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Apresentação

Desde a recente virada do século, não somos mais os
mesmos diante do vertiginoso surgimento de inovações
biotecnológicas que inegavelmente, têm produzido intensos
efeitos não só materiais como também simbólicos sobre a
humanidade. A fascinação ambivalente da tecnologia –
claramente posta como a ponta final da pesquisa científica –
revela-se a nós, por inteira. Nunca antes o corpo pode ser
reconstruído, reformatado, reconfigurado, como agora,
suscitando sonhos hedonistas de felicidade, promessas de vida
eterna e trazendo, ao mesmo tempo, temores de perda da
integridade/identidade física, emocional e psíquica, da
autonomia individual e, de sujeição a controle social indevido,
levando à subjugação. Aliás, filmes de ficção científica como
‘Gattaca’, ‘Minority Report’, ‘The Final Cut’ (traduzido para o
português como ‘Violação de Privacidade’), entre outros do
gênero, têm, de certa forma, cumprido um papel de ‘sondar
a humanidade’ sobre tais questões emblemáticas,
‘naturalizando-as’ entre nós.

A tecnologia sempre esteve vinculada a conflitos de
poder e discursos contraditórios, dada a capacidade que
proporciona para a intervenção no real, potencializando, de
maneira diferenciadora, habilidades de pessoas e grupos. O
controle do conhecimento e da tecnologia tem sido
historicamente um trampolim de acesso ao poder, bem como
para seu exercício. Não é coincidência que o registro
cronológico destas trajetórias esteja fortemente entrelaçado
com a história das guerras e da dominação de elites em
diferentes sociedades no mundo.

O corpo e a saúde, objetos por excelência do poder
sobre a vida desde a modernidade, têm ocupado um lugar
privilegiado como princípio ético, político e estético no
exercício do governo de si e dos outros. Por certo, um outro
corpo e uma outra saúde, constituídos nos deslocamentos de
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uma nova dinâmica do poder. Encontramo-nos num contexto
político que tem por princípio aumentar a vida e prolongá-la o
quanto possível, multiplicando suas possibilidades, desviando
seus acidentes e compensando suas deficiências e incapacidades.

Nesse sentido, pode-se afirmar até que o ‘culto ao
músculo’ tornou-se signo identitário de um modo de vida e
de integração ou, inversamente, um novo critério de desfiliação
que tem por base a racionalidade do consumo. Para tal
perspectiva, então, a saúde pode ser concebida como o próprio
estilo de vida, no interior dessa retórica e prática política do
uso do corpo.

A valorização aguda de uma ética fugaz da aparência
e dos cuidados para com a exterioridade, como um fim em si
mesmo, parece estar em conformidade com a crescente
volatilidade de ‘valores humanos’ na contemporaneidade.
Discursos de exaltação à competição coletiva e individual
(superar a si mesmo) vicejam, cada vez mais, em todas as
instâncias do cotidiano, entre nós. Variados estereótipos
corporais têm, em comum, os caminhos da apologia ao
consumo exacerbado de cosméticos, fármacos, alimentos
dietéticos, práticas de exercitação física, cirurgias, entre outros.

Contudo, não cabem aqui julgamentos morais. Não
se trata disso. Mas, fica latente como exercício de crítica salutar,
a constatação da necessidade do desconcerto de certezas
‘cientificadoras’ e, também, da emergência de novas análises e
pesquisas que remexam o campo da Educação Física,
extrapolando os limites formais e politicamente
problematizáveis que a área tem imposto a si própria,
sobretudo, no trato das questões acerca da saúde.

Tomando tal panorama como ponto de partida, cabe
então perguntar: qual deve ser a preocupação primeira de
uma obra ensaística, dita científica, tendo em vista um
compromisso ético e político com a vida pública
(principalmente, em sua dimensão coletiva), bem como, com
o seu correspondente campo acadêmico constitutivo? Para o
caso de julgarmos pertinente a questão formulada, talvez
proceda, ainda, mais uma indagação: que pretensões dialógicas
poderia buscar estabelecer tal obra com outras áreas afins (e
porque não?), considerando a existência de um suposto
avizinhamento de interfaces temáticas do conhecimento
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abordadas por ela, circunscritas no chamado campo das ciências
da saúde?

