras e tomar decisões, seja nas assertivas onipotentes 

presentes em diversas atitudes e falas de médicos. O poder judiciário também se exprime nas 

instituições, que além de recompensar, e punir, também assume a postura de julgar os 

indivíduos. Trata-se, portanto, de um micro-poder que institui diariamente um micro-

julgamento, frente a um tribunal permanente que decide pela vida ou morte do paciente. 

Para finalizar esta parte, traremos um último exemplo para ilustrar como a morte é 

decidida por antecipação pela instância hospitalar. Uma vítima de atropelamento é recebida 
9 Grifo nosso. 
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para cirurgia e logo após é internada no CTI, onde permanece por meses em coma. Porém, um 

fato nos atordoa: a calota craniana do paciente, seccionada durante o procedimento foi 

descartada após a cirurgia, devido a seu estado grave e a certeza médica que este homem não 

sobreviveria ao acidente. Portanto, e, além disso, seus olhos não foram preservados fechados e 

foram, portanto, ulcerados.  O desfecho surpreendeu as expectativas mortificantes e o paciente 

teve alta do setor, com seqüelas do acidente, somados a iatrogenias produzidas pela equipe, 

que dele deveria cuidar. Desta forma, este paradoxo “práticas que curam produzindo a morte” 

a nosso ver somente pode ser entendido através da conexão da metodologia foucaultiana da 

análise dos discursos10 e da abordagem psicanalítica sobre o fenômeno da morte, e o os 

impactos causados sobre os sujeitos que cotidianamente angustiam-se com a sua presença.

E seguimos com Foucault em sua afirmação de que a doença passa a ser 

individualizada e especializada com a entrada da morte em cena. É a partir daí, que se abre 

espaço para o indivíduo e a retomada da leitura diferencial dos casos. Na medida em que “é 

ao longo da linha na qual o visível está prestes a se transformar no invisível, na crista de seu 

desaparecimento, que singularidades vão desempenhar um papel.” (ibidem, pág. 186). A 

morte é no século XIX, constitutiva de singularidade, é nela em que o indivíduo se encontra, 

expressando o estilo de sua verdade. 

Neste ponto, podemos realizar uma conexão com o pensamento freudiano que 

reconhece o caráter intrínseco da morte em relação à vida e não apartada desta.  Freud 

recolocar o tema da morte como inerente à vida, fazendo-se presente cotidianamente inclusive 

na própria constituição do humano (via pulsão de morte) e não mais apartado da vida como 

gostaríamos de acreditar. De modo que nossa atitude para com a morte é de colocá-la de lado, 

tentando eliminá-la da vida.  O inconsciente cada um de nós está convencido de sua própria 

imortalidade.11 Assim, esta tentativa de afastamento da morte entra em colapso quando a 

morte abate alguém que amamos, ou mesmo recai sobre um paciente, que até então seguia 

10 Conjunto regular de fatos lingüísticos em determinado nível, polêmico e estratégico em outro. Trata-se 
compreender os discurso como “jogo estratégico”. (Foucault, verdades e formas jurídicas p.9, 1973.)  

11 Reflexões para os tempos de guerra e morte (1915) imago.
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dentro do plano terapêutico. O que revela que a morte não é mais um acontecimento fortuito e 

que é peça chave no próprio desenvolvimento humano.

Para concluir, podemos aferir desta obra de Foucault que o olhar médico preferiu 

recair sobre a doença, estando direcionada a ela seja enquanto classe, fruto de observação ou 

deciframento de sintomas, tratados como signo. De tal forma que se abre espaço para uma 

medicina clínica, no século XIX, que é caracterizada pelo autor como cega. Incapaz de 

observar o paciente em sua totalidade, interessando-o somente o olhar específico e pontual 

sobre a doença. É importante ressaltar, mais uma vez, que a verdade sobre a doença é 

deslocada do homem enfermo, (que passa a fazer parte da categoria homogênea de paciente) 

para à figura do médico. De tal forma que este passa a deter o saber e produzir verdades 

condenando o paciente ao silenciamento e reduzindo-o à instância orgânica. 

Entendemos, portanto, que as revoluções da medicina foram promovidas por 

mudanças nas formas de visibilidade. E para que a experiência clínica fosse possível, como 

forma de conhecimento, foi necessária uma reorganização do campo hospitalar em direção à 

coletivização do cuidado e a homogeneidade das práticas. Foi esta mudança que permitiu a 

organização de uma medicina positiva, que acolheu em seu bojo a morte e pôs em cena o 

tema da finitude. Desta forma, devemos ressaltar o tema da morte enquanto presente, de 

forma insistente, nas revoluções do olhar médico. Devemos ainda, levantar a questão da 

permanência de resíduos desta relação tendo em vista a influência da morte no 

direcionamento das práticas de cuidado sobre os pacientes internados em situação crítica, no 

CTI. Tendo em vista que:“a experiência, que inaugura o século XVII e de que ainda     não   

escapamos  12  , está ligada a um esclarecimento das formas de finitude, de que é a morte é, sem 

duvida, a mais ameaçadora, mas também a mais plena.” (ibidem, pág.218). 

1.5 O Discurso médico enquanto potência hegemônica

Cabe-nos agora analisar pormenorizadamente o discurso médico, tendo sempre em 

vista que institui práticas, produz verdade e promove efeitos de poder; prosseguindo segundo 

12 Grifo nosso.
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suas próprias leis, impondo coerção ao doente e também ao médico. Ao passo que permite o 

reconhecimento do profissional enquanto autoridade máxima no espectro hospitalar. É através 

do discurso que a potência do conhecimento e poder médico se impõem. “Hoje o médico olha 

o doente mantido artificialmente em sobrevida e descobre que ele é o único a decidir os 

meios, e mesmo a oportunidade de sua sobrevida.”(CLAVREUL, J. 1978 pág. 30). Faz-se 

importante notar que, para o doente a entrada no hospital lhe exige abrir mão de seu saber 

sobre si e sobre seu corpo. Enquanto cabe ao médico abdicar de suas opiniões pessoais, em 

detrimento a adesão ao discurso médico, que se manifesta de forma hegemônica.

O discurso que se impõe entre médico e doente é um discurso normativo que 

estabelece uma sanção (sanção terapêutica). Põem em cena aspectos relevantes do ponto de 

vista anatomoclínico e em segundo plano, outros fatores como a particularidade de casa caso e 

a subjetividade. Entretanto, é importante trazer o foco para a advertência de Jean Clavreul ao 

defender a impossibilidade do discurso médico em oferecer algum lugar que seja para a 

questão do Sujeito. Neste sentido, seria um equívoco apontar tal impossibilidade como 

negligência. Pois não se trata de ignorância, mas sim de desconhecimento, na medida em que, 

esta dimensão não está configurada ou estruturada para o discurso médico. “São, portanto, 

obstáculos epistemológicos, que marcam os limites do saber e do poder médico.”  (idem 

pág.34).

O discurso é um dos elementos da ordem médica que promove normatizações 

sistemáticas e garante um lugar para o doente designado de antemão. O que vai ao encontro 

da idéia que trabalhamos acima, a saber, que o olhar médico detém somente aquilo que pode 

ver, através do paradigma anatomoclínico. E, além disso, está voltado para uma experiência 

anterior. Objetiva, primordialmente, organizar as informações entendendo-as como indícios, 

signos que os remetem a uma verdade determinada em alhures. Compreendendo o doente 

como um portador de signos, e sua leitura permitirá a instauração de um estatuto científico às 

marcas do corpo enfermo. Definindo, segundo Clavreul, ao citar Leriche a dissociação da 

“doença do doente”  e da “doença do médico”. Esta separação agrava a distância entre 

paciente e médico, na medida em que aquele não terá participação do discurso médico, 

permanecendo à margem. 
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Entretanto, concordamos com Clauvreul, em sua afirmação que é inexato dizer apenas 

que o discurso médico destitui o doente de sua doença, de seu sofrimento e de sua posição 

subjetiva. Isto porque ele também destitui o médico, chamado a calar seus sentimentos diante 

da exigência do discurso médico. “Ao mesmo tempo que o doente, como indivíduo se apaga 

diante da doença, o médico, enquanto pessoa também se apaga diante das exigências de seu 

saber” (ibidem, pág. 49). Desta forma, a relação médico-paciente passa a ser substituída pela 

relação instituição-doença. Alijando ambos os atores da relação.    

Desta forma, toda a tentativa de enunciação da verdade será realizada com a exclusão 

do enunciador do discurso. Inicialmente, com a exclusão do paciente do enunciado de seu 

sofrimento, correlata com a tomada de posição de autoridade do médico, com a enunciação do 

diagnóstico e a prescrição do tratamento. Na medida em que, a verdade é desvelada através do 

discurso médico e em conseqüência, retirada do domínio do doente. Entretanto, como 

afirmamos a cima há ainda a exclusão do médico, no sentido em que a verdade está referida a 

certa ordem médica, à qual ele se encontra entrelaçado. Se por um lado o profissional 

constitui o discurso médico, por outro também é formatado e constituído por ele. 

A visada proporcionada pelo discurso médico é totalitária na medida em que privilegia 

certos aspectos e condena à nulidade outros fatores que não corroboram o campo biológico. 

Retomando o pensamento foucaultiano, o olhar médico configura o campo que ele constitui 

ao observar somente aquilo que pode inscrever-se em seu campo de saber, impondo o 

silenciamento àquilo que não pode compreender. Neste sentido, Clauvreul aponta a 

impotência do discurso médico. Tendo em vista a impossibilidade de circunscrever o que não 

é passível de enunciação através de seu discurso. 

A observação clínica promove um recorte e deixa de lado aspectos importantes para a 

compreensão do adoecimento e sofrimento humano. Além de promover a rejeição do discurso 

do próprio doente, afasta certo número de elementos, que não deixam de insistir a partir da 

margem do discurso. Como por exemplo, os fenômenos psicossomáticos em doenças, como 

esclerose múltipla, vitiligo, transtornos pós-traumáticos, depressivos etc. Trata-se da visada 

hegemônica do discurso médico, que nada quer ou pode saber do que não lhe pertence, 
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porque é inarticulável em seu sistema conceitual e não pode resultar em nenhuma prática que 

não seja médica. 

É importante ressaltar que este caráter de recorte pertence a qualquer outro discurso, 

que podem produzir efeitos somente a partir de seus códigos e suas lógicas internas. 

Entretanto, para nosso estudo interessa-nos as conseqüências promovidas sobre os corpos a 

partir da incidência totalizadora do discurso médico. Experenciado em território hospitalar, 

lugar no qual se apresenta de forma pungente, tendo em vista o estabelecimento do 

profissional de medicina como autoridade absoluta neste espectro social. Delegando a 

segundo plano, fatores psíquicos e afetações subjetivas do indivíduo, frente à incidência da 

enfermidade. “A medicina não deveria esquecer que seu discurso lhe permite conhecer 

admiravelmente a máscara, mas nada além disso” (ibidem pág. 86)

Enquanto autoridade, todo médico é um mestre e, segundo Clavreul, não querem 

reconhecer nenhum outro poder que não o poder médico. E é diante a doença e, sobretudo ao 

doente que o médico tem se afirmar seu poder. E sua prescrição por vezes tem efeitos de 

profecia. Isto, na medida em que define e determina o desenrolar da doença e o futuro do 

doente. Através de sua intervenção, o médico modifica o curso da doença, mesmo fora de 

qualquer intervenção medicamentosa, porque modifica a relação do doente com sua doença. 

Por via do ato médico, o paciente passa a ser definido como homem + doença 

assinando sua entrada no discurso médico, via diagnóstico. A nomeação da doença afirma que 

um sentido pode ser definido àquilo que antes era puro nonsense. O efeito produzido é a 

supressão do homem doente enquanto homem. “se quer definir a doença, é preciso 

desumanizá-la”  (Leriche, apud Clavreul pág. 119) O efeito do ato médico é, portanto, a 

definição de uma única autoridade, aquele que enuncia, ou seja, o médico. Frente ao discurso 

médico, o doente não tem outra saída senão curvar-se.

Assim, frente à ruptura da doença e ao depara-se com a impossibilidade de saber sobre 

esta experiência do real da doença que lhe acomete, o paciente abre mão de sua liberdade ao 

submete-se às diligências médicas. Poderíamos inferir que a eclosão da enfermidade trás de 

forma brusca a dimensão animal e finita do homem. Levando-o a reconhecer sua mortalidade. 

Em certo sentido, o paciente encontra o dilema hegeliano, sobre o qual Lacan se debruçou e 
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propôs uma torção. “A liberdade ou a vida” de certa forma é esta chave que o paciente se vê 

obrigado a realizar a sua escolha. Se ele escolhe a liberdade, e recusa-se a submeter-se ao 

saber médico, perde a vida imediatamente. E por outro lado, se faz a opção pela vida somente 

a terá amputada da liberdade, sendo, portanto, necessário enquadra-se ao discurso médico e a 

seu aparato de cuidados sistematizados, esmaecendo qualquer possibilidade de singularidade. 

Para concluir, o discurso médico, instituidor de poder, define o homem enquanto 

terreno onde a doença evolui, extirpando qualquer singularidade dos corpos. Pelo contrário, 

suprime a possibilidade enunciação da verdade da doença pelo paciente, promove a seriação 

dos corpos, através da promoção da homogeneidade dos cuidados e do espaço hospitalar. 

Além de instaurar o desconhecimento, por parte do médico, do discurso que o constitui. Na 

medida em que cada médico particular é apenas um dos representantes do saber médico. “ele 

é seu funcionário. (...) O ideal da relação médico-doente comporta tanto o anonimato do 

médico, quanto do doente” (ibidem pág.141) Ou seja, na medida em que o paciente abre mão 

de sua liberdade e curva-se aos à autoridade médica, o médico também abre mão de sua 

singularidade ao ser normatizado pela ordem médica a qual tem de se responder. 

   

2. A arquitetura do Hospital Geral: espaço de vigilância
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2.1 Um breve panorama do Hospital Geral.

Como abordado no primeiro capítulo, o hospital é mais que uma figura arquitetônica, 

ele faz parte do fato médico-hospitalar e produz consequências sobre a doença, sendo capaz 

de agravá-las, multiplicá-las ou atenuá-las. Sua formação não foi destinada simplesmente a 

cura, segundo Foucault, trata-se de um equivoco considerar seu nascimento correlato a 

concepção de máquina de curar. Pelo contrário, a formação hospitalar surge como dispositivo 

de acolhimento das pessoas pobres marcadas pelo signo da morte. 

“O personagem ideal do hospital, até o século XVIII, não é o doente que é 
preciso curar, mas o pobre que está morrendo. (...) Dizia-se correntemente 
nesta época que o hospital era um morredouro, um lugar onde morrer” 
(FOUCAULT, 2011, pág. 101-102). 

A partir do século XVIII, com a entrada da disciplina no campo hospitalar, através da 

visada burguesa, promoveu-se a organização do confuso mundo do doente e da doença e por 

via deste processo, o espaço em que os enfermos são colocados foi substancialmente 

modificado. Os aparatos de esquadrinhamento e a vigilância fazem com que o que hospital 

passe a ser concebido como um instrumento de cura e a disposição do espaço torna-se, 

também, instrumento terapêutico. Entretanto, cabe-nos indicar a permanência dos efeitos 

mortificante sobre os corpos e a insistência da concepção do hospital enquanto morredouro. 

Da mesma forma. Cabe-nos ressaltar a importância da transmissão de saber no hospital 

universitário, lugar de multiplicação de conhecimento. Faz-se mister, portanto, apresentar, de 

forma pormenorizada o hospital universitário que elegemos para nosso estudo.

Trata-se de um hospital tradicional, segmentado em unidades de acordo com as 

especialidades. O público alvo é formado majoritariamente por pessoas de classe baixa. 

Atende com frequência vítimas de perfuração de arma de fogo e prisioneiros sob a custódia 

do Estado, além de pessoas em geral que sofreram acidente nas ruas da cidade, como por 

exemplo, vítimas de infarto, atropelamento, mal súbito etc. No térreo encontramos o serviço 

ambulatorial, no qual diversos profissionais dispensam atendimentos de rotina aos pacientes. 
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Os andares de internação são os superiores e encontram-se separados por gênero, no caso das 

enfermarias (masculinas e femininas); Existe ainda, uma subdivisão destas enfermarias por 

leitos: cada especialidade possui determinado número de vagas. Portanto, encontraremos, por 

exemplo, leitos destinados a pacientes de ortopedia, neurologia, cardiologia e assim por 

diante, havendo flexibilidade de manejamento de acordo com o interesse da instituição e das 

equipes. É comum, por exemplo, que a equipe de uma especialidade ceda o leito para a outra, 

em caso que haja necessidade. Além destas enfermarias, existem mais duas: destinada a 

pediatria, na qual a separação dos leitos é realizada pela faixa etária (neonatal e crianças 

maiores) e outra para o serviço de oncologia dividida, por sua vez, por gênero. 

O setor de emergência também está localizado no térreo, a fim de facilitar a entrada 

dos pacientes em estado grave. A emergência possui o setor do trauma, onde os casos são 

avaliados e contam ainda com enfermaria, também divididas por gênero. Outros setores que 

recebem casos de pacientes em situação crítica é o centro de tratamento intensivo (CTI) e a 

Unidade Coronariana (UCO). 

No CTI encontramos uma asséptica estrutura montada que viabiliza o controle e o 

olhar para diversos leitos. Há um posto de enfermagem situado no centro do salão rodeado de 

leitos, por ambos os lados. Além do olhar, os profissionais de saúde contam com monitores 

que fornecem, em tempo real, as informações precisas, técnicas e orgânicas a respeito de cada 

paciente: batimento cardíacos, taxa de oxigenação, pressão etc. Cada leito é equipado com 

eletrodos e sensores, que matematizam as informações corporais. Tem-se, portanto, acesso 

direto e instantâneo às informações científicas a cerca de cada paciente, através de 

porcentagens e taxas oferecendo, assim, um olhar de vigilância e promovendo a 

potencialização da dimensão orgânica.  

2.1.1 Vigilância e segregação 

Estabelece-se uma rotina a ser seguida durante todo o tempo de internação: hora do 

banho, troca das fraldas (ou momento de defecar ou urinar), momento de alimentar-se, o que 

comer (sabores são substituídos por nutrientes, proteínas taxa de potássio e calorias), ou ainda 
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a determinação da suspensão das refeições e substituição pela alimentação parenteral.13Hora 

de receber visitas, as regras para tanto (geralmente no CTI o tempo de visitas é dividido em 

até 15 minutos para até três pessoas) e hora de dormir, embora raramente as mesmas luzes 

brancas sejam totalmente apagadas. Todas estas atividades são artificialmente divididas 

durante o tempo, de forma hierarquizada e autoritária, tendo em vista que o paciente não 

possui qualquer possibilidade de intervenção. Não lhe facultado nenhuma alternativa de 

participação de decisão, cabendo-lhe exclusivamente sujeitar-se. Da mesma forma, os 

pacientes não são convocados a serem participantes do plano terapêutico, recebendo por vezes 

informações superficiais sobre o tratamento, seu estado ou prognóstico. O destino do paciente 

é decidido somente entre a equipe médica, o prognóstico é lançado e as intervenções 

estruturadas. Porém, apenas uma pequena parcela destas informações chega ao conhecimento 

(raramente de forma clara) do paciente. Entretanto é comum a chegada destas, de forma 

violenta, através de visitas guiadas por mestres. É prática comum o professor médico ir ao 

leito do paciente, junto ao corpo de estudantes, formado em média por 5 a 7 alunos. E discutir 

com seus pares de forma didática a o quadro clínico do paciente, ignorando que seu objeto de 

estudo está atento a sua fala. Expondo, portanto, de forma abrupta a gravidade do quadro e o 

mau prognóstico como estivesse em sala de aula. Sem levar em conta os possíveis impactos 

subjetivos sobre o paciente, que a tudo assiste. 