Pode-se dizer que o compromisso desta coletânea
de trabalhos se alinhava em um horizonte crítico
interdisciplinar1, talvez, mais afeito àqueles pesquisadores,
profissionais, estudantes e interessados nos temas da saúde2,
inclinados a admitir certos sinais de esgotamento da ciência
moderna, tanto pela posição conservadora de setores desta,
que advogam a manutenção de alguns modelos teórico-
metodológicos insuficientes aos processos explicativos de
saúde-doença, quanto pela frágil (senão inócua) capacidade
de apreender os singulares modos de vida, em seus infinitos
significados.

Todavia, não podemos ignorar alguns fatos. Sabe-se
que a defesa deste status quo acadêmico subsume muito mais
coisas que, veladamente, estão ‘em disputa’ nesta ‘arena’:
interesses pecuniários e de poder, de toda ordem – linhas de
financiamento de pesquisas, regulação de políticas editoriais
de periódicos e livros, possibilidades de ascensão hierárquica
nas ‘sociedades científicas’ e de maior visibilidade na vida
cotidiana, também. Ora, mas “no interior da ciência normal,
os pesquisadores não podem encontrar resultados distintos
daquilo que obtêm se não procurarem outras coisas”3.

Foi justamente a inquietação frente a este conjunto
de questões, o imperativo desencadeador da organização deste
trabalho, intitulado “A SAÚDE EM DEBATE NA EDUCAÇÃO
FÍSICA – VOLUME DOIS”. Nos pareceu imprescindível reunir
abordagens em torno do corpo (e de sua ‘utilização’ histórica)
e dos ‘modos’ de ser/estar/sentir-se ‘saudável e doente’, em
suas múltiplas determinações e inter-relações. É em função
de tal perspectiva, que foram articuladas na obra reflexões
sobre políticas públicas de saúde, risco, epidemiologia, estilo de
vida, educação, atividade física e, corpo, obviamente. Por outro
lado, é necessário reconhecer, de pronto, que as aspirações

1 O convite feito a pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, oriundos, sobretudo, da Saúde
Coletiva e das Ciências Sociais, tornou o desafio de produzir o livro bastante promissor e estimulante,
especialmente porque a Educação Física, a rigor, pouco tem investido nas problemáticas que permeiam as
esferas política, sociológica e epistemológica da saúde.
2 Entendida, aqui, sua diversidade, como fio condutor fundamental e enriquecedor, para se discutir e
problematizar dimensões históricas, éticas, biológicas e culturais da vida social.
3 CASTIEL, Luís David. O buraco e o avestruz: a singularidade do adoecer humano. Campinas: Papirus, 1994.
p. 13.
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(pretensamente críticas) do presente livro – resultado do
envolvimento generoso do seu coletivo de participantes –
talvez, sejam muito maiores, do que nossa capacidade de
responder às próprias questões que produzimos e
compartilhamos com o leitor. Esta espécie de justificativa
introdutória cumpre a função de alertar aos incautos que os
ensaios aqui apresentados, provavelmente, não servem a
anseios ‘prescritivos’ e ‘solucionadores’ de problemas
epistemológicos e praxiológicos em saúde. Isto significa afirmar,
portanto, dada a complexidade e subjetividades imbricadas
no campo de análise dos diferentes objetos temáticos,
retratados e discutidos por cada artigo, que não se recomenda
leituras/interpretações apressadas, muito menos definitivas,
do material aqui reunido.

É importante ressaltar, por último, que a obra –
segunda de uma série – organizada pelo grupo SALUS4, marca
o ‘fechamento’ de mais um período de esforços coletivos
empreendidos entre 2004 e 2006, no qual foram produzidos
e disponibilizados à comunidade acadêmica, por meio de
diversas estratégias5, debates pertinentes aos objetivos já
mencionados.

Dito isto, podemos passar então, a um breve
comentário sobre o teor dos artigos aqui reunidos. O texto
que abre o livro, “Saúde Coletiva e Educação Física:
aproximando campos, garimpando sentidos”, de Marcos
Bagrichevsky, Adriana Estevão e Alexandre Palma, busca, de
início, reconhecer as origens disciplinares da Educação Física,
atreladas ao militarismo e ao higienismo, associando-as ao atual
status mercantilizado das práticas corporais e do conceito
reducionista de saúde, que ainda predomina na área. Ao final,
sugere algumas pistas teórico-metodológicas para ampliação

4 SALUS - Grupo Inter-Institucional de Trabalho Temático em Saúde, constituído pelos pesquisadores Marcos
Bagrichevsky, Alexandre Palma e Adriana Estevão. e-mail: gttsaude_salus@yahoo.com.br.
5 Não podemos deixar de comentar que, tal como no lançamento de nosso livro anterior (2003), a produção
desta obra também demarca o ‘balanço final’ de um conjunto de ações coletivas do SALUS. Em 2004, foi
realizado o II CICLO DE CONFERÊNCIAS “A Saúde em Debate na Educação Física, no qual tivemos (desta
vez, fora do eixo Rio-São Paulo) a presença de três importantes conferencistas – Dr. Naomar de Almeida Filho
[ISC-UFBA] que abordou “O conceito de saúde-doença no mundo pós-genoma” [19/11/2004]; Dr. Alex Branco
Fraga [ESEF-UFRGS] que tratou do tema “Promoção do agito: forma de ativar o corpo e regular a vida” [25/
11/2004]; e Dra. Sandra Caponi [DSP-UFSC] falando sobre a temática “Saúde pública, riscos privados” [08/12/
2004]. No ano de 2005 foi produzida e disponibilizada a COLEÇÃO DE VÍDEOS “A Saúde em Debate na
Educação Física – Volume 2”, composta pelas três conferências do evento itinerante (e que permanecem
disponíveis para aquisição, assim como as conferências do 1º Ciclo, tanto no formato VHS como em DVD.
Contatos pelos e-mail: setlocacoes@terra.com.br).
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crítica do sentido político e epistemológico que a Saúde
Coletiva abarca no seu movimento constitutivo.

Na seqüência, o ensaio produzido por Marco Aurélio
Da Ros, “Políticas Públicas de Saúde no Brasil”, traz uma
questão cara ao campo da Educação Física, quando este se
avizinha à Saúde Pública. O passeio histórico proposto pelo
autor, traz preciosos esclarecimentos sobre questões centrais
no tema, demonstrando a complexa relação existente entre
a Política de Estado e a conformação do pensamento social
em medicina no país, em cada período cronológico abordado,
as quais vieram a influenciar fortemente a constituição e o
desenvolvimento do SUS.

A partir da consideração de que “os conceitos também
participam da construção de ‘realidades’, uma vez que a
linguagem erige categorias que passam a descrever e explicar
o mundo a partir de determinados prismas”, Luís David Castiel
e Paulo Roberto Vasconcellos-Silva realizam uma refinada
análise no artigo “A noção ‘estilo de vida’ em promoção de
saúde: um exercício crítico de sensibilidade epistemológica”,
problematizando aspectos atinentes ao emprego da categoria
‘estilo de vida’, instituinte de modelos, retóricas e ideologias
em práticas de saúde na biomedicina, na Saúde Pública e,
sobretudo, na promoção de saúde. Contudo, segundo os
pesquisadores, as concepções de sociedade, de pessoa e suas
inter-relações adotadas predominantemente pelo campo da
promoção da saúde, parecem ser insuficientes para se alcançar
os propósitos de atenuação ou interrupção de comportamentos
considerados de risco, supostamente danosos. Por outro lado,
a possibilidade de escolhas de estilos de vida dentro do “menu”
sócio-cultural dominante, enseja um convite extremamente
persuasivo, direcionado ao consumismo de determinados
estratos sócio-econômicos da população.