Outra recorrente situação é aquela em que o paciente, em virtude do agravamento do 

quadro, desacordado, sofre uma intervenção cirúrgica (traqueostomia) para a colocada do 

respirador. Após a manobra, o paciente permanece acoplado ao aparelho, e não terá, 

momentaneamente, domínio sobre a frequência respiratória. Tão pouco será capaz de falar, 

em virtude do desvio do ar, que não aciona as cordas vocais. É comum observar que, a estes 

pacientes, não são oferecidas as informações de forma estruturada. E ao acordar da sedação, 

permanecem sem o domínio da fala, condenados ao silenciamento e, por certo tempo, sem 

saber por que não podem falar. Outra situação recorrente é o desconhecimento da 

funcionalidade dos aparelhos, agora acoplados ao corpo, porque os aparelhos apitam 

frequentemente? O que será que isto que dizer? Observamos, portanto, que o paciente fica à 
13 Via sonda. 
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margem da relação que o médico estabelece com seu corpo e com a enfermidade que lhe 

acomete. A comunicação entre estas duas partes é precária, os poucos pacientes acordados e 

lúcidos, são tratados como estivessem desacordados. Alimentando a fantasia de que o CTI é o 

último setor em que o paciente irá passar em vida, como se fosse o estágio final. O que revela, 

portanto, que o acolhimento proporcionado é aquele que põe em cena o tema da finitude. A 

morte se impõe e rege, como abordamos na obra de Foucault, o olhar sobre os corpos, a 

mesma maneira que os cuidados e as práticas médicas são oferecidas aos pacientes. 

Excetuando-se o CTI e a UCO, que possuem médicos intensivistas em período 

integral, os demais setores contam com a presença dos médicos, responsáveis pela 

determinação da direção do tratamento, somente em parte do dia. O acesso a eles é, portanto, 

restrito. Os pacientes contam apenas com uma visita, de curta duração, pela parte da manhã. 

Os cuidados são promovidos pela equipe de enfermagem, que recebem as orientações do 

corpo médico e as reproduzem. É importante perceber que o traço comum a todos os setores é 

a vigilância contínua sob os pacientes, o controle do tempo, das atividades desenvolvidas e a 

precária comunicação entre equipe e paciente. Estas características nos proporciona uma 

aproximação do conceito de Instituições Totais, desenvolvido por Erving Goffman, que nos 

adverte para a tendência de fechamento de toda Instituição. 

2.1.2 O Hospital enquanto Instituição Total.

Em seu trabalho “Manicômios, prisões e conventos”, de 1961, Goffman nos apresenta 

cinco possibilidades de agrupamentos de instituições totais, a saber: (1) aquelas criadas para 

cuidar de pessoas consideradas incapazes e inofensivas (casa para cegos, órfãos e idosos); (2) 

locais estabelecidos para cuidar de pessoas igualmente inofensivas, porém, que trazem 

ameaça para a sociedade (sanatório para tuberculosos, leprosários, hospitais para doentes 

mentais); (3) instituição organizada para proteger a sociedade contra perigos intencionados e 

garantir o bem estar coletivo, (cadeia, campos de concentração, campos de prisioneiros de 
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guerra); (4) instituições estabelecidas para o melhor cumprimento de uma atividade ou 

trabalho (escolas internas, quartéis, navios, etc.); (5) estabelecimentos destinados para o 

afastamento voluntário do mundo, (mosteiros, conventos e outros). 

Compreendemos o hospital como uma instituição total, classificada na segunda 

descrição a cima tendo em vista que, uma vez internado, o paciente sofre uma brusca ruptura 

com o mundo externo e passa a habitar um local, no qual todos os aspectos da vida irão se 

desenrolar sob uma única autoridade –  a equipe médica. Somado a isso, o indivíduo, em 

situação de internação, encontra-se obrigado a realizar suas atividades em companhia de um 

grupo de pessoas; todas elas tratadas da mesma forma, e obrigadas a realizar as mesmas 

coisas em conjunto. Sob a determinação externa do estabelecimento, dos horários e de todas 

as atividades controladas pela autoridade presente. “Toda a sequencia de atividades é 

imposta de cima, por um sistema de regras formais explícita e um grupo de funcionários”. 

(GOFFMAN, 1974, pág. 18). Ou seja, atividades são planejadas pela instituição objetivando o 

cumprimento de objetivos oficiais estabelecidos, em um tempo fragmentado determinado. 

Outro fator importante que proporciona a caracterização do hospital como instituições total é 

a presença constante de vigilância sobre os membros. De tal forma a haver uma divisão básica 

e aguda entre o grupo dirigente (ou controlador) e o grupo dos internados. Frente a esta 

bipartição, existe a produção de uma concepção de cada agrupamento, um em relação ao 

outro, galgada em estereótipos, por vezes, hostis. Goffman destaca aquilo que pudemos 

observar no âmbito hospitalar do CTI, a saber, a restrição de informações oferecidas aos 

pacientes. Segundo o autor, existe uma barreira que impede a transmissão de informações, 

sobretudo a cerca dos planos dos dirigentes em relação aos internos. Esta rarefação de 

informações a respeito do quadro clínico, prognóstico e plano terapêutico do paciente, têm 

estreita relação com o estabelecimento do controle instituído sobre os internados, que 

permanecem subjulgados as diligências terapêuticas. Tendo em vista que esta estratégia 

facilita a possibilidade de manejamento e manipulação dos pacientes. “Em nossa sociedade, 

(as instituições totais) são as estufas para mudar as pessoas; cada uma delas é o     experimento   

natural     sobre o que pode fazer ao eu  14  ” (ibidem, pág. 22). 
14 Grifo nosso. 
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Desta forma, Goffman põe em jogo uma nova variável que nos é pertinente a nosso 

estudo, a saber, a modificação subjetiva promovida pela instituição. Neste sentido, devemos 

considerar as consequências promovidas para além do corpo orgânico, em virtude da 

incidência de práticas direcionadas ao tratamento do corpo, bem como a própria situação de 

internação. É importante ressaltar, e nunca é demasiado fazê-lo, que tais indivíduos estão em 

situação de internação sob circunstâncias que lhes fogem ao controle e que frente a elas 

possuem pouca margem de escolha. O mal da doença lhes atinge de forma abrupta e, muitas 

vezes, inesperada de tal forma que frente a isto, pouco se tem a fazer senão internar-se, ou ser 

internado (quando o paciente entra no hospital inconsciente, por exemplo), para além de sua 

vontade. 

2.2 Consequências da internação sobre o paciente.

O indivíduo adentra a instituição com a concepção de si, formada ao longo dos anos 

através da interação social e familiar. Porém, ao entrar, no hospital despe-se do apoio dado 

por tais disposições. Este fenômeno Goffman nomeia como mortificação. E afirma que os 

processos pelos quais o eu da pessoa é mortificado são relativamente padronizados nas 

instituições totais15. Isto porque há uma transformação da relação entre o internado e o mundo 

externo, que permanecem afastados por um longo tempo, resultando em perdas 

irrecuperáveis. 

Pensando a partir da psicanálise, podemos afirmar que a irrupção da doença de forma 

abrupta, promove a impossibilidade de imediata significação da experiência vivida, o que 

promove angústia. Além disso, com o afastamento do mundo cotidiano e o esmaecimento dos 

laços familiares e sociais resultam no abalo da imagem imaginária formada sobre si –  eu 

ideal. Somado a isso há um reposicionamento do sujeito, através do olhar e discurso médico a 

ele direcionado, promovendo a transformação do lugar por ele ocupado na cultura e 

resignificação de si e da experiência de adoecimento. Em alguns casos, a internação 

prolongada implica na transformação da própria visão de mundo do sujeito. 
15 Manicômios, conventos e prisões, 1974, pág. 24. 
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Goffman afirma que ao adentrar a instituição total, existe uma exigência sobre o 

“novato”  de enquadramento, através dos movimentos de modelagem da máquina 

administrativa, que para tanto, lança mão como instrumento, a rotina de padronização. Neste 

sentido, a assistência médica será fornecida de forma sistemática e coletiva, não existindo 

espaço para as demandas individuais. A abordagem ocorre de forma sistemática, e homogênea 

sob os corpos enfermos enfileirados. Taxas no sangue são aferidas, pressão medida, ausculta 

feita, paciente por paciente. A partir daí, intervenções sobre os corpos serão calculadas e 

efetivadas.  

 Algumas instituições oferecem ao recém-chegado as “boas-vindas”. Tratar-se-ia de 

um momento no qual a equipe administrativa ofereceria para o novato uma noção clara de sua 

situação e uma explanação inicial da instituição. É importante perceber que no hospital geral 

tal prática é inexistente. Não é promovido tal esclarecimento, seja a cerca da instituição, ou 

informações a respeito das intervenções médicas que lhe serão designadas. Não existem tão 

pouco, como afirmamos a pouco, informações claras e bem direcionadas a cerca de seu plano 

terapêutico, e em alguns casos, até mesmo sobre a enfermidade e sua evolução, ou ainda, 

sobre os aparelhos que apitam de forma incessante.

Além da deformação pessoal, em virtude da perda do conjunto de identidade, existe 

também, a desfiguração pessoal, que decorre de mutilações diretas e permanentes do corpo16. 

A fim de demonstrar a dificuldade de comunicação entre a equipe médica e o paciente, 

e a rarefação de informação somado ao fenômeno de desfiguração pessoal, trataremos de 

outro caso atendido no hospital geral universitário.

Trata-se de uma paciente, que chorava muito em virtude da dor dilacerante em sua 

perna direita, que apresentava uma inflamação aguda, em virtude da dificuldade, devido ao 

quadro de diabetes, e da difícil cicatrização de uma ferida. Sua perna estava gravemente 

inchada e escurecida, indício, segundo os médicos, de sepse. Seu choro intermitente causava 

problemas para a enfermaria porque incomodava a todos e impedia que outros pacientes 

dormissem. Somado à disso, a paciente afirmava com veemência que iria pular da janela por 

não suportar a dor que sentia. Frente ao grave estado, seria necessária uma cirurgia de 
16 Erving Goffman, Manicômios, conventos e prisões, 1974, pág.29
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amputação. A equipe médica, neste caso composto também por dois residentes, questionava 

qual seria a melhor maneira de comunicar tal fato a paciente. Depois de muitas considerações, 

a solução, por eles proposta, foi a de informar a mulher que desta vez a troca de curativos 

seria realizado na sala de cirurgia, onde o ferimento seria supostamente higienizado. Somente 

após efetivada a cirurgia de amputação, os médicos iriam ao leito informar-lhe que analisando 

a quadro, foi preciso amputar-lhe a perna. É importante perceber, que a cirurgia de amputação 

estava marcada e a família, inclusive, já havia assinado a autorização para a realização do 

procedimento. Porém, a escolha da equipe médica foi restringir a informação, deixar a 

margem a paciente; nada seria exposto para ela que acordaria da cirurgia sem uma das pernas. 

Após a intervenção e acompanhamento da equipe de psicologia houve uma reestruturação na 

decisão médica. A paciente foi informada da gravidade de seu quadro e da amputação que 

sofreria. A realidade cruel se impôs de forma crítica, porém, tornando a paciente participante 

deste processo, o sofrimento pôde ser elaborado e questões referentes à perda puderam ser 

trabalhadas.  

Entretanto, a partir deste exemplo podemos aferir que o paciente, visto através do 

olhar da equipe médica, se apresenta apenas como um organismo passivo e sedento de 

intervenções técnicas e pontuais, desprovido de aspectos subjetivos, sociais e históricos. 

Como se o procedimento recaísse somente sobre o corpo, sem efeitos para além do campo 

orgânico. Porém, através da prática de escuta de pacientes em internação, a dimensão do 

sofrimento e as implicações no campo subjetivo expõem-se de maneira visceral. Como 

imaginar, a partir da assepsia médica, que a amputação de um membro, ou o adiamento de 

uma cirurgia ou um diagnóstico de câncer, por exemplo, ocorrerá sem desdobramentos fora 

do campo orgânico? Não sendo necessário, portanto, considerá-los?

Desta forma, podemos perceber a ausência de comunicação clara e direta entre médico 

e paciente. Não apenas pela diferença vocabular. Tendo em vista que, muitas vezes, o 

discurso que o médico direciona a família está formatado pela linguagem técnica e acadêmica. 

Como se para garantir o segredo da arte médica, fosse necessário resguardar certas 

explicações, camufladas em um discurso codificado, que somente alguns (os pares de 

profissão possuem acesso). A mãe do paciente interpela “como ele está doutor?”, o médico 
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responde “as taxas de potássio estão estabilizadas, P.A. normal, porém o prognóstico é 

reservado”. Explicação esta que passa ao largo da possibilidade de inteligibilidade de uma 

mãe aflita, ansiosa por esclarecimentos a cerca do estado de seu filho. 

Para finalizar esta parte, outro aspecto que promove a submissão e a mortificação do 

eu, apresentado por Goffman, é a imposição de permanecer em determinadas posições que 

traduzem imagens inferiores do indivíduo e, além disso, “a necessidade de importunar e 

solicitar humildemente algumas coisas pequenas –por exemplo, fogo para cigarro, um copo 

de água ou permissão para usar o telefone” (GOFFMAN, 1974, pág. 30). Em âmbito 

hospitalar é frequente nos deparamos com situações semelhantes a estas. Tendo em vista que 

os cuidados dispensados, através da rotina não se compatibilizam com a demanda particular 

de cada paciente. Será necessário solicitar, por exemplo, que a enfermeira retorne ao leito para 

realizar uma outra troca de fralda, mudar o paciente de posição, considerando casos 

recorrentes, no CTI de imobilidade, ou restrição de movimentos. Assim como a necessidade 

de solicitar auxílio para a realização de atividades secundárias, que a pessoa podia executar 

sozinha no mundo externo, colocam o paciente em posição submissa, ao passo que permite a 

interferência direta da equipe. “Em vez de ser atendido imediata e automaticamente, o 

internado pode sofrer caçoadas, receber uma negativa, ser longamente interrogado, ser 

ignorado, ou segundo sugestão de antigo paciente mental, esquecido”. (ibidem, pág. 44). 

Além disso, pacientes acordados e orientados em unidades intensivas testemunham com 

frequência a morte de outros pacientes, e as manobras de reanimação da equipe médica. O 

que institui o medo da morte e também, contribui para a mortificação do eu. 

A título de ilustração apresentamos alguns fragmentos de situações que pudemos 

apreender no hospital universitário. O primeiro caso trata de um paciente jovem que sofreu 

um acidente de moto. Ainda debilitado, solicitava água de forma insistente. Entretanto devido 

a prescrição médica a quantidade de água prevista em sua dieta era restrita. Porém, em casos 

de longa privação de água há o severo ressecamento dos lábios e da língua e um procedimento 

possível para amenizar este desconforto é hidratar através de um pedaço úmido de gaze. 

Entretanto, é necessário que um profissional da enfermagem o faça. 
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Neste caso, o paciente solicitou água inúmeras vezes. E a enfermeira do posto lhe 

advertia: “Já falei que não vou te dar, fica quieto.” O paciente, em seu limite de forças, tentou 

levantar-se, ainda acoplado aos fios dos monitores e as sondas, que lhe garantiam o aporte de 

alimentos. Arguida pela profissional de psicologia, no sentido de, por que não oferecer a 

hidratação paliativa, através do recurso da gaze, a enfermeira afirmou que não havia 

problemas porque depois que ele saísse do período de internação no CTI, o paciente não se 

lembraria de nada. “ou seja, enquanto estamos sendo retalhados vivos na mesa de operação, 

sentimos totalmente a dor, mas depois quando acordamos, já não nos lembramos dela...” 

(ZIZEK, 2003, pág.117) mais nada” Podemos concluir que para esta profissional,  se não há 

registro posterior de memória, não é necessário promover ações, fora da prescrição médica, 

que poderiam aliviar, mesmo que por alguns instantes, o mal-estar sofrido pelo paciente em 

situação de internação.

Na mesma linha, recordemos do paciente que apresentamos no primeiro capítulo. Sem 

possibilidades de movimentação, era deixado deitado de lado, de frente para a parede, e de 

costas para o posto de enfermagem. Devido à frequência em que solicitava auxílio para 

realizar os pequenos atos, como por exemplo, coçar o rosto. Os constantes chamados geravam 

muita irritação ao corpo médico e aos enfermeiros, que eram solicitados de forma 

intermitente. Entretanto, o que nos chama a atenção é que a única possibilidade encontrada 

em lidar com este paciente foi excluí-lo. Obrigá-lo a permanecer isolado, reduzido ao copo 

orgânico, igualando-o à série dos demais pacientes, que se encontravam desacordados.  

Continuaremos a refletir acerca da relação estabelecida entre a equipe médica e este 

paciente em especial. Desta vez, a partir de outra passagem: em uma certa manhã, quando foi 

organizada uma festa de aniversário para um outro paciente. O violão foi levado pelo 

fisioterapeuta, as bolas de gás, pelas assistentes sociais. De pronto, vários cantores foram 

escolhidos entre o corpo da enfermagem os potes de alimentação via sonda naso-gástricas, 

mais pareciam dois chocalhos ao ritmo do som. Queremos chamar a atenção para a seguinte 

passagem: A equipe médica foi aos leitos dos poucos pacientes acordados e dedicaram a cada 

um deles uma música. Para este paciente em questão, curiosamente, foi cantada a música que 

tinha como verso principal: “se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se 



xlvii

enganou meu bem, pode vir quente que estou fervendo”. Revelando a situação de embate de 

conflito silencioso que regia por detrás dos cuidados oferecidos. 

Portanto, a entrada do indivíduo no hospital geral- apresentado aqui como paradigma 

de instituição total- promove um ataque à liberdade e a autonomia do indivíduo em situação 

de internação ao produzir efeitos diretos sobre a subjetividade. Visto que institui-se a 

supressão da possibilidade de escolha e a renúncia da vontade pessoal. A resposta do 

indivíduo a estas privações serão compreendidas pela equipe como resistência ao tratamento, 

e provavelmente este paciente será configurado na classe dos “pacientes problemas”. Segundo 

Neury José Bodega, em seu livro “Prática Psiquiátrica no Hospital Geral”  os pacientes 

problemas são aqueles que, por se não ajustarem à situação de doença e de hospitalização, 

comportam-se de tal forma que enraivecem     o     médico     e     a     equipe     assistencial  , atrapalhando-

lhes a rotina.   

Neste sentido, é importante notar que os efeitos subjetivos recaem também sobre os 

cuidadores e por consequência influenciam decisivamente nas práticas direcionados aos 

pacientes. Revelando que o saber científico pretendido neutro não passa de uma ilusão e 

refúgio para as inquietações, que por ventura, acometam a equipe médica, que imediatamente 

recorrerá a protocolos para amenizar a afetação frente ao paciente e suas demandas e também, 

frente ao corpo enfermo.  Na literatura da psicologia médica tal afetação é circunscrita pelo 

conceito de contratransferência entendido como “tudo o que da personalidade do analista 

pode intervir no tratamento”  (CUNHA, 2009, pág.41). Portanto, nos dedicaremos à 

abordagem dos efeitos produzidos, também, sobre a equipe médica e as consequências 

decorrentes. 