O debate acerca da concepção ampliada de saúde é
retomado por Maria Cecília de Souza Minayo, no texto “A
saúde como responsabilidade cidadã”. A autora critica a vigência
do modelo medicalizante e hospitalocêntrico de Atenção à
Saúde, que, segundo ela, está baseada no conceito reduzido
de saúde e na prática fragmentada de assistência. Por último,
lança o desafio para pensar a Saúde Pública como um projeto
da sociedade, de modo mais abrangente e menos medicalizada,
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sugerindo a aproximação e colaboração das mais diferentes
áreas disciplinares e profissionais, para o êxito dessa tarefa.

No quinto ensaio, Alex Branco Fraga discorre sobre a
“Promoção da vida ativa: nova ordem físico-sanitária e a
educação dos corpos contemporâneos”. O autor chama a
atenção, com propriedade, para a disseminação das estratégias
de ‘pedagogia da culpabilização individual’, que calcadas na
idéia do ‘comportamento do risco’ e em ‘lógicas estatísticas
de convencimento’, tentam propor a necessidade imperativa
de adesão dos coletivos populacionais à prática de atividades
físicas, colocando como pano de fundo na pauta do discurso
um viés de contingenciamento econômico. Destaca, ainda, a
sutil, mas fundamental, inversão na ordem de prioridades de
programas como o Agita São Paulo, os quais intentam persuadir
os sujeitos a adotarem um estilo de vida ativo,
desconsiderando, por vezes, a inexistência de condições
adequadas em espaços públicos destinados à exercitação física
e, os impedimentos individuais de cada contexto social, além
de não valorizar adequadamente a dimensão cultural, que
empresta diferentes significados – positivos e negativos – a
uma mesma prática corporal dependendo da região e do
momento histórico.

Marina Guzzo assina o artigo “Imagens do corpo em
risco”. A autora descreve as práticas corporais do acrobata
circense que se arrisca desafiando os limites da condição
humana, ao flutuar à mercê das alturas. A metáfora imagética
do trapezista em vôo, cujos movimentos são previa e
exaustivamente ensaiados para sustentar a ilusão de corpos
libertos e desconectados do tempo e espaço, serve para
ludibriar o público, pois sugere através da plasticidade e leveza
dos gestos que não há qualquer esforço muscular aplicado e,
oculta o perigo real das manobras em jogo. Marina frisa também
que ao instituir a fantasia de um corpo surreal, a figura do
acrobata aéreo traz consigo a idéia da ‘superação do risco’
como uma construção estética, que só pode se configurar
numa sociedade de riscos, incertezas, ambivalências. A estética
do risco, então, permite a criação de manifestações como o
‘risco-espetáculo’ e o ‘risco-aventura’, ingredientes
fundamentais para vendagem de corpos e de vidas,
transformando as formas de beleza e de humanidades, dentro
de uma lógica societária de consumismo.
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No texto “Reflexões sobre a epidemiologia atual”, a
pesquisadora Maria Lúcia Fernandes Penna discute os conceitos
de população e doença utilizados pelos epidemiologistas,
contemporaneamente. Aponta, também, as fragilidades da
teoria do estilo de vida (baseada nos fatores de risco), que
tem sido defendida como categoria explicativa da etiológica
de doenças crônicas, vivamente presente nos estudos do
campo a partir de meados do século XX. Como conseqüência,
destaca, um progressivo afastamento entre a epidemiologia e
a Saúde Pública, em função da exacerbada ‘tecnificação’ da
primeira e da desconsideração de preceitos sócio-culturais
durante a investigação de enfermidades populacionais, crítica
que é feita, inclusive, dentro da própria epidemiologia.
Tomando a história da tuberculose como ponto de observação,
a autora encerra sua análise apontando a possibilidade de se
encontrar, entre os aspectos postulados pelos cientistas para
os mecanismos de produção de doenças, múltiplas razões na
escolha de uma causa, incluindo as de ordem social e política.

O oitavo ensaio do livro, “Em defesa do modelo jubesa
(juventude, beleza, saúde)” tem a autoria de Hugo Lovisolo.
A partir da idéia de que a modernidade nos apresenta
paradoxos e contradições latentes, entre elas, a questão da
conservação da saúde e a busca da beleza e juventude ‘eternas’,
ele propõe desenvolver um conjunto de argumentos ou “teses”
(associando-as no transcorrer do texto, a pensadores) para
tentar compreender, por aproximação ou oposição, os
desdobramentos e repercussões desta idéia central entre nós.
Afirma também, que o ideal do modelo jubesa tem se firmado
como hegemônico, tornando-se uma referência significativa
para as condutas dos sujeitos e para a diversificação e
crescimento do mercado/consumo. Comenta ao final, que a
submissão a este modelo implica percorrer um caminho de
sacrifícios.

Sabe-se que os parâmetros curriculares nacionais (PCNs)
são uma referência para o atual sistema educacional brasileiro
e que a saúde está alocada como um de seus conteúdos, nos
chamados “temas transversais”. A partir de uma detida análise
do documento, Carlos Leal Ferreira Cooper e Jane Dutra
Sayd apresentam no ensaio “Concepções de saúde nos
parâmetros curriculares nacionais”, observações consistentes
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acerca das adequações, insuficiências e contradições desses
conteúdos, bem como, sobre os mecanismos de reprodução
dos valores sócio-culturais presentes nas concepções de saúde
ali inscritas e, que têm sido utilizadas amplamente nos bancos
escolares.

O texto subseqüente, “A obesidade como objeto
complexo: uma abordagem filosófico-conceitual”, de Maria
Cláudia Carvalho e André Martins, procura examinar a
elaboração de conceitos que permeiam a área da saúde e sua
utilização como instrumento metodológico na desconstrução
de dicotomias, como corpo/mente. A partir de uma
perspectiva filosófica de Espinosa, os autores buscam uma
aproximação com a realidade complexa da Saúde Coletiva,
aplicada à problemática da obesidade. Nesse contexto,
discutem, sob o ponto de vista ético, os conflitos alimentares
presentes na situação dual “comer porque quero” e “não
comer porque engorda” e finalizam apontando a necessidade
de se compreender o ser humano em sua integralidade e de
se respeitar a capacidade singular das pessoas de estarem
potentes e ativas na vida.

Fechando o livro, temos o artigo intitulado “Saúde/
doença e triangulação: pontos de vista e inter-relações”, de
Fernando Lefèvre e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, que também
nos convidam a uma discussão conceitual. De uma perspectiva
sociológica, sugerem três pontos de vista, a partir dos quais a
saúde/doença pode ser compreendida pela ótica: i) dos
indivíduos, ii) do sistema produtivo e; iii) do setor técnico
(profissionais que prescrevem). Segundo os autores, olhada
desse modo, a saúde/doença permite ser interpretada, então,
como sensação, como mercadoria e como exercício de poder. As
inter-influências entre cada um destes pontos de vista são
exploradas e desenvolvidas, no decorrer do texto, para nos
auxiliar a repensar os fenômenos associados à saúde/doença,
que se processam de modo complexo.

Por fim, cabe comentar sobre a viabilização desta obra
(e as conotações intrínsecas daí derivadas). O naipe qualificado
das discussões aqui registradas, a partir do comprometido
exercício de reflexão desenvolvido pelos(as) autores(as), foi
alentador e fundamental aos propósitos primordiais do SALUS,
quais sejam, redimensionar as opções teórico-metodológicas
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para interpretação e investigação do processo saúde-doença,
frente ao arcabouço positivista ainda dominante em pesquisas
no campo da Educação Física. Menção especial também deve
ser feita aos renomados ilustradores do livro, Lor e Mayrink,
que nos emprestaram todo o seu talento criativo, para através
de refinadas imagens humorísticas, amplificar o conteúdo
crítico das análises de cada um dos artigos, incorporando um
sentido especial ao objetivo do trabalho.