2.3. A equipe médica e afetações do trabalho com moribundos.

Até o momento, demos prioridade na abordagem da perspectiva do sujeito que adentra 

o hospital geral e as transformações subsequentes, decorrentes do processo de mortificação do 

eu. Entretanto, interessa-nos, igualmente, estudar as afetações do profissional de saúde frente 

ao contato íntimo e direto com os processos de adoecimento e o convívio diário com a morte. 
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Nosso objetivo é trazer à cena aspectos, da relação do profissional de saúde com o enfermo, 

situados na dimensão mais profunda da ação protocolar e científica. Ou seja, abordar os 

efeitos subjetivos produzidos para além do cuidado médico, balizado pela cura. Trata-se, 

portanto, de erigir pontos negligenciados ao segundo plano, mantidos na tessitura do silêncio, 

porém, que se fazem presentes de forma decisiva, permeando e influenciando o processo 

terapêutico. 

O paciente, ao adentrar o hospital, traz em seu corpo o signo da finitude. Como 

abordamos anteriormente, a transformação do olhar médico foi promovida pelo englobamento 

da morte em seu cerne, e a partir daí lança-se sobre os corpos dos indivíduos, vendo-os como 

suporte da doença. A morte, portanto, espreita, através do corpo doente e afecções, a sanidade 

do profissional de saúde. Queremos afirmar que, de forma recorrente, a estabilidade do 

discurso médico é abalada frente à angústia promovida na abordagem de determinados casos, 

em que o controle emocional torna-se extremamente difícil para as pessoas da equipe médica. 

Ressaltando que o discurso médico e as sanções terapêuticas, por mais que se 

pretendam objetivas e neutras, por vezes falham. Não em relação à eficácia clínica em si, mas 

falham ao não cumprimento da “blindagem afetiva” do profissional de saúde no contato com 

os pacientes. Porque um esquema médico não é apenas, uma perspectiva da qual uma decisão 

em relação a dosagem de medicamentos ou a intervenções sobre o corpo do paciente se dá. 

Funcionam também, como ilhas de segurança que avalizam a conduta moral, através dos 

protocolos. Neste sentido, para adiantar um argumento abordado mais adiante, a 

individualidade do médico sai, da cena e dá lugar a relação hegemônica do discurso médico 

em si que orientará as condutas preservando o médico da decisão ética. Queremos ressaltar 

que as ações protocolares eximem o médico, enquanto indivíduo de suas ações, protegendo-os 

das interferências das afetações no cuidado do outro.

O Ponto chave é compreender que estas posições e afetações permeiam de modo 

decisivo a prática médica. Revelando um campo que afasta-se do campo neutro 

objetivado/desejado pelo positivismo. A prática médica se pretende neutra, porém perde, por 

vezes, este status pela simples razão de que o par médico-paciente são, em última instância, 

seres humanos. Se analisarmos a postura dos médicos no caso do massacre das crianças em 
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Realengo, poderemos ver indícios deste extravasamento do campo afetivo, em detrimento ao 

campo da neutralidade científica. Os médicos que já haviam cumprido seu turno retornaram a 

seus postos de trabalho para atender as crianças feridas, vítimas de um atentado. Mais que 

cuidados médicos, o que estava sendo oferecido àquelas crianças era o suporte afetivo atenção 

diferenciada, que transpassa o discurso médico. 

É importante ressaltar, porém, que não se trata de ampliar o humanismo de forma 

exacerbada. Trata-se simplesmente de trazer à discussão elementos subjetivos que 

influenciam nesta relação. Já considerados em outros estudos como, por exemplo, os estudos 

sobre a transferência. Freud, atenta para o fato da transferência não ser uma experiência 

circunscrita no processo analítico, está presente em toda relação humana, inclusive a que 

concerne médico e paciente. Por via transferencial o paciente atualiza traços de sua vida 

afetiva e amorosas projetando-as à figura do médico. Neste sentido, existem elementos na 

relação médico-paciente que transpassam a esfera objetiva e neutra do conhecimento 

científico e da prática médica. Seguindo Freud, Neury Botega afirma que o encontro médico-

paciente não é regido apenas por elementos objetivos e racionais, pelo contrário, ao 

estabelecer contato com uma pessoa doente, apresenta-se na consulta expectativas conscientes 

e inconscientes. O médico passa, portanto, a ser depositário das fantasias, via instalação do 

fenômeno da transferência. Da mesma forma aponta para o aparecimento da 

contratransferência como em um jogo físico-mecânico no par ação e reação. Este outro 

fenômeno é por ele classificado como interferência da personalidade do analista no processo 

do tratamento.

Retornando ao conceito de instituição total, Goffman aponta como parte implícita na 

perspectiva institucional a racionalização das atividades, a fim de promover a distância social 

entre a equipe e os internados. O que resulta na promoção da visão estereotipada, de uns em 

relação aos outros, com o objetivo de manter este afastamento e justificar o tratamento que lhe 

é imposto. Entretanto, afirma que este esquema estabelecido sofre abalos quando a instituição 

é permeável à comunidade mais ampla, e desta forma, os profissionais podem ter a mesma 

origem social que os internados, e até uma origem inferior. Neste sentido, como compartilham 

a cultura do mundo original do internado, terão dificuldade para manter a distância social em 
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relação a eles. Goffman nos abre espaço para pôr em cena o conceito de identificação e as 

consequências resultantes da redução da distância entre médico e paciente. 

Ao analisar o lugar do moribundo em nossa sociedade, Norbert Elias ressalta que o 

isolamento precoce dos moribundos ocorre em virtude da dificuldade de muitas pessoas em 

lidar com o tema da finitude e por identificarem-se ao doente. “O problema social da morte é 

especialmente difícil de resolver porque os vivos acham difícil identificar-se com os 

moribundos.” (ELIAS, 2001, pág. 8) A morte é, portanto, um problema dos vivos. Nunca é 

demais ressaltar que, o homem é o único animal que reconhece a morte enquanto 

possibilidade. “Na verdade não é a morte, mas o conhecimento da morte que cria problemas 

para os seres humanos.” (ibidem, pág.11) Frente angústia trazida pela possibilidade da morte, 

o indivíduo lança mão de mecanismos de defesas. E assim, podemos considerar que a morte 

do outro é uma lembrança de nossa própria finitude. E neste sentido, podemos afirmar que o 

confrontamento com o corpo enfermo produz a presentificação da morte no espaço médico.

“A visão de uma pessoa moribunda abala as fantasias defensivas que as 
pessoas constroem como uma muralha contra a ideia de sua própria morte. O 
amor de si sussurra que elas são imortais: o contato muito próximo com o 
moribundo ameaça o sonho acalentado.” (ibidem. pág. 17)

Questionamos, portanto, se o discurso médico sobre o corpo enfermo serve -para além 

da eficácia clínica - de anteparo à angústia produzida pelo confronto com a morte, 

promovendo uma tentativa de contenção. Em outras palavras, uma tentativa de significação de 

uma experiência atordoante e impossível de ser completamente recoberta pela palavra. Vimos 

com Foucault a importância da tradução em linguagem médica dos sintomas que passam a 

serem signos de doença, de tal forma que tudo o que existe para a medicina é entendido como 

passível deste processo de transcrição. Entretanto, este fenômeno que designamos aqui como 

angústia é impossível de tradução absoluta. Neste sentido, chamamos atenção para a 

insistência deste resíduo, que por enfrentar uma impossibilidade de tradução absoluta, insiste 

de forma brutal. 
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De certa forma essa experiência atordoante faz o domínio da medicina, e seu discurso 

hegemônico, vacilar. Deixando aflorar a pertinência social do fenômeno do adoecimento, e a 

implicação subjetiva de identificação e compaixão ao sofrimento humano. Como se naquele 

instante, o sofrimento, o desgaste e a fragilidade do corpo que adentra a sala de emergência 

tocasse ou apontasse para a equipe médica algo pertinente a todos. Que por não ser mais 

passível de ser circunscrito de forma absoluta no saber médico, promove o mal estar. “A 

morte está na vida, e a doença é signo disso” (CANGUILHEM, 2005, pág.32). É importante 

ressaltar que isto é dado rapidamente, em um instante, embora produza fortes efeitos- trata-se 

do tempo lógico, apresentado por Lacan. A tendência, em um segundo momento, é de 

reinscrição no campo médico, isto é, fechamento. E como consequência o silenciamento dos 

afetos suscitados. “As doenças são os instrumentos da vida através dos quais o ser vivo, 

quando se trata do homem, se vê obrigado a reconhecer-se mortal” (ibidem. Pág. 33). 

Para concluir, defendemos que o reconhecimento da mortalidade proporcionado pelo 

encontro com o corpo degradado, atinge tanto o doente quanto o profissional de saúde. De tal 

forma que cada corpo enfermo aponta, silenciosamente, para a finitude humana, apresentado 

(em fantasia) risco à sanidade daqueles que cuidam. Como se cada corpo enfermo anunciasse: 

“O que vocês são, nós fomos. O que somos, vocês serão” (ELIAS, 2001, pág. 21). Portanto, o 

afastamento em relação ao moribundo pode ser lido como um mecanismo de defesa em 

relação à insuportabilidade do contato com a morte, presentificada pelo doente. Apenas as 

rotinas estruturadas do hospital, fornecem alguma estruturação social para a situação de 

morrer. Em sua maioria, porém, destituída de afeto e contribuem para o isolamento do 

moribundo. 

Entretanto, a morte não é um fenômeno médico. Embora tenha sido circunscrita em 

seu território, através da emergência da figura do médico como autoridade, e sua dominação 

da abordagem dos processos anatomoclínicos da experiência do adoecimento. Tão pouco, a 

morte reduz-se ao caráter biológico. Apresenta, também, contornos sociológicos, subjetivos e 

culturais que devem ser levados em conta. 

A constatação de que a morte é inevitável está encoberta pelo empenho em adiá-la 

com a ajuda da medicina e da providência divina. A sua inevitabilidade, frente a casos 
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críticos, muitas vezes, faz com que a morte seja de antemão sentenciada, a fim de isolá-la no 

corpo do outro. Queremos dizer que o diagnóstico por vezes, apresenta caráter de profecia e 

acomete o doente como uma sentença ao antecipar a morte. E como consequência promove a 

circunscrição da finitude no domínio do outro, servindo como meio de apaziguar a angústia 

provocada no profissional, através do afastamento da morte. 

Há, portanto, duas esferas da morte: enquanto orgânica e discursiva. De tal maneira, 

que o discurso tem o poder de antecipar a morte biológica. “O discurso está na ordem das leis; 

(...) se lhe ocorre ter algum poder, só é de nós, que ele advém” (FOUCAULT, 2009, pág.7). O 

discurso médico, imposto ao doente é um discurso normativo e implica uma sanção. Sanção 

terapêutica, ou neste caso, sanção de caso terminal. Impõe, portanto, sua coerção, tanto ao 

paciente, quanto ao médico. 

Além do caráter normativo, o discurso médico possui o poder de sanção, tendo em 

vista sua intimidade tanto à lógica do biopoder, ao fazer viver e deixar morrer, em nome da 

gestão populacional da saúde. E também por ter um peso e resquícios do poder soberano ao 

fazer morrer através de sua prática e de efeitos iatrogênicos. Como ressalta Foucault não se 

trata de uma superação de um estilo de poder em relação ao outro e sim de um acoplamento, 

permitindo a atuação de ambos na esfera política da clínica. 

Até agora, consideramos o discurso articulado à produção de saberes e de práticas na 

esfera do hospital geral. Abordamos também o caráter falho de sua pretensão totalizante e de 

amparo em relação à afetação pessoal. Cabe-nos agora compreender que discurso é este, quais 

são suas características, como se manifesta e o que pretende. 

O discurso médico, instituidor de práticas e produtor de poder, prossegue segundo suas 

próprias leis, impondo coerção ao doente e também ao médico. Ao passo que permite o 

reconhecimento do profissional enquanto autoridade máxima no espectro hospitalar. É através 

do discurso, que a potência do conhecimento e poder médico se impõem. Faz-se importante 

notar que, para o doente, a entrada no hospital exige abrir mão de seu saber sobre si e sobre 

seu corpo. Enquanto cabe ao médico abdicar de suas opiniões pessoais em detrimento a 

adesão ao discurso médico, que se manifesta de forma hegemônica.
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Como vimos, discurso que se impõe entre médico e doente é um discurso normativo, 

que estabelece uma sanção terapêutica. Põem em cena aspectos relevantes do ponto de vista 

anatomoclínico e em segundo plano, outros fatores, como a particularidade de casa caso e a 

subjetividade. Entretanto, é importante trazer o foco para a advertência de Jean Clavreul ao 

defender a impossibilidade do discurso médico em oferecer algum lugar que seja para a 

questão do Sujeito. Neste sentido, seria um equívoco apontar tal impossibilidade como 

negligência. Pois não são ignorâncias, mas desconhecimentos, na medida em que esta 

dimensão não está configurada ou estruturada para o discurso médico. Neste sentido, o que 

o discurso médico impõe-se frente ao paciente e também ao médico, quando através de seu 

imperativo metodológico de cientificidade e objetividade retira de cena a subjetividade, tanto 

de um quanto de outro. Visa informar e educar o público, médico ou não e transmitir sua 

autoridade modificando pouco a pouco a imagem que o médico faz de si mesmo. E institui 

uma ideologia dominante ratificando a saúde e o bem estar dos órgãos como o bem supremo e 

necessário a todos os indivíduos. Apresentando o médico como grande mestre deste conceito, 

tendo em vista que dissemina a idéia que “O médico sabe melhor que você o que convém 

para o seu bem. Sua liberdade resume-se em escolher o seu Senhor” (ibidem, pág. 31). O 

limite da liberdade está marcado, portanto, pela morte, e na medida em que prescreve 

intervenções clínicas, medicamentos e estilos de vida também proscreve o saber individual do 

doente sobre seu corpo. E qualquer intenção de autonomia e sublevação em relação aos 

desígnos médicos tem como sanção a ameaça de morte. “A supressão da liberdade ou a 

morte” é frente esta chave que cada paciente tem de fazer a sua escolha. Escolher subjulga-se 

às diligências médicas, significa abrir mão da autonomia em relação ao seu corpo. Entretanto, 

escolher a liberdade leva a escolha da morte, na medida em que esta se impõe, e se opõe a 

norma médica, direcionada para o bem-viver. 

O discurso institui a ordem médica e os médicos são seus executantes, seus 

funcionários e também sofrem suas intervenções. Para ilustrar esta afirmação, nos 

remeteremos a uma fala de uma médica chefe de setor da Unidade Coronariana, que afirma 

em tom de desânimo. “Quando iniciei a clinica, ficava aflita a cada caso de óbito que atendia. 

Não conseguia entender como meus colegas ficavam tão frios em relação a isto. Mas com o 
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tempo, parece que criei uma casca, como se fosse uma defesa e não sou capaz hoje de ter 

grandes emoções, boas ou más. Isto tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal”. 

Através desta fala, podemos levantar uma questão a cerca da formação médica, que 

centra-se não somente na esfera intelectual e prática da disciplina, mas também produz efeitos 

sobre os profissionais em relação ao contato cotidianos com a morte, que os faz recrudescer, 

para além dos muros do hospital. Segundo Clauvrel, o corpo médico não tem interesse em ser 

dividido por vãs considerações e não pode suportar ser subjetivamente dividido na realização 

de sua tarefa cotidiana. A relação do médico com cada paciente, respaldada pela Ordem 

médica e institui seus protocolos, que formam uma espécie de roteiro obrigatório, que se por 

um lado aumenta a eficácia médica, por outro, impõe um anteparo protetor para as decisões 

médicas. As decisões são tomadas com base na relação estabelecida entre instituição-

enfermidade, não havendo espaço para ao médico, enquanto indivíduo e sim, enquanto 

categoria. O que permite as constantes trocas de plantão e a continuidade do tratamento que 

não está referido (na prática) a um profissional específico, embora conste um médico 

responsável no prontuário, o paciente é tratado por uma equipe, sem face, por um corpo 

médico que se apresenta homogêneo. 

Se pensarmos nos protocolos de atuação em emergências, teremos uma noção da 

importância do treinamento e no respaldo do conhecimento, que mais do que habilitar, institui 

rigorosos roteiros de atuação que se impões com força de lei. Analisaremos a atuação de 

profissionais de um Núcleo de Urgência que tem prestado excelentes serviços no salvamento 

de vítimas em situação de desastres em todo o país. É importante ressaltar que não 

pretendemos discutir ou questionar a eficácia do trabalho ou sua importância, tendo em vista 

que é de extrema relevância e têm contribuído para o salvamento de muitas vidas. Estes 

profissionais, verdadeiros heróis, estão mobilizados por uma causa, investindo suas próprias 

vidas. Queremos apenas, analisando os manuais CRAMP e STAR mapear a importância do 

protocolo e do treinamento profissional e compreender a lógica de funcionamento do discurso 

médico a partir destes, e daí compreender as conseqüências para o paciente e para a equipe 

médica. 
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Segundo estes manuais, a triagem é de extrema importância para o atendimento 

eficiente de vítimas de desastres. Tendo em vista o grande número de feridos é necessário 

estabelecer prioridades, com a finalidade de identificar pacientes em risco de morte e que 

serão salvos caso recebam prioridade, que lhes assegure cuidados imediatos e oportunos em 

local adequado. Definem-se quatro níveis de prioridade: 

a) Prioridade 1 
Para os pacientes muito graves, em situação de risco iminente, mas viáveis 

(pacientes de alto risco). 

b) Prioridade 2 
Para os pacientes graves e viáveis, mas que não se encontram em situação de risco 

iminente (feridos graves). 

c) Prioridade 3 
Para os pacientes extremamente graves, em situação de risco inimente e inviáveis 
(moribundos) 

d) Prioridade 4 
Para os pacientes sem gravidade, que não se encontram em situação de risco e que 

podem aguardar seu atendimento, sem perigo de agravamento (feridos leves). 

Os pacientes de prioridade 3 também são classificados como vítimas pretas,  e a priori, 

classificados como inviáveis, somente receberão os cuidados médicos caso as demais vítimas 

tenham sido estabilizadas. Porém, geralmente vêm a óbito. Os pacientes de prioridade 1 são 

também classificados como verdes e exigem cuidados rápidos e emergenciais além de 

deslocamento rápido para outra unidade (hospital). Os pacientes de prioridade 2 também são 

denominados amarelo exigem cuidados imediatos, porém, permitem remoção em velocidade 

não tão rápida, pois não se encontram em risco eminente.  

Esta breve exposição tem como objetivo corroborar com nossa afirmação de que o 

doente pré-existe no discurso do médico, onde tem o seu lugar designado de ante-mão, para a 

equipe profissional, o paciente é um indicador de signos (neste caso, representados pelas 

cores) e não um demandante. Conforme a classificação dos pacientes em cores, eles são 

dispostos no Hospital de Campanha e o espaço, onde são dispostas as vítimas tem uma 
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configuração peculiar. Trata-se de um formato em cruz, onde o eixo vertical permite o transito 

de entrada e saída. Os pacientes amarelos, que necessitam ser levados de imediato para o 

Hospital tradicional, ficam posicionados na parte superior, para um pronto deslocamento. No 

quadrante externo, formado pela base do eixo principal e pela parte esquerda do eixo 

horizontal são depositados os cadáveres. E no quadrante externo oposto as vítimas verdes e os 

feridos sem gravidade onde recebem os cuidados médicos. O que nos interessa ressaltar, é que 

pela distância e pelas obstáculos formados pelas paredes, estes dois recintos são 

incomunicáveis, e fora de visão um do outro. Trata-se de uma estratégia para que os feridos 

não tenham contato visual com os mortos. A fim de evitar o pânico e desespero, além facilitar 

os atendimentos aos sobreviventes. Note que no ambiente do CTI tal separação não ocorre, 

sendo muito comum o paciente lúcido presenciar a morte de outros pacientes, ou o 

deslocamento da equipe para efetivar a reanimação de algum paciente em situação crítica. Tal 

experiência é assoladora para o sujeito, que indefeso assiste a tudo sem poder afasta-se do 

contato insuportável e cotidiano com a morte. 