Gostaríamos de agradecer6 a todos(as) estes(as)
colaboradores(as) pelo crédito de confiança que nos foi
concedido, na tarefa de reunir, organizar e dar sentido a todo
este material. É justamente a partir deste tipo de parcerias
de que nosso projeto coletivo tem encontrado suporte e
estímulo para trilhar e consolidar caminhos ainda pouco
enfrentados sistematicamente na comunidade da Educação
Física, na tentativa de construir e disseminar, de modo perene,
debates sobre temas atinentes ao campo da saúde.
Enxergamos sentido e relevância em iniciativas organizadas
para estabelecimento e compartilhamento de uma rede de
saberes, como forma estratégica de se inferir e reprojetar,
contextual e criticamente, as ações profissionais, científicas,
políticas e sociais que se relacionam à interface Saúde Coletiva/
Educação Física.

Como o caminho ‘se faz’ caminhando e, não, no ponto
de partida ou de chegada, esperamos, ávidos, pelo diálogo
com a comunidade acadêmica, na expectativa de receber
críticas e comentários sobre a consistência (ou não) dos
própositos do livro que o leitor agora tem em mãos.

Marcos Bagrichevsky
Alexandre Palma
Adriana Estevão

Marco Da Ros

6 Não poderíamos deixar de prestar nossa homenagem também àquelas e àqueles que foram imprescindíveis
nos trabalhos de planejamento, organização e suporte técnico (de toda ordem), nos permitindo realizar o 2º
Ciclo de Conferências em 2004. Nossos agradecimentos à Ana Márcia Silva, presidenta do Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte na gestão 2003/2005; Claudia Miranda e Celi Taffarel, docentes/pesquisadoras da
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SAÚDE COLETIVA E EDUCAÇÃO FÍSICA:
APROXIMANDO CAMPOS,
GARIMPANDO SENTIDOS1

Marcos Bagrichevsky
Adriana Estevão
Alexandre Palma

“Uma crítica não é questão de dizer que
as coisas não estão certas da forma como estão;

é uma questão de ressaltar em que espécies de suposições,
em que espécies familiares de modos de pensar

não discutidos, não refletidos, se baseiam
as práticas que aceitamos...”

(Michel Foucault,1988)

Questões Iniciais

Este texto tem como proposta suscitar uma reflexão
acerca das concepções sobre saúde na Educação Física,
indicando e problematizando suas limitações e possibilidades
epistemológicas, com vistas a sugerir elementos para uma
análise contextualizada do fenômeno na área. Para isso,
buscamos considerar também alguns referenciais recorrentes
na Saúde Coletiva e Ciências Sociais, uma vez que esses
campos do conhecimento abarcam discussões de grande
densidade, amadurecidas no enfrentamento de questões
históricas referentes à temática.

Desse modo, preocupamo-nos em registrar a
emergencial necessidade de se repensar as propostas teórico-
metodológicas na Educação Física que balizam intervenções,
ditas de ‘Promoção à Saúde’, buscando coaduná-las às
perspectivas críticas, fecundamente disseminadas na Saúde
Coletiva.

Um argumento inicial, que parece justificar tal
preocupação, reside no fato da Educação Física e seus

1 Este ensaio foi desenvolvido a partir das versões anteriores de dois textos diferentes, publicados na Revista
da Educação Física da UEM, v.15, n.2, p.57-66, 2004 e, na Revista Arquivos em Movimento, v.1, n.1, p.65-74,
2005.
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intelectuais figurarem timidamente nas esferas de formulação
de políticas públicas de saúde do país, nos três níveis de
governo, sobretudo, se considerarmos as últimas décadas. O
mesmo vem ocorrendo em relação à participação da área nos
principais fóruns/instâncias científicos e tecnológicos
deliberativos do setor saúde (salvo raras exceções), como os
congressos da ABRASCO2 e da REDE UNIDA3 e, os
manifestos/movimentos das Conferências Nacionais de Saúde4

e do CEBES5.
Essa constatação nos remete ao atual déficit do

conhecimento na área sobre saúde pública, que raramente é
reconhecido como um saber sociológico, que expressa
necessidades de caráter coletivo. Claro que essa tendência
tem relação com a própria gênese da Educação Física enquanto
campo profissional, que teve sua orientação formativa guiada
por um ideário militar de disciplinamento e controle biopolítico
dos corpos (Foucault, 1999), o qual buscava extrair-lhes, ao
máximo, uma funcionalidade servil e acrítica. Portanto, não é
de todo inesperado que a Educação Física venha abrigando
esse legado em seu contexto histórico brasileiro, tendo como
‘carro-chefe’ os ideais da exercitação corporal. (Soares, 1994;
Fraga, 2003a; Góis Júnior e Lovisolo, 2003).

Ainda hoje, é notório a prevalência de enfoques em
pesquisa que exploram mais os determinantes biológicos, em
detrimento da abordagem dos elementos sócio-culturais
econômicos e políticos intervenientes no processo saúde-
doença. A dimensão exultada nessa tendência é a da ‘atividade
física (ou aptidão física) associada à saúde’, compreensão esta,
recorrente em boa parte das publicações acadêmicas na área
e que busca advogar a existência de uma relação de ‘causa e
efeito’, quase exclusiva, entre ‘exercício’ e ‘saúde’. Em outras
palavras, para tais estudos, a saúde poderia ser tomada, a
priori, como conseqüência de efeitos fisiológicos (mensuráveis

2 Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (www.abrasco.org.br).
3 A Rede Unida (www.redeunida.org.br) conecta pessoas que executam e/ou articulam projetos que tem
como objetivo comum o desenvolvimento de Recursos Humanos em Saúde. Caracteriza-se pela diversidade
de projetos e de experimentos na área que buscam uma mudança no modelo de atenção à saúde, no modelo
de ensino e na participação social no setor.
4 Espaço institucional importante, que tem abrigado debates e avanços fundamentais no projeto da Reforma
Sanitária Brasileira e que, inclusive, vem registrando a ascensão efetiva de vários profissionais advindos das
Ciências Humanas e Sociais na condução de proposições significativas no processo histórico de reformulação
de políticas de saúde no país.
5 Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (http://cedoc.ensp.fiocruz.br/cebes/).
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quantitativamente) produzidos pela prática regular de
atividades físicas sistemáticas.

Tal fato traz implicações delicadas para o campo do
conhecimento e da intervenção, uma vez que essa
interpretação adota um olhar parcial/distorcido da realidade,
que não leva em conta, outros fatores contextuais relevantes
aos quais as pessoas estão submetidas e que não podem ser
dissociados de seus cotidianos: distribuição desigual da renda
populacional, nível de (des)emprego, condições sanitárias
básicas, condições de moradia e alimentação, grau de
escolaridade e de saber funcional, (in)disponibilidade de tempo
livre, acesso a serviços de saúde e educação, entre outros.
Esses também são aspectos que amoldam as condições da
vida humana e, portanto, precisam ser igualmente considerados
em qualquer pesquisa que busca estabelecer inferências mais
consistentes sobre a saúde populacional.

O cuidadoso estudo revisional de Palma (2000)
corrobora essa idéia, ao enunciar que as possíveis articulações
entre atividade física e saúde não são dotadas de uma
pressuposta correlação constante de causalidade. Mudar o foco
da problemática de investigações afins, inserindo no curso da
análise o mapeamento de parâmetros sócio-econômicos e
culturais pode influenciar, sobremaneira, os achados obtidos
ao final das pesquisas.

Carlos Mira (2000) também erige questões
interessantes e pertinentes acerca das relações imbricadas no
binômio ‘exercício físico-saúde’. Em seu trabalho, argumenta
que o anúncio de possíveis efeitos de prevenção e proteção
adicional dos exercícios sobre a saúde de pessoas ‘fisicamente
ativas’ não passa de uma hipótese otimista, pois a interação
entre os dois fatores não pode ser compreendida de forma
linear e determinista. O pesquisador leva a pensar que seria
mais razoável considerar, por outro lado, que são os indivíduos
possuidores de aporte nutricional e financeiro e, de tempo
disponível para atividades de lazer quem buscam a prática
sistemática de atividade física (e não o contrário).