O que esta classificação nos mostra é que a definição de morte depende de um ato de 

decisão. O que nos leva a corroborar com Giorgio Agamben ao retirar o fenômeno da morte 

do espectro médico e redefini-lo, através de uma intercessão, ao campo político. A politização 

da morte nos leva a compreender a zona de indeterminação entre os processos de vida e de 

morte e a imprecisão da definição da morte, por bases científicas, que lança mão do peso da 

biopolítica ao direcionar os processos decisórios. 

Iremos agora apresentar dois casos paradigmáticos a fim de explanar sobre o efeito de 

proteção que o discurso médico, através dos protocolos, oferece para os profissionais de 

saúde. Ambos os casos foram atendidos pela mesma médica especializada em situações de 

urgência em decorrência de enchentes e deslizamentos na cidade de Nova Friburgo, no Rio de 

Janeiro e em Alagoas. Foram relatados em entrevista aberta pela profissional que se referia a 

casos emblemáticos em sua atuação.

Caso 1
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Uma moradora com deficiência física (não possuía um dos braços) teve a casa 

invadida pela força das águas com o coto17 tentou segurar-se em uma das paredes e no outro 

braço, mantinha firme seu filho. Entretanto, após algum tempo, não foi capaz de sustentá-lo e 

a criança foi levada pela enxurrada. Desesperada a mulher passa a buscar seu filho, em meio 

aos destroços. Depois de retirar, ela mesma, alguns pequenos corpos infantis e não reconhecer 

nenhum como seu, convence-se da morte do filho e caminha durante muitas horas para o 

acampamento dos médicos do bombeiro e solicita ajuda para sua comunidade. Os médicos 

partem para a localidade e encontram um cenário devastador. A médica relata ter se deparado 

com uma criança com uma estaca de cerca atravessada no corpo, ainda viva e lhe prestaram o 

devido socorro. Ela descreve com precisão os detalhes das manobras médicas, ressalta que o 

protocolo indica a não retirada do objeto perfurante, que deve apenas ser seccionado. A 

criança ainda viva foi removida de helicóptero para o hospital, porém não resiste aos 

ferimentos.  

Segue relatando o caso que exporemos abaixo, porém, faz uma ressalva que é mais 

emocionante que o primeiro, inclusive foi uma das vezes que não agüentou e chorou muito. 

Assim como o chefe da equipe, que também não se conteve e veio as lágrimas.

Caso 2:

Em Alagoas estabeleceram a base do hospital de campanha em uma determinada 

localidade onde atendiam os feridos. Um senhor de 85 anos chegou ao hospital se queixando 

de dor de cabeça. Interpelado pela médica a respeito da periodicidade e início das dores o 

paciente revela que na verdade não sofria de mal algum. Apenas estava lá porque sabia que os 

bombeiros estavam dando água e que tinha vindo caminhando de uma cidade vizinha. Ao 

relatar este fato, a médica enfatizava que aquele senhor tinha andado quatro horas para 

conseguir um pouco de água e que este tinha a esposa doente em casa. Esta fala do paciente 

tocou de maneira tão profunda esta médica que ao relatar o episódio, ela o faça com as 

mesmas lágrimas nos olhos. 
17 Parte do braço. 
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Em relação a estes casos, nossa hipótese é que de certa forma, o protocolo de ações 

oferece um conhecimento científico a respeito da situação e orienta a atuação do profissional, 

mesmo em situações limites como as apresentadas. O exame da lesão corporal permite o 

médico avaliar, prever e direcionar sua conduta conforme estabelecido outrora, nos manuais e 

treinamentos. Desta forma, oferece um anteparo frente ao pungente sofrimento humano, pois 

este é reduzido à esfera orgânica e passível de ser circunscrito em uma rede de significações e 

de atos médicos. Entretanto, o caso 2 não apresenta a esfera biológica como plano de fundo. 

O que se expõe é o sofrimento pungente, que não pode ser delimitado em um espectro 

esperado. Não há lesão, não há distúrbio orgânico. Há o sofrimento nu, sem anteparo e sem 

possibilidade de acionar uma conduta através de regras previamente estabelecidas.    

Neste sentido, o Discurso médico além de ser normativo e instituir práticas 

disciplinares sobre os corpos internados em Hospital Geral, também exerce outra função, a 

saber, a de anteparo e proteção do médico frente ao sofrimento humano, experenciado dia-a-

dia na instituição hospitalar. Situação na qual a subjetividade do doente que se depara com a 

subjetividade do médico. Entretanto, é preciso ressaltar que por mais que se pretenda 

completo e seguro, o anteparo, por vezes, apresenta-se ineficaz, deixando transbordar os 

afetos inerentes à condição humana dos profissionais, que passam a se emocionar e expor 

seus sentimentos.   

2.4. O corpo frente à medicina

“Eu não sou eu nem sou o outro, 
Sou qualquer coisa de intermédio: 

     Pilar da ponte de tédio 
     Que vai de mim para o Outro”.

(Mário de Sá Carneiro)

O discurso médico extravasa o hospital e insere-se na vida cotidiana dos indivíduos 

formatando-os e enquandrando-os através de suas normas.  A medicina Ocidental não tornou-
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se apenas o principal recurso frente a doença, mas também um guia de vida estabelecendo as 

diretrizes normativas para uma vida saudável. “Ela promulga regras de comportamento, 

censura os prazeres, aprisiona o cotidiano em uma rede de recomendações” (MOULIN, A. 

M. 2008, pág. 15) 

A saúde passou a ser a verdade e também utopia do corpo. Deixou de ser caracterizada 

como ausência da doença a adquiriu um aspecto positivo solidificado pela Organização 

Mundial da Saúde- OMS, ao defini-la como estado completo de saúde e bem estar, físico, 

social e mental. E para garantir estes preceito, o Estado, imbuído de garantir o direito à saúde, 

compreendida como plena realização da pessoa e como direito à assistência médica, suspende 

certas liberdades privadas para proteger à saúde pública, (como no caso da vacinação 

obrigatória). Erige-se a biopolítica orientada para a gestão da vida populacional e passa a 

implementar práticas sobre a massa, desindividualizando cada sujeito, abstraindo-lhe suas 

características peculiares e englobando-os em uma massa homogênea –  o povo (wolks). A 

partir de preceitos liberais defendidos pela sociedade burguesa.

O corpo, compreendido como terreno de manifestação da doença, deve aparentar 

sanidade, na medida em que, a saúde é definida como o silêncio dos órgãos. Em contrapartida, 

os exames médicos, e as intervenções clínicas esforçam-se em encontrar no corpo uma 

desordem secreta. O homem da modernidade é impelido assim, a cuidar de si e a promover a 

vigilância constante sobre seu organismo. De tal forma extrema à internalizar os mecanismos 

de controle sobre si. A governamentalidade proposta pelo Estado liberal, baseado no 

liberalismo e na ordem burguesa, exacerba a disciplina sobre os corpos de tal forma que o 

próprio indivíduo torna-se seu próprio algoz. É necessário exercitar-se, cumprir com um 

estereótipo corporal ditado pela ordem social e, além disso, cumprir a dietética prescrita. 

Segundo Francisco Ortega, tal imperativo torna os indivíduos cada vez mais solitários, 

inseguros de si e, também, insensíveis ao mundo e ao outro. Da mesma forma, a diluição da 

enfermidade no espaço indefinido dos corpos promove o isolamento dos indivíduos. Forçados 

a enfrentar aquilo que não sabem nomear: a doença e sua potencialidade de morte que 

inscreve. Neste sentido, algumas pessoas portadoras das chamadas doenças sociais, como a 

turbeculose sofrem o peso da estigmatização. Sendo isoladas abruptamente do convívio 
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social. As doenças epidêmicas são paradigmáticas, para compreendermos o processo de 

exclusão dos doentes, basta lembrarmo-nos dos grandes leprosários, que formavam 

verdadeiras comunidades isoladas da sociedade, avalizada pela justificativa, do resguardo da 

saúde coletiva. 

Entretanto, podemos compreender este efeito da exclusão a partir da chave proposta 

por Nobert Elias, a saber, a tendência a isolar e ocultar a morte tornando-a uma área especial. 

“Os viventes podem, de maneira semiconsciente, sentir que a morte é contagiosa e 

ameaçadora; afastam-se involuntariamente dos moribundos” (ELIAS, N. 2001, pág. 37). 

As doenças crônicas, além de trazer a potência da morte de maneira aguda, também 

promovem uma interação íntima do doente com sua doença impondo, uma longa convivência 

do paciente com a enfermidade. Em pacientes de internações de longa permanência em CTI, 

observamos esta mesma relação intrínseca. O que leva o indivíduo a produzir uma relação 

extremamente íntima com a medicina. As limitações proporcionada pela enfermidade, bem 

como a medicação, exigem uma reconfiguração do dia-a-dia do paciente. 

A título de ilustração do desenvolvimento da capacidade do cuidado de si, traremos 

foco a um paciente que aos 14 anos foi acometido pela leucemia. No estágio inicial de sua 

internação o menino foi desenvolvendo estratégias de relação com a equipe médica e, atento 

aos cuidados cotidianos, previa as intervenções futuras. Por exemplo, em um dos 

atendimentos psicológicos informou que sabia que o médico lhe prescreveria bolsas de 

plasma naquela tarde. Arguido de como obteve aquela informação, o paciente respondeu: “Eu 

sei ué! Quando minha coxa fica com estas bolinhas vermelhas, eu já sei que o médico vai 

indicar plasma”. Destacamos a forma precoce que este paciente desenvolve estratégias e para 

compreender as manifestações da doença em seu corpo e mecanismos para prever a 

intervenção futura. Garantindo, mesmo que de forma precária certa autonomia sobre si e a 

possibilidade de ser participante no processo terapêutico. 

Isto demonstra que o corpo se torna objeto incessante de negociação com as normas 

proclamadas pelo poder médico. Na melhor das hipóteses, é obrigado a tornar-se “parceiro do 

perito”  e capacitado, via prática e observação de identificação de signos em seu corpo. Ou 

simplesmente, submete-se às diligências médicas abrindo mão de sua autonomia. Neste 
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sentido, o paciente apropria-se do saber médico e passa a reconhecer, mesmo que 

superficialmente, os signos da doença em seu corpo. 

2.4.1. A solidão dos corpos

Segundo Anne Marie Moulin em nome da modernidade, os hospitais fizeram 

desaparecer as salas comuns. A monitoração por câmaras substitui o rosto tutelar das 

enfermeiras e tecnologia passa a cada vez mais substituir o cuidado e o contato humano. A 

fria precisão dos aparelhos passa a ser o meio através do qual os médicos retiram as 

informações a cerca do paciente. Se por um lado tal recurso influenciou diretamente na 

melhora exponencial da eficácia médica, por outro, produziu a intensificação do isolamento 

do paciente. 

No CTI, por exemplo, o monitoramento tecnológico, os leitos afastados e a grande 

porcentagem de pacientes desacordados, fazem aumentar a solidão dos pacientes lúcidos. Em 

algumas situações, apesar do chamado do paciente, os profissionais não oferecem atenção 

fora do cronograma de rotinas ou caso o aparelho não indique a necessidade de intervenção 

médica. O profissional se debruça sobre o doente, através da demanda clínica, a fim de aferir 

a doença ou proporcionar intervenções sobre o corpo enfermo. Raros são os contatos 

motivados por outra razão que não a racionalidade científica. 

“O enfermo, ou melhor, seu corpo circula entre as máquinas servidas por 
manipuladores mudos, olhos fitos no aparelho. Silêncio, hora é do exame.... 
seria a morte da “clínica”, cujo o nascimento Foucault havia celebrado?” 
(ibidem pág. 64). 

A título de ilustração, apresentamos o fragmento de um atendimento psicológico ao paciente 

de 16 anos vítima de perfuração de arma de fogo apresentado no capítulo anterior.

[“Passando frente ao leito de Marco18 fui capturada por seus olhos que me 

acompanharam pelo percurso sob portal, levantou a mão e chamou-me gestualmente, “vem 

18 Nome fictício para o paciente. 
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cá”19.  Respondi: “Já vou. Vou pegar a luva e vou aí”. Entrei, ele estava muito agitado, 

segurou a minha mão. A cada apito dado pelo respirador, ao qual está acoplado, abria seus 

olhos em espanto. Olhava com pavor as coisas a seu redor. Tentei com tranquilidade lhe 

explicar a função das máquinas e acalmá-lo em relação aos apitos, que eram, realmente, 

ensurdecedores. 

Olhando fixamente para mim repetia: “Estou com medo!” perguntei de que ele tinha 

medo. Mas em resposta, somente repetia: “estou com medo!” Sua frequência cardíaca subia, 

passou a tremer e a suar. Uma equipe médica prontamente entrou; vários jalecos verificavam 

temperatura, batimentos, pensavam em intervenções e possíveis causas para esta 

intercorrência. Marcos pedia ao médico: “quero dormir, me dá sedativo, tá doendo!”  e com 

força apertava minha mão, cravando a unha em meu punho. O médico perguntou-me. “O que 

ele está falando?” e sugeriu a Marcos que falasse para mim. “traduzi” ao médico seu apelo, 

que foi logo recusado: “Não cara, precisamos de você acordado, você não quer melhorar? 

Tem que ficar acordado”. Porém, frente à insistência do “mudo”  paciente o médico cedeu 

uma pequena dose. Antes que o último jaleco saísse apressado, disse a Jeferson: “viu, este é 

seu médico, você pode falar com ele”. Ainda de lado, o médico respondeu ríspido: “Fala com 

ela, eu não sei fazer leitura labial.” E apressadamente retirou-se. 

A dose de sedação foi ministrada, o monitor indicava a normalização dos sinais vitais 

do paciente. Perguntei-lhe se ele estava melhor, mais tranqüilo, e com a testa franzida e certo 

ar de irritação ele me respondeu: “Eu não estou falando”, sorri e lhe disse, “Está sim. Não está 

saindo som, mas eu entendo o que você fala pelo movimento da sua boca”. Enquanto o 

enfermeiro lhe dava a medicação chegou a fisioterapeuta para realizar aspiração as secreções 

através da traqueostomia.  

Muito assustado com o incômodo e com o barulho do procedimento, Marcos pedia 

para parar e perguntava: “O que você está fazendo?” Ela me perguntou: “O que?” Disse-lhe 

19  Como apresentado, pacientes de CTI geralmente são submetidos à traqueostomia, onde o respirador passa a 
ser acoplado diretamente à traquéia. Desta forma, o paciente fica impossibilitado de falar emitindo som, que 
passa a não subir para as cordas vocais. Assim, uma das formas de comunicação possível é a leitura dos lábios.

.
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que ele queria saber o que ela estava fazendo.”Ela o olhou nos olhos e respondeu: “estou 

limpando os seus pulmões, retirando essa secreção para você respirar melhor”. Ainda com os 

olhos arregalados, ele me perguntou: “O que ela está fazendo?” Respondi-lhe: “O que ela está 

fazendo? Ela está cuidando de você”. No mesmo instante, ele se acalmou e lançou os olhos 

serenos sobre ela, que sorriu. Ele lhe esticou a mão, ela a segurou e passando a mão sobre sua 

cabeça e afirmou: “fica tranqüilo, estamos cuidando de você”. Ela saiu, e em seguida e 

Marcos perguntou-me se eu podia ficar com ele até que ele dormisse. Disse que sim, pediu 

que eu apagasse a luz e lhe desse novamente a mão. Fechou os olhos, e ali ficamos por um 

tempo, no escuro, ao som dos apitos das máquinas. Em intervalos regulares, Marcos abria um 

dos olhos, como se confirmasse que eu estaria ali. Disse-lhe: “fica tranqüilo, vou ficar até 

você dormir. E ele adormeceu”.]

Podemos aferir, através da fala do médico ao recusar-se a compreender o paciente por 

não “saber fazer”  leitura labial, que a pregnância do corpo enquanto orgânico, somado a 

gestão virtual do corpo, baseada nas informações das máquinas, condena cada vez mais o 

paciente ao silenciamento sobre si. Se como apontamos anteriormente, o paciente perde a 

autonomia de enunciar a verdade sobre sua enfermidade, agora ele é novamente calado, pois o 

mal-estar é sobreposto pelas informações de taxas e variações, acessíveis através do monitor e 

este se torna a via privilegiada de informações.

A queixa do paciente é substituída pelos apitos mecânicos, não havendo espaço para a 

manifestação da dor e do sofrimento. Da mesma forma, não é qualquer apito capaz de 

movimentar a equipe médica, é necessário que uma ou outra taxa sofra oscilações para 

convocar os profissionais ao leito. Entretanto é importante ressaltar que tal informação não é 

repassada aos pacientes que permanecem sobressaltados a cada apito. Restando torcer para 

que não seja nada grave e que o tempo cuide de adaptá-los aos estridentes apitos. 

2.4.2 Quanto maior o controle, maior a incerteza sobre os corpos.

 Este é o paradoxo que aponta Francisco Ortega. O autor defende que o estatuto do 

corpo na contemporaneidade promove um aumento de vigilância, de alienação e em 
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contrapartida, o aumento da incerteza sobre os corpos. Na medida em que há a rejeição 

corporal da corporeidade, tornando o corpo um abjeto. 

As novas tecnologias virtuais permitem a visualização interna do corpo, lançando luz 

ao campo viceral que antes apresentava-se obstáculo ao domínio da visada médica. 

Entretanto, é importante ressaltar que virtual não mais se contrapõe à realidade, pelo 

contrário, torna-se prolongamento deste. O corpo passa a ser apresentado através da imagem 

com caráter de materialidade e passa a concorrer com o corpo físico. “Trata-se do corpo 

construído, despojado de sua dimensão subjetiva, desencarnado. O corpo obsoleto da arte 

carnal encontra o corpo obsoleto produzido pelas tecnologias de visualização médica.” 

(ORTEGA, F. 2010 pág 14).

Esta idéia vai ao encontro a concepção do corpo em situação de internação, na medida 

em que o corpo desenhado pela tecnologia traspassa e sobrepõe-se ao corpo investido 

simbolicamente. Ao adentrar o hospital geral, o corpo humano é “fatiado”, dividido entre as 

especialidades médicas. Cada “expert” através de sua visada anatomofisiológica dará a cada 

parte uma sanção. O corpo perde sua unidade e torna-se a soma de todas as partes. O 

indivíduo, uma vez internado, não passa de um encaixe de órgãos um cadáver animado da 

tradição anatômica. Isto encontra ressonância com a idéia que Francisco Ortega trabalha em 

seu livro “O Corpo Incerto”, no qual apresenta o fato da objetivação da corporeidade, 

inclusive no que tange ao visceral do corpo, tendo em vista o desenvolvimento de novas 

tecnologias da medicina, que permitem tornar visível o interior do corpo humano, outrora 

impossível de observar. As consequências deste avanço científico vão além dos ganhos 

terapêuticos e eficácia clínica, tendo em vista o aumento de informações disponíveis para a 

estruturação do diagnóstico. Implica também no fenômeno da desincorporação da 

subjetividade (como se este pólos fossem afastados) e a virtualização e objetivação da 

corporeidade, tornando obsoleto o corpo. A tentativa de dar conta do visceral circunscrevê-lo 

em sua totalidade faz parte do projeto biomédico de constituição de um conhecimento 

objetivo e causal do corpo. Porém é falho, na medida em que depende ainda da interpretação 

de um médico especialista em imagens. Neste sentido, o exame através do raio-x ou PET 

scan, ainda depende de uma interpretação subjetiva para a sua tradução em fatos objetivos. 
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É importante ressaltar que o objetivo da biomedicina é tornar o corpo uma entidade 

material. Passível da tradução científica, via exercício do exame baseado na visada médica. 

Entretanto, devemos levar em conta que, a incidência da palavra sobre o corpo desestabiliza a 

lógica biológica e instaura uma nova forma de lidar com o corpo, que necessariamente passa 

pelos registros imaginário e simbólico, como demonstrou Lacan. Para compreender a visada 

psicanalítica sobre a constituição do sujeito e sua relação com o corpóreo, iremos realizar uma 

rápida imersão na teoria lacaniana.

2.4.3 O Corpo na Psicanálise

Para compreender a relação da psicanálise com o corpo, utilizaremos algumas obras de 

Freud, o criador da psicanálise e outras de Lacan, no intento de reafirmar o trajeto há tempos 

denominado “retorno a Freud”. Trata-se da tentativa de revisitar conceitos freudianos 

deturpados por uma safra de psicanalistas de ideais ingleses, que procuraram reler a obra de 

Freud, visando uma adaptação a teoria behaviorista (que há muito influencia a teoria política), 

centrada na idéia de que o trauma resulta de uma opressão externa, produtora de conflitos com 

uma natureza interna, sem considerar, portanto, que o próprio aparelho psíquico configura-se 

como a zona de conflito por excelência. Da mesma maneira, há uma tendência desta corrente 

em substancializar o inconsciente como algo escondido internamente, que guardaria em si seu 

próprio significado. Quando para a corrente francesa não é disso que se trata. Pelo contrário, o 

inconsciente é apontado como uma instância sem substancialidade, que emerge como falha e 

é signo de uma alteridade que habita o próprio sujeito, e sob o qual não se pode tudo dizer. 

Porém é, justamente, na tentativa de recobri-lo, via significante, que novos sentidos 

(inusitados e inéditos) são produzidos, em um determinado dispositivo clínico, sendo 

necessário o endereçamento para um Outro (que Lacan denominará pertencente ao campo 

simbólico).

Desta forma, ao mergulhar na concepção de aparelho psíquico freudiano, estaremos 

deparados com um sistema complexo, formado por três instâncias (consciente, pré-consciente 

e inconsciente) que mantém entre si relações espaciais, de contigüidade e causais. Na medida 
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em que facilitações de passagem de quantidade de energia, ou sua retenção, produzem efeitos 

de formação e de reconfiguração do próprio aparelho psíquico. Esta concepção está presente 

no texto “Projeto para uma psicologia científica”  de 1895 que, apesar de ser 

manifestadamente um documento neurológico, contém em si o núcleo de grande parte das 

teorias psicológicas que Freud desenvolverá mais tarde, mesmo sendo inacabado e negado por 

seu criador. Sua motivação foi a de constituir uma psicologia configurada como ciência 

natural, ou seja: “representar os processos psíquicos como estados quantitativamente 

determinados de partículas materiais especificáveis. (...) Tornando assim estes processos 

claros e livres de contradição”  (FREUD, 1895, p. 403). Porém, esta empreitada positivista 

encontrou barreiras que produziram uma reconfiguração inclusive na própria teoria 

psicanalítica. Na medida em que o limite para a explicação consciente dos pressupostos se 

impõe e a impossibilidade de inteligibilidade dos processos psíquicos, via consciência, leva a 

Freud formular a existência de outra dimensão: 

“Toda teoria psicológica precisa satisfazer um requisito fundamental: ela tem 
que explicar tudo o que já conhecemos, da maneira mais enigmática, através 
da consciência (...) e também nos explicar a falta de conhecimento. (...) 
Estamos preparados para constatar que aqueles pressupostos não são 
confirmados pela consciência. (...) A consciência não nos fornece 
conhecimentos completos nem fidedignos sobre os processos neuronais, que 
estes devem ser considerados em sua totalidade, antes de mais nada, como 
inconscientes”  (FREUD, 1895, edição eletrônica)

Portanto, da mesma forma que o matemático forja o número imaginário “i” frente ao limite de 

sua teoria, Freud lança em cena o conceito de inconsciente para avançar em seu percurso. É 

importante ressaltar que ambos produzem efeitos e transformações no campo da realidade e 

promovem grande transformação nos respectivos campos teóricos até então elaborados. 

Desta forma, a concepção do aparelho psíquico inova ao constituir duas instâncias, a 

saber, consciente e inconsciente, e seu intermediário: pré-consciente. Tais instâncias, apesar 

de interconectadas, possuem características próprias e, o mais importante: seguem 

temporalidades distintas. Levando a afirmação que o inconsciente é atemporal, o que 

permitirá a Freud localizar no indivíduo, resíduos infantis e sexuais diretamente relacionados 
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à produção sintomática. E, mais tarde, também permitirá a Lacan desenvolver o conceito do 

tempo lógico. Por se encontrarem descompassadas, estas instâncias respondem a lógicas 

distintas e desta forma, todas as funções do sistema nervoso podem ser compreendidas sob 

aspectos de dois processos: primário e secundário. Freud afirma que a mecânica do aparelho 

psíquico obedece ao princípio de constância, objetivando a manutenção das cargas energéticas 

no estado nulo ou o mais baixo possível. Portanto, o organismo objetiva lidar com as cargas 

em excesso tentando capturá-las e enlaçá-las, visando, regressivamente, retornar ao estado 

antigo de caráter conservador. Porém, existem certas excitações que promovem conflitos de 

clivagem, ao longo do desenvolvimento do Eu, por fazer oposição ao movimento unificador 

orientado pelo princípio de prazer. Desta forma, ficam isoladas da unidade do Eu; trata-se do 

mecanismo de recalque, que promove a privação da possibilidade de satisfação. E caso estas 

excitações apartadas conseguem alcançar a satisfação direta ou substitutiva, passam a ser 

sentidas, pelo organismo, como desprazerosas. “Não há duvidas que todo o desprazer 

neurótico é desta espécie: um prazer que não pode ser sentido como tal” (FREUD,1920, 

edição eletrônica). Neste sentido, institui-se um paradoxo central, a saber, o que se configura 

como desprazer para um sistema, pode configura-se como prazer para o outro; o que aponta, 

mais uma vez, para a complexidade deste aparelho que funciona simultaneamente sobre duas 

lógicas, o que Freud chamará de “a outra cena” que rege como negativo da cena relatada via 

dispositivo clínico. 

 Lembremos que toda a tentativa do aparelho é de manter-se constante, livre das 

cargas energéticas ou mantê-las o mais baixo possível. Desta forma, todo o investimento é 

proteger o aparelho deste aporte inesperado de energia, que apresenta como momento mítico e 

originário a experiência de dor e desamparo. Neste sentido, o que Freud nos alerta é que a 

produção de prazer e desprazer estão, ambas, referidas a constituição originária da ruptura da 

dor e desestabilização de uma ordem, inicialmente biológica, que passa a ser desorganizada 

pela intervenção da linguagem, via emergência no campo simbólico. Portanto, o que está em 

jogo são duas lógicas de ação que operam simultaneamente: uma opera na falha, na hiância da 

outra. Queremos ressaltar que o inconsciente se dá a ver, na medida em que a lógica 

consciente falha, expressa, por exemplo, através dos sonhos, chistes, atos falhos e 



lxviii

esquecimentos, que serão denominados como formações do inconsciente. É importante 

ressaltar que a concepção de natureza humana freudiana implica em um indivíduo cindido, 

ultrapassado por ele mesmo, quando a almejada ordem (consciente) é sobrepujada por outra 

lógica estranha, embora familiar, que rompe a cena de modo inesperado. Desta forma, o solo 

que a psique emerge é turbulento e suscetível a abalos constantes, que desestabilizam 

qualquer ordenação estabelecida.

Assim, o que a psicanálise proporciona é uma desnaturalização dos processos 

humanos, que não são regidos somente pela ordem biológica, mas que respondem a outros 

domínios. Neste sentido, a inserção do homem na cultura, não se faz sem ônus para o 

indivíduo e para a própria sociedade, que é estruturada de forma artificial, assim como a lei. O 

que o perverso nos mostra é que esta estruturação é frágil e pode ser ultrapassada a qualquer 

momento, suspendendo qualquer ilusão, que insistimos em depositar na estrutura de 

ordenação social, na expectativa de sermos salvaguardados das intempéries da natureza, 

inclusive, da natureza humana. Portanto, se a constituição da psique é conflitiva e está 

estruturada em um domínio de tensão de forças, o espectro social também se formará sobre 

este terreno. A base civilizatória é motivada pela união, pela confecção de estruturas cada vez 

mais complexas, a este movimento, Freud denominará Eros. Em oposição, faz-se sentir 

tanatos, que resiste a tais esforços e trabalha baseado em forças destrutivas. A formação 

social, portanto, é dinâmica e está submetida a um incessante movimento de construção e 

desconstrução de suas estruturas, revelando o conflito existente entre as pulsões de vida e 

pulsões de morte. É justamente isto que a psicanálise freudiana entende como vida: um 

conflito de forças entre estas instâncias, que resultam em atos destrutivos e criativos ou ainda, 

soluções de compromisso, resultando na constituição de sintomas. O que leva a Freud em 

1920 seu texto “Além do princípio do prazer” considerar que o próprio Eu possui grande parte 

de natureza libidinal e núcleo inconsciente, e daí, afirmar que todo objetivo da vida é a morte 

e que o organismo não quer morrer senão a seu modo. Neste sentido, o princípio de prazer 

está a serviço, em última instância, da pulsão de morte, trabalhando para manter o aparelho 

livre de qualquer excitação, ou seja, empuxo ao (eterno) retorno ao inorgânico.
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Podemos trazer à cena a chamada “ferida narcísica” denominada por Freud ao afirmar 

que o “Eu não é senhor em sua própria morada”, referindo-se ao componente inconsciente 

presente na formação psíquica. Neste sentido, é preciso ter em conta a complexidade da mente 

humana e principalmente, compreender que ela não está referida a lógica cartesiana, 

fundamentada na razão, tão pouco a proposta da teoria psicanalítica francesa está 

comprometida com a dualidade corpo x psique. Na medida em que o que está em jogo não é 

um organismo em oposição a realidade ou ainda, uma concepção “desajustada” a realidade. E 

sim, uma realidade que se forma em correlação a construção do aparelho psíquico. Neste 

sentido, precisamos pensar a relação interior/exterior do organismo ao meio social. 

Compreendendo que há uma continuidade entre ambos, de tal maneira que não se pode 

delimitar sua fronteira de maneira precisa. Para a compreensão deste fenômeno, Lacan 

apresenta a figura topológica da banda de Moebius20, na qual não se pode determinar a 

dimensão externa e interna, o que indica uma relação contínua entre ambas. Toda a ficção da 

separação entre estas dimensões é construída ao longo do desenvolvimento humano, tendo a 

linguagem como pilar estruturante. E é justamente isto que a estrutura psicótica denuncia, a 

saber, que esta fronteira não é tão rígida e bem delimitada como gostaríamos de acreditar. 

Podemos recordar o delírio de Shreber, que experenciava a transformação de seu corpo em 

forma feminina e sentia-se conectado ao mundo através dos raios divinos. 

Portanto, precisamos ter em vista que as práticas “psis”  em território médico têm de 

levar em conta a complexidade, e a tensão existente no aparelho psíquico, sob pena de 

fracasso. Tendo em vista que não é somente a razão que se há de atingir; é necessário dar 

lugar as formações inconscientes e a posição subjetiva da referida situação. É importante levar 

em conta a tensão existente na condição humana.  E o impedimento constitutivo em lidar com 

morte incrustado na própria formação do aparelho psíquico.

20 
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Neste sentido, a grande contribuição lacaniana foi a produção das três dimensões 

formadoras do sujeito, a saber, imaginário, simbólico e real, que permitiram a compreensão 

das questões formadoras do espectro subjetivo e do espectro social, para além da bipartição 

entre eles. Sendo, portanto, possível compreendê-los através de certa transversalidade e 

versatilidade destes conceitos. Por exemplo, refletir através do recurso do campo simbólico, 

através da inscrição da linguagem, nos permite pensar o chamado complexo de Édipo para 

além da configuração familiar burguesa, através da elevação da figura paterna à função 

(lógica) paterna, que passa a não mais referir-se ao “indivíduo que lava louças de avental.”21 E 

tampouco a dinâmica desta ou daquela família em particular. Da mesma forma, a 

compreensão de que realidade é formada através da relação entre o campo simbólico e o 

campo imaginário, concepção apresentada no chamado esquema R.22 nos adverte que a 

realidade experenciada, e o corpo são constituídos de elementos imaginários e, portanto, 

forjada para cada um a sua maneira. 

Portanto, o corpo, banhado pela linguagem, que permite sua configuração no campo 

propriamente humano é também recoberto, formatado pela imagem e, em contrapartida, sofre 

intervenções do caráter imponderável pela incidência do real, como por exemplo, a eclosão 

21 Refiro-me ao exemplo apresentado por Lacan em seu V seminário, 1957-1958

22 No texto subversão do sujeito e dialética do inconsciente freudiano, 1960.

O triângulo superior formado pelos vértices: m, i,Φ formam a dimensão imaginária. Enquanto o 
triângulo inferior, I,P,M formam a dimensão simbólica. Considerando o trapézio interno como a dimensão da 
realidade, e se considerarmos a produção de uma banda de Moebius conectando I à i, e M à m teremos em mãos 
uma figura tri-dimensional que representa a formação da realidade através da relação entre simbólico e 
imaginário. Faz-se importante ressaltar que a realidade de que aqui se trata, não é sinônimo de real, postulado 
posteriormente por Lacan.
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inesperada de uma enfermidade. Tal incidência do campo real deve ser compreendida como 

inexorável, justamente por ser impossível de recobrir por completo. 

Por isso, para melhor compreendermos a constituição do sujeito sob o viés da 

psicanálise francesa, devemos ter sempre em mente os três registros forjados por Lacan: real, 

simbólico e imaginário. Tendo em vista o caráter coeso, sua existência só é possível de forma 

tridimensional - através do nó borromeano23-, assim como o nascimento do sujeito. Para tanto, 

caminharemos sobre algumas obras de Jacques Lacan, tendo como ponto de partida seu texto 

“O Estádio do Espelho como formador da função do eu” de 1936, no qual desenvolve a co-

atuação dos registros supracitados.

Para esta teoria, o [eu] se forma a partir de uma precipitação; isto é a partir de uma 

antecipação da imagem unificada de seu corpo, com o qual a criança se identifica, passando 

por uma transformação, ao assumir esta Gestalt. Assim, a totalidade do corpo através da qual 

o sujeito se antecipa numa miragem, só lhe é dada em exterioridade, ao mesmo tempo em que 

cristaliza sua destinação alienante. É importante notar que esta identificação se dá a partir de 

uma matriz simbólica na qual se precipita, de forma anterior à dialética com o outro e antes 

que a linguagem lhe dê a função de sujeito e o englobe no universal. Esta matriz é o chamado 

eu-ideal que será a origem das identificações secundárias. A Imago une o [eu] ao estatuto no 

qual o homem se projeta (ideal-de-eu) e aos fantasmas que o dominam. Portanto, a formação 

da imagem corporal leva em consideração o domínio formador da linguagem, associado a 

traços imaginários, na tentativa de bordeamento do real do corpo.

O Estádio do Espelho nos mostra os efeitos formadores da Gestalt sobre o organismo, 

que em sua insuficiência orgânica em relação à realidade, experiência uma pré-maturação que 

marca o nascimento do homem. A partir deste fenômeno precipita-se da insuficiência a 

antecipação de uma forma de totalidade corporal. “(...) e para uma armadura enfim assumida 

de uma realidade alienante que marcará com estrutura rígida todo o seu desenvolvimento 

mental (...) quadratura inesgotável dos arrolamentos do eu” (LACAN,1998 pág. 100).

23  Figura topológica que demonstra o relacionamento intrínseco entre as três partes.
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Daí, depreendemos que há uma alienação determinante do indivíduo que irá reduzir as 

possibilidades do devir do sujeito. Porém, este processo de identificação perpassa por uma 

mediatização cultural que é realizada pelo campo simbólico. A palavra é a mediatização entre 

o sujeito e o outro.   

Lacan apresenta o sujeito como certo estilo na relação com o outro que se projeta no 

ato da palavra. “O eu se constitui em relação ao outro, ele é o seu correlato. O nível no qual o 

outro é vivido, situa exatamente o nível no qual, literalmente, o eu existe para o sujeito” 

(LACAN, 1953-54, p.63) Antes que haja a identificação com a imagem unificada que marca e 

estrutura toda a vida de fantasia do indivíduo, o que resta é a realidade não-delimitada, caótica 

e original. E para que ocorra a apreensão pela imagem, “para que se constitua diante do olho 

que olha, um mundo em que o imaginário pode incluir o real, e ao mesmo tempo formá-lo, 

em que o real também pode incluir e ao mesmo tempo situar o imaginário” (ibidem, p.97) é 

necessária a garantia de um lugar simbólico no qual o sujeito se situa no mundo da palavra. É 

por intermédio da lei que os homens se situam uns em relação aos outros. 

O ideal-de-eu, representante do lugar simbólico, é aquele que baliza o jogo das 

identificações. É a partir dele que ocorrem as estruturações imaginárias. Em outros termos, é a 

relação simbólica que define o sujeito como aquele que vê, é a palavra que comanda o jogo de 

relações com outrem e é desta relação que depende o caráter mais ou menos satisfatório da 

relação imaginária.  O real e o imaginário se situam em um mesmo nível. Os objetos reais, por 

intermédio do espelho, irão ocupar um lugar no campo imaginário, e é próprio da imagem 

investir pela libido tornando o objeto desejável. O sujeito toma consciência de seu desejo a 

partir do Outro por intermédio da imagem do outro que lhe dá a fantasia de seu próprio 

domínio. 

Lacan ressalta que se for definir o momento em que o indivíduo se torna humano, é 

justamente no momento em que entra na relação simbólica, que é eterna. Lacan defende que é 

característica do sujeito do inconsciente a estruturação simbólica. Porém, não é o sujeito que 

fomenta o jogo do símbolo, ele se organiza independente do suporte humano. Cabe ao sujeito 

tomar um lugar e desempenhar o seu papel. Ele próprio é um elemento da cadeia simbólica24 

24 A função simbólica constitui um universo no interior do qual tudo o que é humano se ordena.
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que se organiza em diversas leis. Podemos ressaltar a posição cativa do sujeito em relação à 

rede simbólica, destacando que qualquer coisa de real sempre pode sair, porém, uma vez 

instaurado o campo simbólico, o que escapa não pode ser qualquer coisa. Assim como as 

identificações imaginárias (ideal-do-eu) são esquadrinhadas pelo campo simbólico.

“Esse corpo possui função fantasmática, em sentido psicanalítico, ou seja, é 
um esquema e uma matriz de desejos e anseios, que estrutura a forma como 
a coletividade apreende a falta e direciona o desejo. Trata-se de uma história 
culturalmente elaborada, recontada e reencenada periodicamente para dotar 
de sentido as coisas, permitindo aos espectadores que se identifiquem.” 
(ORTEGA. F. 2010, pág. 97).

Esta sumária apresentação óptica psicanalítica em relação à formação do sujeito tem 

como objetivo apresentar uma outra concepção do corpo que passa ao largo na concepção 

anatofisiológia. Na medida em que apresenta outros vetores de atuação para a consolidação do 

corpo enquanto individual e singular a cada sujeito. Esta concepção vai diretamente de 

encontro com a concepção científica e estabelecendo com ela um severo debate, ao levar em 

conta a experiência subjetiva da formação corporal. Para a psicanálise francesa, como 

abordamos a cima, a peculiaridade do tornar-se humano é a inserção no campo da linguagem. 

Enquanto para a medicina, são os invariantes biológicos que moldam a experiência humana. 

2.4.4 A ameaça da viceralidade à cruzada médica.

O pretenso discurso hegemônico da medicina, que visa o conhecimento objetivo, 

encontra-se ameaçado pela existência do viceral do corpo e pela insistência do inconsciente. 

A medicina tenta domar, negar e controlar esta dimensão invisível através das tecnologias de 

mapeamento. 

“É algo que me habita, me impõe e que oblitera outras dimensões, um 
“alheamento-de-dentro,” (...) O interior do corpo é unheimlich, no sentido de 
Freud, algo estranho/sinistro, que é ao mesmo tempo, “secretamente 
familiar” (ibidem, pág. 81).
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No movimento de organização e objetivação do interior do corpo através dos recursos 

de imagem, produz-se da mesma maneira, certa antecipação da morte: “vejo meu cadáver em 

vida, obrigando-me a encarar a realidade de minha própria morte” (ibidem pág.83). Desta 

forma, novamente a morte lança-se à cena, produzindo angústia, desta vez ao paciente, que 

através do recurso médico depara-se com a sua finitude ao fitar seu esqueleto. 

A hegemonia do discurso médico está em estreita relação com a biopolítica ao lançar 

mão do poder normatizador e do totalitarismo de seu discurso ao reduzir o corpo a uma coisa 

inanimada, “res extensa ou cadáver” reduzindo, portanto, a vida à vida orgânica e o corpo ao 

cadáver. No olhar médico, e no ato da dissecação, a morte torna-se o paradigma da vida, trata-

se do cadáver do corpo vivo.  Lança-se à cena, através da tradição anatômica e a visualização 

médica o corpo-máquina, corpo-cadáver dissociado do eu pensante. O que reifica o corpo, 

retornando ao dualismo proposto por Descartes. Trata-se, portanto, na medicina de um corpo 

que perdeu sua dimensão subjetiva. 

E, as novas técnicas de visualização, via imagem do corpo, vem para reforçar esta 

ideia, associadas a moral da objetividade mecânica que se insere na moral vitoriana de 

autodisciplina e auto-controle. Francisco Ortega aponta para uma tendência na chamada pós-

modernidade de continuação do real pelo virtual, através da proeminência imaginária. Isto 

quer dizer que não há mais a separação entre as dimensões real e virtual, uma passa a ser a 

ampliação da outra. Neste sentido, tendência é cada vez mais a desincorporação da 

subjetividade, virtualização e objetivação da corporeidade, repetindo: tornando obsoleto o 

corpo. 

A premência da visão, em relação às outras possibilidades de exame do corpo, trás em 

seu bojo a ampliação da separação entre o médico e o corpo examinado (diferente, por 

exemplo, do exame através do tato, que os aproxima). Abstraindo a realidade através do 

afastamento do mundo e das coisas.  E simultaneamente institui um olhar que fragmenta o 

corpo. “um conjunto de fragmentos sem substância ou materialidade, uma mera imagem 

para ser olhada, e não carne subjetiva para ser tocada e experenciada”. (ibidem, pág.171). 

Esta afirmação nos remete aos anatômicos, onde o acadêmico de medicina passa a 

maior parte do tempo durante sua formação. Ele se debruça sobre as chamadas “peças” partes 
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de corpo seccionadas para facilitar o direcionamento da atenção e também para reduzir o 

impacto dos alunos com o cadáver. “Prefiro apresentar as peças para os alunos, no lugar do 

cadáver inteiro. Porque além de facilitar o estudo de cada parte por vez, reduz o mal-estar 

entre os acadêmicos”. Esta é uma fala de um professor de anatomia que remete a afetação 

inicial do aluno no encontro com o cadáver. E nos indica que o olhar do profissional é 

treinado, desde sua formação para seccionar o corpo, fragmentá-lo, percebê-lo como 

descontínuo e essencialmente orgânico. Sem ter notícias de qualquer outro vetor que possa 

interferir na análise do paciente vivo. 

E é justamente aí que emerge a eficácia médica, através da fragmentação do corpo, e 

deste reducionismo metodológico que a patologia será circunscrita e tratada. Estando, 

portanto em oposição à concepção da totalidade corporal. É importante notar que o primeiro 

“paciente” que o estudante de medicina se debruça é o cadáver, corpo inanimado, silencioso 

que não produz qualquer interpelação a seu saber e sua prática. Não se não se queixa e não se 

opõe às diligências médicas.  
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3. Sobre a Morte

“Se queres a vida, prepara-te para a morte.”
Freud. 1915

Nos capítulos anteriores, trabalhamos as diversas transformações da visada do olhar 

médico, e as consequências sobre o corpo do paciente. O estabelecimento do olhar 

anatomoclínico, priorizando o caráter biológico do corpo, como vimos, promove a redução do 

paciente à esfera orgânica, destituindo o paciente de qualquer enunciação de verdade sobre si 

mesmo, ao passo que promove a emergência do médico como autoridade máxima no espectro 

hospitalar. Como conseqüência, a prática médica institui saberes, normatizados e, ao mesmo 

tempo, normatizadores pelo discurso médico, que incide de forma decisiva, tanto sobre o 

médico como sobre o paciente.

Interessa-nos agora analisar os efeitos do encontro com a morte, simbolizada no corpo 

enfermo, que acaba por colocar em cena a questão da finitude humana. Principalmente para 

aquele que se vê acometido pelo mau da doença e, portanto ameaçado em sua sanidade. 

Entretanto, pudemos perceber, no segundo capítulo, a afetação dos profissionais de saúde no 

contato diário com a enfermidade e a morte, trazendo como caso paradigmático a experiência 

de médicos socorristas, que trabalham em situações extremas.  Neste sentido, nos é vital 

recorrer à obra de Freud, para compreendermos os mecanismos psicológicos que são 

acionados, na tentativa de promover certo anteparo em relação à experiência angustiante, que 

marca a atitude humana para com a morte, impossível de ser inscrita em nosso inconsciente. 

E, além disso, vale ressaltar a emergência brutal da experiência de angústia quando a tentativa 

de pôr a morte de lado e eliminá-la da vida, falha. 

3.1 O cruel encontro com a morte. 

No fundo, ninguém crê em sua própria morte, o inconsciente de cada um de nós está 

convencido de sua imortalidade. Com estas afirmações Freud abre o segundo capítulo de seu 

texto “Reflexões para os tempos de guerra e morte”, e nos convida a refletir a cerca da relação 
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de negação, que estabelecemos com a ideia de nossa própria morte, na tentativa vã de 

dissimular nossa finitude. 

Cada indivíduo esmera-se na tentativa de manter a ideia de morte afastada do convívio 

cotidiano, na tentativa de eliminá-la da vida. Através de um esforço para reduzir a morte a um 

fato fortuito. Tal atitude, em contrapartida, exerce um poderoso efeito sobre a vida. Na 

medida em que quando estes esforços falham, abre-se a dimensão do sofrimento. “O 

complemento a essa atitude cultural e convencional para com a morte é proporcionada por 

nosso completo colapso quando a morte abate alguém que amamos”. (FREUD, 1974, pág. 

328). A negação do sujeito da idéia de sua própria morte pretende fazer cair no esquecimento 

seu caráter certeiro, por isso, quando ela se insinua imperiosa, via enfermidade, causa angústia 

e medo. 

Vale a pena nos determos um momento sobre a diferenciação que Freud marca em 

relação ao medo e a angústia, pois nos valerá mais a frente. A angústia, (angst) no dicionário 

alemão, significa medo. Em geral, indica um sentimento de grande inquietude perante uma 

ameaça de dano. Refere-se tanto à ameaças específicas, como inespecíficas. A angústia 

promove uma reação intensa, trata-se, como ressalta Freud, do afeto que não engana. Ao 

longo de sua obra, Freud não cessa de destacar que a Angst expressa um estado de 

transbordamento, de um excesso de estímulos, que causam um afeto descontrolado,25 

promovendo a desorganização do aparelho psíquico. O afeto suscitado é visceral e imediato, 

indica uma reação intensa de ameaça, aniquilação ou dano. O medo por outro lado, protege o 

aparelho psíquico, ao postergar o encontro com o objeto aflitivo, produzindo um estado de 

expectativa diante do perigo, resultando certo preparo para ele, mesmo que seja desconhecido. 

Enquanto o susto, não permite qualquer preparo, trata-se de um estado que se entra correndo 

perigo, sem estar preparado para ele; o que desestabiliza o aparelho, ao prevalecer o fator 

surpresa, que pode levar ao trauma, devido a uma inundação energética inesperada do 

aparelho psíquico26. Desta forma, a experiência da presentificação da morte é causadora de 

25 Fonte: notas do tradutor brasileiro da obra de Freud: “Além do Princípio de Prazer”, de 1920. Traduzida pela 
Imago, sob coordenação de Luiz Alberto Hanns em 2006.
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angústia, na medida em que falham os recursos de significação, na tentativa de delineá-la e 

compreende-la. Não há, portanto, objeto definido, ou definição simbólica possível. 

Em seu ensaio, Freud, ainda perplexo pela carnificina e grande número de mortos, em 

decorrência da Primeira Guerra, afirma que a guerra está fadada a varrer este tratamento 

convencional da morte, na medida em que esta deixou de ser um acontecimento fortuito e se 

impôs em larga escala. Não será mais possível negá-la ou afastá-la do campo cotidiano. “As 

pessoas realmente morrem, não mais uma a uma, porém muitas, frequentemente milhares de 

dezenas em um único dia” (ibidem, pág. 329). E não é justamente isso que ocorre no hospital? 

Guardadas, é claro, as devidas proporções? 

A morte se instala dia-a-dia nos setores, principalmente os de urgência e os de 

tratamento intensivo. O contato é constante com situações extremas de sofrimento, causados 

pela instalação da enfermidade e a constante sondagem da morte, que espreita sorrateira, 

através do corpo degradado do paciente. Ela também afronta a sanidade do médico, colocando 

a prova a sua finitude ao funcionar como um aviso, de que a morte está por vir, e nos abaterá 

a todos. Em consequência, o profissional encontra-se incapacitado de manter com a morte 

uma relação de afastamento. 

Diante deste afeto extremamente aflitivo, o aparelho psíquico lança mão de um 

mecanismo de defesa, a saber, a divisão do conteúdo da consciência. Isto significa, que ao 

entrar em contato com uma situação muito tensa e que confronta o aparelho, - devido a uma 

incompatibilidade em sua vida representativa- o indivíduo visa à imediata eliminação deste 

agente aflitivo, através de uma reação patológica. Uma destas estratégias é a transformação de 

uma representação forte em uma representação fraca através da retirada do afeto.  Desta 

forma, o ego consegue libertar-se da contradição com a qual é confrontado. 

Trazendo luz a nosso questionamento, podemos aferir que o confronto com a morte 

proporciona uma experiência aflitiva, que coloca em contradição a certeza da imortalidade 

garantida pelo inconsciente. Desta forma, o contato pungente com a morte, faz tal certeza 

vacilar, produzindo, portanto, angústia. Como forma de livrar-se desta contradição e afetação, 

26Fonte: notas do tradutor inglês da obra de Freud: “Além do princípio do prazer”, de 1920.Traduzida pela 
Imago, por James Strachey em colaboração com Anna Freud em 1976, versão brasileira.  
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o aparelho psíquico lança mão como estratégia, a retirada de afeto desta experiência, 

produzindo uma representação fraca, que não proporcione grande choque com a constância do 

aparelho. A carga retirada, por sua vez, pode ser redirecionada para o corpo, em um fenômeno 

chamado conversão, através da inervação somática, escoando por um canal impróprio. Ou 

ainda subsidiar outros tipos de formação sintomática.  

Para nosso estudo, lançamos os seguintes argumentos: o profissional de saúde está 

submetido cotidianamente à experiência de contato direto com a morte. Assim, na tentativa de 

livrar-se do afeto suscitados- que põe em risco a constância do aparelho psíquico, princípio 

sempre almejado- produz como formação sintomática a antecipação da morte do paciente no 

campo discursivo, via protocolar. 

Ou seja, conhecimento científico serve de anteparo em relação à afetação frente ao 

adoecimento, indício da presença da morte. Portanto, na tentativa de livrar-se do afeto 

suscitado pela impossibilidade de inscrição no campo simbólico, busca-se a linguagem 

científica para aferir sentido e reconduzir a experiência conflitante, para o campo da certeza. 

Queremos dizer que, a antecipação da morte do moribundo produz um apaziguamento 

naquele que cuida, na medida em que, reconfigura a morte como presente, somente, no campo 

(e corpo) do outro. Podendo assim, fazer prevalecer, novamente, a ideia de sua imortalidade. 

Desta forma, as práticas médicas que deveriam estabelecer a cura, em casos extremos, 

conduzem a morte ao antecipá-la. E em contrapartida, restabelecem o domínio da certeza, tão 

almejada pelos indivíduos.

3.2 Princípio da Crueldade. 

Para compreender a necessidade pungente e humana da certeza e a impossibilidade 

constitutiva de lidar com tudo aquilo que se apresenta incerto, recorreremos à obra do filósofo 

Clémante Rosset. A angústia emerge da impossibilidade de compreensão total da realidade, 
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que a eclosão da doença impõe. Rompendo com o ímpeto humano de compreensão e a 

inclinação de promover o entendimento completo da realidade. 

O filósofo defende que os humanos estão à mercê do Trágico, na medida em que são 

capazes de saber sobre si e sobre o mundo, mas ao mesmo tempo, serem incapazes de tudo 

saber. Neste sentido, a realidade se apresenta ampla demais para ser percorrida e escassa 

demais para ser compreendida.  Indicando certa insuficiência do real que, apresenta-se 

impossível de ser compreendido em si mesmo, sendo necessário, portanto, a busca externa de 

possibilidades de sentido. “A realidade, não podendo ser explicada por ela mesma, é de certo 

modo para sempre ininteligível- mas ser ininteligível, não equivale a ser irreal”. (ROSSET, 

1989, pág.15-16). 

A dificuldade de compreensão do real reside em seu caráter doloroso, ou seja, a 

realidade não é passível de ser completamente explicável, justamente por ser cruel. E 

considerá-la desta forma, representa um risco permanente ao homem, na medida em que, 

promove a emergência de angústia. Sumariando, a realidade apresenta-se em seu caráter cruel, 

ao privar o homem de seu ímpeto constitutivo, a saber, da possibilidade de oferecer sentido às 

experiências e a partir daí, compreendê-las. Restringindo a possibilidade de tangibilizar o real, 

de dominá-lo. Neste sentido, a realidade é indigesta, a partir do momento em que a 

despojamos de tudo o que ela não é, para considerá-la em si mesma. Com a instalação da 

doença no corpo, fragmentos imaginários que outrora recobriam a realidade, permitindo o 

acesso a ela de forma mais palatável, decaem e deixam sobressair o caráter inelutável e 

inapelável da realidade.

Neste sentido, com a emergência da enfermidade, recursos outrora pertinentes e 

eficazes em promover certa cobertura ou bordeamento ao real, tornam-se inócuos e decaem, 

deixando transparecer seu caráter cruel. O indivíduo uma vez despojado dos recursos de 

confecção de sentido para realidade passa a considerá-la em si mesma, em seu caráter 

inexplicável. Portanto, passa a mirá-la de frente fazendo emergir assim, o fenômeno da 

angústia.

Portanto, o homem é o único animal que sabe que irá morrer, entretanto, também é a 

único a rejeitar inapelavelmente a ideia de morte. Aqui, podemos pontuar a característica de 
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cisão do sujeito, apontado pela psicanálise. Por um lado, a ideia da própria morte está presente 

no sistema da consciência, por outro, não se inscreve no inconsciente, que tem a certeza da 

imortalidade do ser.  O homem assim é capaz de saber, o que por outro lado é incapaz de 

saber. “Ele sabe que vive, mas não sabe como faz para viver, ele sabe que deve morrer, mas 

não sabe como fará para morrer”. (ibidem, pág. 22).

O que aproxima o pensamento de Rosset ao de Lacan, na medida em que ambos 

consideram o real (para usar o termo lacaniano) como impossível, campo vedado ao 

conhecimento e a possibilidade de atribuição de sentido. O real ultrapassa a faculdade humana 

de compreensão e de tolerância, pondo em risco a própria existência do sujeito. Afinal, como 

ressalta Rosset, em caso de conflito grave com o real, o indivíduo se vê obrigado a decidir 

imediatamente favorável a ele (real) ou a si mesmo, pois nesse caso, é “ele ou eu”, no sentido 

em que não há lugar para os dois. Em geral a escolha é partidária do eu, de si mesmo, 

imputando o caráter de insuficiência da realidade. Ele pode, por outro lado, dar preferência ao 

real: caso do suicídio, psicológico ou em ato. 

Portanto, frente à impossibilidade de significação imediata, através do contato 

pungente com a morte - dada a ver através da enfermidade do corpo - e a consequente 

emergência de angústia, ocorre uma busca incessante de certezas. Na medida em que, a 

adesão a uma verdade protege o organismo mental contra o “conjunto de germes portadores 

de ilusão e de loucura” (ibidem pág. 35). Ou seja, frente à impossibilidade de captura 

imediata e a redefinição da experiência avassaladora de presentificação da morte no espaço 

simbólico, promove-se uma aderência a uma verdade. O que oferece a proteção do indivíduo, 

em relação a esta experiência angustiante. Neste sentido, a verdade é higiênica, pois, visando 

à certeza, protege o aparelho psíquico. 

Neste ponto, podemos afirmar que as condutas protocolares protegem o profissional de 

saúde, pois balizam o contato com o enfermo e a morte, de tal forma a zelar pela sanidade do 

médico, como anteparo canalizador da angústia suscitada. Funcionando, como certo 

mecanismo de defesa, conforme discutimos acima, através do pensamento freudiano. 

Isto porque o conhecimento afasta o indivíduo da experiência imediata. Atribuindo, 

através da vontade de inteligência, mais valor a representação das coisas do que sua 
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experimentação. Para relacionar ao pensamento freudiano: tornando uma representação forte 

em uma representação fraca. Objetivando assim, a neutralização da incerteza, através da 

necessidade de certeza, que segundo Rosset é inextirpável. “A intolerância à incerteza, 

intolerância tamanha que levam a muitos homens a sofrer os piores e reais males em troca 

da esperança, mesmo que vaga de um pouquinho de certeza”. (ibidem, pág. 40). 

Desta forma, podemos apresentar o caso do paciente vítima de atropelamento e foi 

submetido à cirurgia, que apresentamos no capítulo 2. A ele foi sancionado a antecipação da 

morte, através do discurso. Seu grave estado clínico proporcionou a determinação da finitude 

e por isso, seus olhos não foram preservados fechados e por isso, ulceram. Tão pouco, 

reservou-se a calota craniana seccionada. O que nos leva a afirmar que, mesmo para 

profissionais de saúde bem qualificados, a incerteza do quadro clínico é pior que a certeza da 

morte do paciente. Pois, trata-se de uma condição humana da insuportabilidade da incerteza, 

que no caso do território médico, pode direcionar silenciosamente o paciente em direção à 

morte. Neste caso apresentado, o paciente superou as expectativas mortificantes e obteve alta 

do setor com marcas de iatrogenia. 

Rosset afirma ainda, que a adoração de uma verdade está sempre acompanhada de 

uma indiferença (leia-se neste contexto a almejada “neutralidade”  médica) com relação ao 

conteúdo que esta verdade determina. O que faz com que a tendência apontada do parágrafo 

superior, se revele de forma silenciosa e quase imperceptível; o que potencializa seu efeito 

devastador. Além disso, também ressalta que o gosto pela certeza é frequentemente associado 

a um gosto da servidão. O que cai bem a nosso trabalho, tendo em vista que apontamos a 

servidão do paciente em relação às diligencias médicas, assim como, a submissão do médico 

em relação à Ordem médica e seu discurso normatizador.   

“Incapazes de considerar certo o que quer que seja, mas igualmente 
incapazes de acomodar-se com esta incerteza, os homens preferem, na 
maioria das vezes, confiar em um mestre que afirma ser depositário da 
verdade à qual eles próprios não têm acesso. (...) Em vez de assumir sua 
ignorância, eles preferem trocar sua liberdade pela ilusão de que existe 
alguém que pensa por eles e sabe o que eles não conseguem saber” (ibidem 
pág. 44).
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Ressaltamos outrora, o fato do paciente lança-se nas mãos dos médicos na expectativa 

de que, através de todo saber que este possui e que lhe é vedado, possa direcioná-lo 

novamente à sanidade do corpo. Entretanto, paga-se um alto preço; paga-se com a usurpação 

de liberdade e submissão.

Por outro lado, o médico que encara a sua ciência como verdadeira e imune a vazios 

de saber, estabelece em relação a esta uma espécie de credulidade, que remonta a relação com 

a crença. A partir daí, funciona como um refúgio contra a incerteza e a toda angústia suscitada 

pela realidade, funcionando como uma espécie de fortaleza inexpurgável capaz de frustrar 

toda a possibilidade de ataque, dotada de um “seguro total”. 

Neste contexto, a entrada da estatística nas previsões médicas não é compreendida 

como probabilística e sim enquanto determinística. Ignorando-se a possibilidade de exceção 

em cada caso, prevalecendo à regra. Queremos dizer que é comum escutar assertivas que 

direcionam para a seguinte lógica: “este procedimento oferece apenas 15% de possibilidade 

de oferecer um bom resultado, portanto, não o faremos” ora se a eficácia existe, mesmo que 

pequena não valeria a pena aplicá-la, tendo em vista que o ganho seria o redirecionamento do 

paciente para a sanidade? Estamos nos referindo ao procedimento de plasmaferese indicado 

ao paciente que apresentamos no segundo capítulo, que tinha o diagnóstico de 

dermatopoliomiosite e por isso, permaneceu sem os movimentos musculares. Segundo parte 

da equipe este procedimento seria o recurso indicado para a retomada do tônus muscular e a 

retirada do respirador. Porém, a baixa probabilidade que a referida intervenção obtivesse 

êxito, fez com que ela fosse descartada por ter sido transmutada em certeza absoluta que não 

produziria os resultados esperados, somado ao alto custo do tratamento. 

Da mesma forma, em outro caso, que tomaremos como exemplo, a baixa 

probabilidade de recuperação de um doente que sofrera um segundo infarto na unidade 

coronariana- UCO, estando entubado, como manobra médica. Permitiu que o médico aferisse 

a seguinte afirmação para a psicóloga que acompanhava o caso: “Olha pode buscar outro 

paciente que este aí já morreu”. Entretanto o referido paciente permanecia vivo em seu leito, 

porém, a sanção de morte estava posta para ele. Neste caso, o desfecho foi surpreendente, pois 
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após certo tempo de internação recuperou-se e foi para casa. Neste sentido, podemos 

novamente apontar o efeito da antecipação da morte sobre os corpos ao considerá-los apenas 

existentes no domínio orgânico. 

3.3 Casos clínicos enquanto pegadas

Os fragmentos de casos clínicos aqui utilizados como forma de ilustração, funcionam 

como indícios imperceptíveis, que procuram abrir o foco sobre os pormenores negligenciados, 

em detrimento ao objeto do olhar médico instituído no campo orgânico. 

Portanto, em nosso estudo os pormenores de cada caso apresentado, nos serve de 

material para produzir esta interpretação a cerca da impossibilidade de neutralidade total em 

relação ao objeto da medicina: o corpo enfermo, que trás consigo signo da morte e do 

sofrimento humano e produz de forma contundente, certa afetação sobre os profissionais. Em 

contrapartida, buscam no discurso médico, protocolos e conhecimento uma espécie de 

anteparo, a fim de obter proteção frente à emergência da angústia. Deste modo, pormenores 

normalmente considerados sem importância, até triviais nos forneceram suporte para 

compreender a psique e práticas humanas. Através da leitura das pistas mudas, dos signos e 

resíduos que se apresentam de forma sub-reptícia no âmbito do Hospital Geral. 

Ressaltamos que os fragmentos de casos apresentados nos capítulos anteriores, nos 

servem como pista, uma espécie de pegada para alcançar a nossa argumentação aqui posta: o 

horror suscitado pelo confronto com a morte, apresentada através do corpo enfermo, serve de 

gatilho para a produção da sentença de terminalidade, na tentativa de circunscrever a morte no 

domínio do outro. Levando em conta que o sujeito necessita estabelecer um sistema de 

significação que se pretende sólido e quando este pretensão falha, resulta na emergência da 

angústia frente à falibilidade humana e o confronto com o insondável. 

Seguindo esta senda nos é importante levantar algumas questões sobre o horror à 

morte. Neste confronto, a finitude humana é trazida à cena, de forma brutal e em defesa, 

produz-se a negação da [própria] morte. Da mesma forma, produz mal-estar ao ressaltar a 

parte humana que aponta para este caminho irreversível, que é a pulsão de morte. Além de 
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colocar em pauta o tema que parecia ser estranho à vida, e não parte dela. Por fim, ressalta 

Mattos que a morte também seduz de forma impactante, ao oferecer amparo definitivo à dor 

de existir. Portanto, apresenta-se como pólo atrator de grande magnitude, ao qual podemos 

ceder a qualquer instante.   

3.4 A função da crença

A crença possui caráter decisivo frente o insondável do real. Fornece ferramentas para 

a consolidação de significação para tudo aquilo que eclode de forma brutal e foge a captura do 

campo simbólico. Neste sentido, a crença funciona como uma espécie de recurso que orienta 

o indivíduo ao “bem-viver”. Estabelecendo entre sujeito e o mundo nexos particulares, 

comprometidos com a empreitada de amenizar o imponderável da vida. Tendo, portanto, 

segundo Mattos, a função ordenadora da existência.

“O caminho do melhor viver seria trilhado na busca de fórmulas doadoras de 
maior consistência às crenças, tornando-as cada vez mais convincentes, 
prevenindo e promovendo reparos constantes em suas possíveis rachaduras” 
(MATTOS, 2008, pág.45).

Seguindo as trilhas abertas pelo autor na obra de Rosset, podemos compreender que o 

caráter trágico da existência contraria o desejo de ordenação de todo o humano e assim, 

incrementa o sofrimento, na medida em que, apresenta-se como uma resposta do sujeito à 

falência da crença. Neste sentido, podemos aferir que o impacto frente à morte, aparente no 

corpo do enfermo, coloca em cena a falibilidade de ambos personagens [médico e paciente]. 

A este, produz efeito imediato e devastador ao promover a decaída crua e patente da sanidade, 

fazendo-o deslizar para a categoria de moribundo, esperando que a morte o assole a qualquer 

instante. O contato do paciente com a morte é insuportável e cruel, pois, não há possibilidade 

de recobri-la no campo simbólico, trata-se da incidência pungente do real.  
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Permita-nos, por um instante, ingressas na obra de Arriés para transcrever uma 

passagem que ilustra de forma brilhante o momento da instalação, via discurso, da morte 

sobre o corpo de Ivan Ilich, da obra de Tolstoi. 

Na quinta parte de sua obra “O homem diante da Morte”, Arriés apresenta a morte 

invertida, e como uma de suas características o progresso na mentira instalada na relação com 

o doente. A ele é vedado saber sobre a real situação sobre si e sobre sua enfermidade, o que 

nos remete a parte em nosso estudo em que abordamos a precariedade da comunicação na 

relação médico-paciente.  No caso que iremos apresentar, tal atitude é corroborado pelos 

familiares e amigos do enfermo eles impedem o acesso total à realidade de seu estado. Pois 

bem, na obra de Tolstoi, a família mantém em relação ao enfermo, Ivan Ilich a mesma postura 

ao negar-lhe a verdade. Ressalta Ariès: 

“Isto poderia ter durado ainda muito tempo se um dia, por acaso, Ivan Ilich 
não tivesse surpreendido uma discussão entre a mulher e seu cunhado a 
propósito de seu estado: “Você não vê que ele está morto” grita o irmão 
brutalmente. Foi uma novidade. (...) Levanta-se e vai diretamente a ver um 
novo médico. Eis sua reação: recusa a morte disfarçando-a com uma 
doença. (...) O aviso fora reprimido, mas ele continua seu caminho na 
consciência bloqueada, e basta o retorno da dor para que a ilusão dissipe e 
que a verdade entre pelos olhos. Ivan Ilich compreende de repente que é a 
morte”. (ARIÈS, 1982, pág.619,).27

Esta passagem nos é precisa ao por em voga aquilo que viemos trabalhando. A 

sentença de terminalidade é imposta via discurso. A verdade é desvelada através de um 

imperativo: “você não vê que ele está morto”. É a partir do Outro (para utilizar o conceito 

lacaniano) que a morte se instala, assim como também o é a emergência do sujeito no campo 

simbólico [campo propriamente humano]. E vai além, ao receber a sentença, que o assola, o 

personagem lança mão da negação e a reprime utilizando como subterfúgio a doença. Dirige-

se, portanto ao especialista na tentativa que lhe extirpe o mal, que circunscreva, via 

diagnóstico clínico, tal experiência avassaladora no campo do explicável e torne-a assim, 

capaz de ser domada. Entretanto, “basta o retorno da dor para que a ilusão dissipe”; desta 

27 Grifo nosso.
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forma, o corpo oferece indícios cruéis de sua finitude e o insondável da morte é posto 

novamente em cena.   

Da mesma forma, em território hospitalar, a quebra a crença de imortalidade, bem 

como a de infalibilidade do saber médico, permitem que a morte também espreite o corpo são 

do profissional de saúde. Em resposta, há a exigência de que a morte seja recolocada em seu 

devido lugar, ou seja, no corpo do outro [paciente] e como evolução esperada do saber 

médico, através da via protocolar [discursiva]. Dizem os médicos: “Ele evoluiu para o óbito” 

marcando, desta forma, a previsibilidade do acontecimento dentro do espectro científico, 

esperado, portanto, pela Ordem médica.  O que produz, em contrapartida, o apaziguamento do 

profissional frente o fato inesperado da morte, na medida em que o reconfigura como fato 

natural e esperado, como uma possibilidade instaurada durante todo o curso do tratamento

Neste sentido, é importante ressaltar: para a medicina, a morte não se configura um 

problema. Como pudemos aprender com Foucault, ao ser incorporada e estruturada na nova 

visada médica, a morte passa a fazer parte do escopo teórico da medicina. Entretanto, não 

podemos negar que a insuportabilidade do encontro com a morte, enquanto experiência, na 

relação com o paciente, faz o profissional tremer, mesmo que seja por um instante, mesmo 

que sua longa carreira passe a lhe oferecer recurso para lidar com ela. 

Tanto o médico quanto o paciente são interpelados pela angústia diante do vazio 

revelado pela presença da morte. Mattos nos alerta: a pretensa domesticação do mundo pela 

ação de uma saber que se pretende pleno, é falho; estando a qualquer tempo suscetível a 

desestabilização e a incidência de furos na rede de significações. Sendo a morte e o amor as 

grandes ameaças a consistência da crença. E ainda, é pela morte do Outro que o sujeito deriva 

o fim que também lhe é seu. Expondo de forma cruel o caráter inelutável da finitude. Sendo 

necessário, portanto, o estabelecimento de uma crença como anteparo protetor ao caráter 

inexorável da existência.  

“A existência de algo que resiste à captura cognoscível responde pela 
contrariedade dos anseios humanos de tudo explicar para assim alcançar a 
(pseudo) certeza, mesmo que ilusória, do exercício pleno possível de 
controle frente às contingências do viver”. (MATTOS, 2008, pág. 61).
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Portanto, é relevante realizar uma distinção entre o conceito de morte presente no 

escopo teórico da medicina e a morte enquanto experiência, dada em ato entremeada ao corpo 

enfermo, suscitando angústia naqueles que povoam o hospital geral. Na medida e, que a morte 

resiste à captura do cognoscível e não é passível de explicação, e tão pouco permite qualquer 

controle sobre seu caráter contingente na vida. Revelando-se trágica, porém, de certa forma 

irônica na existência humana, na medida em que o sujeito dedica-se a uma busca incessante 

da certeza e da verdade. A ironia está no fato de que a única certeza que se pode encontrar é a 

certeza da morte, fazendo vacilar o próprio sentido da vida. Resultando no horror a morte (na 

modernidade) de qual Freud nos fala. 

Entretanto, a postura para com a morte, nem sempre se estabeleceu desta forma, o 

contato com ela ao longo da história sofreu diversas modificações, ao passo que também fez 

decantar resíduos durante as diferentes épocas. Portanto, nos é valido neste instante debruçar 

sobre a obra de Ariès, para mapear as transmutações da relação, do contato e do olhar sobre a 

morte. 

3.5 O homem diante da morte28 

Em seu belo livro, Ariès nos apresenta as diferentes formas que os homens lidaram 

com a morte ao longo da história. Apresenta-nos as transmutações que levaram ao isolamento 

e a individuação do fenômeno da morte, que antes era coletiva e pública. O caráter familiar da 

morte foi esmaecendo, e ao ser transferida para o hospital na modernidade, passou a ser 

escondida e subjugada à disciplina hospitalar. Fazendo prevalecer a morte solitária e 

particular. O que antes era um fenômeno público e concernente a toda sociedade, passa a 

circunscrever-se no silêncio do leito hospitalar, substituindo a morte no leito de seu próprio 

lar. 

3.5.1 A morte domada

28 Referência ao titulo do livro de Philippe Ariès.
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O primeiro capítulo da obra de Ariès nos ensina que nem sempre a atitude frente à 

morte foi esta, de conflito e medo. A morte domada, paradigma da era medieval, é pressentida 

e regulamentada por um ritual costumeiro descrito com benevolência: “A morte comum 

normal, não se apoderava, traiçoeira da pessoa (...) sua característica estava no fato de que 

ela dava tempo para ser percebida. (...) só o moribundo avaliava o tempo que lhe restava.” 

(ARIÈS, 1982, pág. 7). 

Observemos que a verdade e o saber sobre a finitude estavam deslocados para o 

próprio doente. Era ele quem sabia o tempo que lhe restava e percebia que a morte lhe 

rondava. Entretanto, tal relação não era produtora de angústia, por justamente chegar na hora 

correta, sem precipitação nem atraso, morria-se simplesmente. Além disso, considerava-se 

que se furtar ao aviso da morte, segundo esta concepção, era expor-se ao ridículo. Ao passo 

que a morte súbita era considerada feia e desonrosa; esta sim causava medo e era marcada por 

uma maldição. 

Desta forma, havia a aceitação por parte do moribundo de seu papel ativo na cena do 

adeus. A vida humana não era considerada um destino individual, mas, parte de um elo que 

integra a família e a comunidade, exacerbando-se a linhagem humana. Sempre se morria em 

público, a morte era, assim, em última instância um ato público, encarada como natural e 

presente no cotidiano, sempre vinda no devido tempo. Ariès ressalta que o medo da morte é 

correlato à produção na modernidade da idéia de previsibilidade; é a partir daí, que há a 

recusa da morte sua interdição. Antes disso, a morte era encarada como familiar, no sentido 

em que é cotidiano e natural, bem como no sentido de não ser um drama pessoal, mas 

pertencente à comunidade. 

A repulsa que os mortos inspiravam, na Antiguidade foi aos poucos sendo desfeita 

nesta forma por um movimento de penetração dos corpos dos mortos no terreno interior das 

cidades, para dentro dos muros que delimitavam seu limite. Neste sentido, o acolhimento, via 

desenvolvimento do caráter de familiaridade, fizeram com que a morte, deixasse por muito 

tempo de fazer medo. Os mortos passaram a serem enterrados dentro das igrejas, e o convívio 

com eles passou a ser cotidiano.  Assim, os vivos e os mortos, anteriormente mantidos a 
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distância, foram aproximados. O hábito dos enterros no interior das Igrejas perdurou até o séc. 

XVIII, embora diversas leis tentassem interditar esta prática. Desta forma, o limite entre o 

sagrado e o profano permaneceu, segundo Ariès, imprecisa até as reformas dos séculos XVI e 

XVII “o profano era invadido pelo sobrenatural e o sagrado penetrava-se de naturalismo”. 

(ibidem, pág. 55).

A relação com a morte era, portanto, imediata. Por exemplo, era costume ver as 

ossadas, através de uma orientação macabra, dispunham-se crânios e ossadas na Igreja, ao 

alcance do olhar de todos. Tanto o cemitério, quanto a Igreja eram lugares públicos e centros 

da vida social. Concepção de cemitério díspare das em voga hoje, que o definem como local 

destinado somente aos mortos.  Desta forma, o cemitério era uma área de convívio: “servia 

de foro, de grande praça, de passeio público, onde todos os habitantes da cidade podiam se 

encontrar, se reunir passear para seus assuntos espirituais e temporais, para diversão e 

amores. (ibidem, pág. 69) Estavam instalados inclusive os mercados nos cemitérios e o 

convívio entre vivos e mortos ocorria de forma cotidiana, extremante natural e sem 

sobressaltos. Da mesma forma, não havia cemitérios separados da Igreja. A morte domada é 

assim, despojada da violência e força da natureza. Somente aos poucos que, ritualizada é 

aprisionada em cerimônias e transformada em espetáculo que, via cultura, promove a 

continuidade perene entre a vida e a morte.  

3.5.2 A morte em si mesmo

O segundo modelo paradigmático da relação com a morte é o da morte em si mesmo. 

Este deslocamento é promovido pelo redimensionamento do fenômeno da morte enquanto 

individual, em detrimento da morte pública de outrora. O instante da morte é dado no acolher 

do leito, entretanto, o quarto do moribundo não se via tão cheio quanto antes aos poucos a 

tradição de haver muitas pessoas em visita ao moribundo em seu quarto foi sendo 

abandonado. Da mesma maneira, adquiriu-se a tradição da ocultação definitiva do corpo 

morto. Indício de que uma nova ordem tradicional dos rituais frente à morte se impôs. 
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O fato é que sempre se morria no leito. A morte passa a ser encarada como salvação e 

como cessar do sofrimento. Ao mesmo tempo em que se trás a luz a idéia de morte enquanto 

julgamento. Neste sentido, promove-se, em contrapartida a valorização da biografia da vida, 

na medida em que, servirá de base para o julgamento final.

Podemos aqui fazer uma pequena pausa e retroceder ao caso apresentado no primeiro 

capítulo. A história de vida presumida pela equipe médica e imputada ao doente de 16 anos 

baleado funcionou de subsídios para a imputação de um julgamento e uma sentença de 

terminalidade ao corpo ali apresentado. E mais, a certeza de periculosidade e uma suposta 

história pregressa de crimes e contravenções, garantiram à equipe médica a tranqüilidade ao 

direcioná-lo para a morte, na medida em que esta era representante do fim que segundo a 

justiça [divina] que lhe cabia. Trata-se, portanto, de um resíduo histórico, que permeia e 

insiste ao longo do tempo. E é a obra de Foucault que nos permite perceber a continuidade de 

fragmentos ao longo do percurso da história, ao concebê-la não como evolução e sim 

enquanto espiral, para ilustrar seu caráter genealógico.

Neste mesmo sentido, nesta nova concepção da morte, também faz ressonância aos 

temas macabros. Sendo então, representada pela dança macabra, que faz intercalar um vivo 

entre um par de mortos e fornece o contraste entre a paralisia dos vivos e a ritmo dos mortos, 

que dançam. Segundo Ariès, o objetivo moral é ressaltar a incerteza da hora da morte e a 

igualdade dos homens perante ela.

“A dança macabra é uma ronda sem fim. (...) Os mortos conduzem o jogo e 
são os únicos a dançar. Cada par é formado por uma múmia nua, putrefata, 
assexuada e muito animada e por um homem ou uma mulher, vestido 
segundo sua própria condição e estupefato. A morte estende a mão para o 
vivo que vai arrastar, mas que ainda não se submeteu. (ibidem, pág. 124)    

 

O gesto da morte é quase suave, e os vivos, mesmo não esperando por este momento, apenas 

se resignam ou demonstram desgosto; Entretanto, seguem ao convite, submissos. Este modelo 

da morte em si persistiu até o século XVIII. É interessante notar que o macabro proporcionava 

um confronto e convivência entre mortos e vivos, entretanto, na mesma época, consolidou-se 
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a tradição de esconder o morto da visão de todos. Cobrindo-o com a tapeçaria mortuária ou 

cerrando-lhe o caixão. Ariès ressalta que a partir daí, há uma descontinuidade entre a arte 

macabra e o medo da morte. O corpo morto, antes objeto familiar, passa a ser insuportável de 

ser visto. Passou a ser recoberto pelo lençol, cosido por completo na mortalhas e logo fechado 

no caixão. Tempo depois, a figura do corpo morto passou a ser substituído por sua figura em 

madeira ou em cera. A recusa de ver o corpo não consistia em uma recusa individual, mas sim 

a recusa da morte carnal do corpo. 

“Para essa representação, os artesãos de imagens procuravam a semelhança 
mais exata, e a obtinham (pelo menos no século XV) graças à más cara que 
tiravam do defunto imediatamente após a morte. Os rostos das 
representações tornaram-se máscaras mortuárias” (ibidem pág.181)

E no fim da idade média, a morte já não simbolizava mais a passagem, mas o fim em 

decomposição. É fato observar, portanto, que o fenômeno físico da morte substituiu as 

imagens do julgamento. E em contrapartida, fez ressaltar ao amor à vida, valorizando-a em 

seu caráter bibliográfico. Neste sentido, a imagem da morte e da composição não significam o 

medo do além, mas destacam o valor à vida mundana, uma paixão à vida e pelo mundo. E, 

portanto, a morte passa a ser signo do fracasso a que cada vida, de cada homem está 

condenada. Divulga-se em larga escala o lema carpe dien.Atribui-se, portanto, a separação 

definitiva entre a morte e a vida. Esta nova mudança trás em seu bojo, além do esmaecimento 

da morte domada, o retorno da morte em seu estado selvagem: “um movimento ao mesmo 

tempo lento e brutal, descontínuo, feito de sacudidelas violentas, longos impulsos 

imperceptíveis, ou o que assim parecia”  (ibidem, pág. 664) E importante notar, que este 

período no qual a concepção do caráter violento da morte retorna, é também aquele de 

crescimento racional e desenvolvimento da ciência e de suas aplicações técnicas. 
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3.5.3 A morte invertida

Desta forma, sobre a morte instaura-se o interdito contemporâneo, que irá alijá-la e 

recobri-la de pudor. O autor ressalta que o pudor que a morte inspira, está ligada em grande 

parte, ao caráter impensável e inenarrável do estado letal.  Afirmação que encontra 

ressonância nos estudos psicanalíticos, que como vimos, indica a impossibilidade de conceber 

a própria morte, estando esta ausente de registro no inconsciente. Desta forma, instaura-se 

sobre a morte o silêncio; trata-se agora, da morte oculta, apartada do campo comum, cotidiano 

e longe dos olhares no âmbito público. A morte passa a ser circunscrita no território médico, 

como se pertencesse somente a este. 

Ao ser fagocitada pelo saber e prática médica, o fenômeno da morte passa a ser 

excluído, e a ser tratado com pudicícia, já que a ordem burguesa passa a classificá-lo como 

repugnante e sujo. Assim, a morte passou a representar uma surpresa brutal, a partir do século 

XIX, perante aos grandes progressos da medicina, que proporcionaram o aumento 

considerável da longevidade. Enquanto outrora, ela fazia parte dos riscos diários. “Desde a 

infância esperava-se mais ou menos por ela”. (ibidem, pág. 635). 

Reafirmando antes morria-se em casa, no seio familiar, e o fenômeno concernia a 

comunidade toda, era como se a finitude se pusesse para todos. Porém, a partir da 

modernidade, como vimos no primeiro capítulo com Foucault, e também encontramos nas 

páginas da obra de Ariès, o hospital não era apenas um lugar do desenvolvimento do saber 

médico e de observação era também local de ensino. Toda a tecnologia voltada para o corpo 

estava concentrada nos hospitais: laboratórios, aparelhos aperfeiçoados, criando certo 

monopólio sobre as práticas e recursos. Assim, logo que a doença se insinua grave, o enfermo 

passa a ser encaminhado para o hospital. 

“O progresso da cirurgia trouxe os processos de reanimação, de atenuação e 
de supressão do sofrimento e da sensibilidade. (...) Por exemplo, o 
moribundo era hidratado e alimentado por perfusões intravenosas, o que lhe 
poupava sofrimento da sede. Um tubo ligava a boca a uma bomba , que 
aspirava as mucosidades e não deixavam sufocar. Os médicos e as 
enfermeiras administravam calmantes, cujos efeitos podiam controlar, 
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variando também as doses. Tudo isso é hoje bem conhecido e explica a 
imagem deplorável, que passou a ser clássica, do moribundo eriçado de 
tubos29”. (ibidem, pág.637) 

Trata-se da solidão dos moribundos da qual nos fala Nobert Elias. Deixou-se de 

morrem em casa, este fenômeno foi transferido e empossado pelo território médico e seu 

saber. A tendência da qual o poder médico corrobora é isolar e reprimir a idéia da morte, 

especialmente porque os vivos identificam-se com os moribundos. Porém, não com uma 

tranqüilidade e serenidade, presentes na visada da morte domada, mas sim com sobressaltos. 

Portanto, a relação contemporânea com a morte é aquela que insiste e trabalha para manter o 

homem afastado dela, ao mesmo tempo, em que permite certa perenidade, produtora de mal-

estar. 

A morte perde seu caráter familiar, no sentido de pertencer à família e a comunidade e 

também, no sentido de perder seu caráter natural e cotidiano. A morte circunscrita no hospital, 

efeito do progresso das técnicas médicas, visando o abrandamento do sofrimento, e avanço do 

saber da medicina, passa a configura-se como prevista e aceita pelo pessoal médico. Segundo 

o autor, nasce uma nova forma de morrer, style of dying, trata-se da morte medicalizada, que 

deixou de ser admitida como fenômeno natural e necessário. “quando a morte chega, deve 

ser considerada como um acidente, um sinal de impotência ou de imperícia que é preciso 

esquecer. Ela não deve interromper a rotina hospitalar”. (Ariès, 1982, pág. 640).

Assim como Goffman, Ariès aponta o fato que também pudemos localizar no hospital 

geral, a saber: a ignorância do doente. O médico, respaldado pela burocracia, (cujo poder 

reside na disciplina e anonimato) e investido do poder a ele atribuído, opta por manter o 

paciente à margem dos fatos e do saber sobre si. Isto porque, segundo Ariès “a morte é 

sempre de um doente que sabe”. (idem, pág. 641) Neste sentido, a passividade do moribundo 

é mantida por sedação e através da exclusão à informação. Porque, pela intervenção da ótica 

burguesa, a morte é má, feia, sem elegância ou delicadeza, a morte é perturbadora. Muito 

diferente da morte de outrora, a boa morte, na qual chega-se a não se saber a fronteira entre a 

morte e a vida.    
29 Grifo nosso.
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“Robert Laplane enquadra a complexidade do problema: M. Denoix teve 
razão em ressaltar que existem casos em que a verdade deve ser dita para 
aliviar o doente. Eu disse que no fundo, o doente pede apenas para não ser 
confrontado com a sua verdade: é exato na maioria dos casos,  mas também 
nos acontece [a nós médicos], reconheçamo-lo, fugir desta verdade, 
entricheirarmo-nos por trás da nossa autoridade e brincar de esconde-
esconde. Existem médicos que nunca dizem nada. Essa mentira de 
condescendência, muitas vezes toma a forma de silêncio”. (apud. idem pág. 
642)  

Esta passagem preciosa sintetiza o que viemos através destas linhas afirmar: o 

saber/poder médico funcionam como uma espécie de anteparo. Para utilizar a expressão de 

Laplane, uma trincheira, a partir da qual o profissional aciona mecanismos de defesa, para 

lidar com situações extremas de enfermidades e com a morte propriamente dita. Não apenas 

com a morte enquanto fenômeno orgânico, degradação do corpo, prevista e circunscrita no 

saber médico. Mas também, enquanto portadora de sofrimento e denunciante da finitude 

humana pertinente a todos. Frente a qual não há significação possível. Fenômeno familiar, na 

medida em que seu conhecimento é pertencente a toda espécie humana, porém estranho, na 

medida em que é insondável. 

Ariès denomina esta nova atitude para com a morte como inversão. Trata-se na 

modernidade, da morte invertida. Pois, retirada do âmbito familiar, passa a ser escondida no 

hospital, por apresentar-se feia e suja. É a incidência da ordem burguesa, que apresenta como 

valor a limpeza, sendo a higiene sua maior bandeira. A morte não causa tanto medo apenas 

por causa de sua negatividade absoluta, mas também, por sua inconveniência, ao pôr em cena 

atos biológicos do homem e as secreções corpóreas. Repetindo, a morte passa, portanto, a ser 

escondida por ser feia e suja. Sumariando, a morte é nesta fase considerada invertida por ter 

perdido seu caráter social público, familiar e estar agora circunscrita no hospital e aprisionada 

ao saber médico. Ressaltando que, no hospital, as emoções devem ser banidas, através da 

aplicação do saber médico que se pretende neutro. Desta forma, prefere-se o silenciamento e a 

cumplicidade de uma mentira muda, que impede ao paciente a ter notícias a respeito de sua 

situação clínica. 
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 As diversas mudanças de sensibilidade, no final do século XVIII estabeleceram a 

crença da separação do corpo e alma. Houve a interdição da morte, que se torna 

medicamentada.  Impôs-se o silenciamento sob o fenômeno e a tentativa de isolá-lo para fora 

dos muros da civilização. Entretanto, as muralhas sofrem perfurações pela insistência da 

morte e do amor; no sentido em que “a onipotência da natureza age sobre os homens em dois 

pontos: o sexo e a morte” (ibidem, pág. 426) fundidos na figura do corpo de erotismo 

macabro. Desta maneira, a tentativa de erigir a sociedade coesa, capaz de domar a natureza e 

seus riscos, sofre severas baixas frente o amor e a morte, que fluem para dentro do homem, 

em uma espécie de refluxo, ao trazer à cena o caráter selvagem, há tempos pretensamente 

domado e seu potencial de enamoramento.

3.5.4 Morte em vida

A morte é o estranho que habita em nós, no sentido freudiano, que nos permite 

compreender o mal-estar produzido neste encontro com o reconhecimento paradoxal da 

familiaridade. A morte não é o cessar da vida, se manifesta silenciosamente e frequentemente, 

através da pulsão de morte que jazem nós. E nos constitui, assim como a pulsão de vida.

Na teoria freudiana, desenvolvida no século XX, portanto, [partidária da concepção da 

morte invertida (para utilizar a categoria proposta por Ariès)] como vimos, há uma oposição 

tópica entre Pulsão de vida x Pulsão de morte. Esta silenciosa, que opera a favor do chamado 

princípio de prazer, canalizando suas forças para tornar o aparelho psíquico livre de qualquer 

excitação, ou manter as quantidades de energia tão baixas quanto possível. Desta forma, o 

aparelho psíquico tem em sua composição um elemento constitutivo que rege e direciona o 

indivíduo em direção à morte; O aparelho psíquico forjado por Freud tem a morte como 

constituinte, não sendo esta apartada, portanto, da vida, mas presente intrinsecamente a ela. 

Podemos aferir certa proximidade ao pensamento hegeliano, na medida em que, a 

morte se torna ponto de partida e de chegada. Ou seja, se por um lado a morte constitui o 

sujeito, por outro, está presente cotidianamente como um empuxo, uma força que rege de 

forma incessante, com a qual o aparelho psíquico tem que arcar. A morte se apresenta como 



98

inexorável como destino certo e cruel para qual cotidianamente e silenciosamente 

caminhamos. A inovação da psicanálise está em considerar a morte inerente a vida, não como 

uma cessar desta, mas como uma luta de forças que impulsiona o próprio sujeito a ação. 

Paradoxalmente, a mesma força mortífera impulsiona o aparelho à vida, na medida em 

que a pulsão jamais renuncia a sua completa satisfação, todas as formas substitutivas ou 

reativas, bem como a sublimação são insuficientes para remover a tensão contínua e impelem 

à ação específica no meio externo, na tentativa de dar conta das exigências pulsionais. Ao 

mesmo tempo em que preserva a vida, por querer morrer a seu próprio modo e não por fatores 

externos. “O organismo não quer morrer por outras causas que suas próprias leis internas. 

Ele quer morrer a sua maneira e assim as pulsões preservam a vida.” (FREUD, 1980, pág.162) 

Se por um lado o caráter regressivo das pulsões traça o objetivo de retorno ao inorgânico, por 

outro, impele e preserva a vida pelo caráter de “egoísmo”  ao recusar-se morrer por outras 

causas que não suas próprias leis internas.

Neste sentido, é possível que a morte em si não seja uma necessidade biológica, como 

afirma Freud em entrevistas a George Sylverter Viereck. “Talvez, morramos porque 

desejamos morrer. Assim como amor e ódio por uma pessoa habitam nosso peito ao mesmo 

tempo (...) o impulso de vida e o impulso de morte habitam lado a lado. A morte é 

companheira do amor. Juntos eles regem o mundo”.  

 

4 Conclusão

O caminho percorrido através destas páginas visou problematizar a concepção de 

Hospital Geral enquanto território exclusivamente médico, apesar do intento obstinado de 

transformá-lo em um campo dominado pelo discurso hegemônico da medicina. Através da 

eclosão da célula da relação médico-paciente, enquanto puramente objetiva e neutra, pudemos 

compreender que apesar do esforço do saber científico, balisado pelo paradigma da ciência 

positivista, em estabelecer relações neutras entre o sujeito e o objeto de estudo, esta relação se 
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formaliza através de uma vontade de saber. Neste sentido, o que nos ensina Foucault é a 

compreensão das práticas enquanto instituídas ao longo de uma batalha de forças e não 

naturalizadas e respaldadas por uma suposta verdade Universal.  Portanto, na relação médico-

paciente, o que está em jogo é uma relação de poder que alija o paciente de qualquer 

possibilidade de enunciação de verdade sobre si, seja sobre seu corpo, ou mesmo sobre sua 

existência. Ao adentrar as portas do hospital Geral, o indivíduo é marginalizado em relação ao 

saber, que passa a ser propriedade da equipe médica, a única capaz de produzir efeitos de 

verdade (respaldada pelo cientificismo) e, a partir das quais, as práticas sobre os corpos 

enfermos irão operar. 

Desta forma, disciplinar os corpos se torna vital para a eficácia médica. É necessário 

seriá-los, classificá-los e dividi-los entre as especialidades. Esquartejam-se os pacientes, que 

reduzidos à mera esfera orgânica, passam a ser configurados como corpos, sedentos á 

intervenção do saber médico, que através do olhar anatomoclínico, analisa o corpo, 

compeendendo-o como a própria manifestação da doença. Em nome da eficácia clínica e para 

o bem da ciência, é necessário padronizar as práticas, bem como o tempo e as atividades dos 

internos. E como conseqüência, o paciente permanece à margem de seu plano terapêutico, 

sendo-lhe escassas as informações a respeito de seu quadro clínico, prognóstico e futuras 

intervenções que serão sancionadas sobre seus corpos. A ele resta o “não-saber”  sobre si e 

sobre os procedimentos que lhe serão destinados cotidianamente. Somado a isso, o tempo é 

artificialmente definido, e as atividades dispostas de acordo com o planejamento da equipe 

médica. A hora do banho, alimentação e visita, por exemplo, são definidas alhures, sem que 

haja espaço para as demandas e necessidades individuais. O que nos permitiu analisar o 

Hospital enquanto Instituição Total, e localizar a decisão sobre o direito a vida e morte, 

enquanto política, e não puramente orgânica, como nos sugere Agamben. 

Além disso, compreendemos as consequências das diligências médicas para além da 

esfera orgânica, quando entendemos a interdependência da esfera psíquica e somática, 

defendida pela psicanálise francesa, e corroborada por nós, ao trazermos para discussão a 

banda de moebius, que permite uma análise crítica da dualidade mente e corpo. Ao 

compreendê-los em continuidade e não em separação. 
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Seguindo nesta trilha, pudemos mapear o atordoamento causado pela figura do 

moribundo, que desafia o projeto ilusório e sub-reptício de imortalidade humana. Na medida 

em que, como afirma Freud, não há inscrição da morte no inconsciente. O corpo enfermo 

denuncia a presença cotidiana da morte e desafia a sanidade dos profissionais, defensores da 

vida, que obstinados pela ética do bem-viver, permanecem alienados aos efeitos mortificantes 

de suas práticas. Desta forma, práticas que deveriam estar orientadas para a vida, acabam por 

impelir, silenciosamente, determinados pacientes para à morte. Devido a mecanismos de 

defesa acionados pelo encontro com a finitude humana e sua impossibilidade de significação 

total. Neste sentido, a fim de manter a homeostase psíquica, torna-se necessária a delimitação 

da morte no corpo do outro. Também em benefício da onipotência e infalibilidade do saber 

médico, que como vimos, muitas vezes, toma força de crença. 

Entretanto, pudemos compreender, através da obra de Arriés, que a atitude para com a 

morte nem sempre foi marcada pelo horror.  Houve tempos em que a familiaridade com os 

mortos e a proximidade com a morte permeava o cotidiano das pessoas. Longe de pretender 

afastar a morte da cena, havia um interesse e até mesmo um desejo pela bela morte, que 

produzia certo fascínio macabro. Almejava-se a boa morte, que apresenta a perene fronteira 

entre a vida e a morte, contra qual não adiantava lutar ou resignar-se, apenas se entregar. 

Para finalizar, é necessário ressaltar o caráter político instituído no Hospital Geral, 

desde a célula primordial da relação médico-paciente, compreendida como uma relação de 

poder, que como tal, que institui saberes e práticas sobre os enfermos. Institui verdades e 

respalda a disciplinamento sobre os corpos através da vigilância constante. Como também na 

decisão sobre a vida e a morte dos pacientes internados, que longe de ser um fenômeno 

exclusivamente médico, possui caráter eminentemente político ao estar balisado, por vezes 

aos desígnos do biopoder, através da gestão da vida e outras vezes se faz sentir em seu caráter 

cruel e totalitário através de sansões duras do poder soberano. 
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