Palma et al. (2003) reforçam esse entendimento, ao
demonstrar em sua investigação, que a questão da adesão aos
exercícios físicos tem um viés específico. O acesso regular
aos espaços formais mais especializados para as práticas de
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exercitação corporal, como as academias de ginástica, por
exemplo, é demarcado por algumas características do público
freqüentador, cujo perfil geral se encaixa nos estratos sociais
mais abastados (os quais, por sua vez, representam o percentual
minoritário populacional, se considerarmos a totalidade
demográfica da sociedade brasileira).

Portanto, não é equivocado conjecturar que os
discursos e iniciativas dos programas de promoção da atividade
física, ditos ‘para a população’ – bombasticamente preconizados
em nosso meio – possuem na verdade, alcance e efetividade
limitados a um nicho bem restrito da mesma, levando-se em
conta as péssimas condições de vida da maior parte dos
brasileiros, onde ainda hoje, persevera um quadro estarrecedor
de pobreza e iniqüidades generalizadas.

Ademais, esses programas institucionais, que têm sido
difundidos também por meio de campanhas publicitárias,
buscam enfatizar a exercitação corporal como parte essencial
de um ‘estilo de vida’, outorgando-lhe um caráter de ‘estatuto’
ou ‘modelo’ individualista a ser seguido, diante da ênfase de
combate ao sedentarismo e, ao despejarem um vasto
repertório de comportamentos recomendáveis à saúde,
ignoram as injunções sócio-políticas e financeiras do país, nas
quais está mergulhada a nossa coletividade (Castiel e
Vasconcellos-Silva, 2006).

Se por um lado é parcialmente aceitável a
generalização de que há benefícios orgânicos decorrentes de
algumas modalidades de exercício (se respeitados certos
preceitos), por outro, esta argumentação torna-se discutível,
na medida que pretende sustentar uma política conservadora,
uma dimensão moral que responsabiliza cada pessoa por seu
próprio adoecimento e desconsidera a dinâmica sistêmica e
multifária que influencia os estados de enfermidade humana.

Talvez seja prudente, nesse momento, um
esclarecimento. O conjunto de argumentações levantadas até
aqui não intenciona demonstrar que a prática da atividade
física é inócua ou desprovida de qualquer interferência positiva
sobre o corpo humano. A literatura também apresenta
trabalhos bem conduzidos, que evidenciam sua ação
terapêutica benéfica sobre várias patologias ou potenciais
comprometimentos do organismo e, por isso mesmo, não é
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nossa pretensão negá-la. Igualmente, não se quer ignorar ou
sublimar a considerável tradição que o tema goza junto à
Educação Física, seja como objeto de pesquisa ou forma de
intervenção, ainda que achemos que algumas reinterpretações
são indispensáveis.

Todavia, urge a tarefa de se analisar cuidadosamente
as tentativas de massificação de uma norma moralizante da
aparência física utópica do ‘corpo sarado6’, da ‘geração saúde’
e do ‘estilo de vida ativo7’, que estão em curso na sociedade
contemporânea. Sobretudo, porque se encontram ancoradas
na lógica quantificadora e positivista de estudos científicos
publicados na área, corroborando os slogans de programas
institucionais que propagandeiam uma imperiosa e inequívoca
necessidade de se exercitar de qualquer modo, em qualquer
lugar e a qualquer tempo. Mas, principalmente, é complicado
consentir na aceitação acrítica de que é tão simplesmente
mantendo-se ‘ativo’ que se obtêm saúde. Costa e Venâncio
(2004) argumentam que:

Nesse momento é importante realçar a idéia central de
Habermas sobre o enfraquecimento da ação comunicativa
quando uma parte dos profissionais de Educação física
está deixando de apresentar um posicionamento crítico e
ético diante da ação da mídia e dos avanços
biotecnológicos. Estes profissionais estão paulatinamente
valendo-se do uso da razão instrumental ao expor e
transformar o corpo através de atividades físicas, dietas,
drogas e do consumo de imagens ideais de atletas. Eles
corroboram os discursos de controle do corpo que a
mídia produz ao fazer da atividade física (associada à
biotecnologia) uma possibilidade de corresponder ao
padrão de beleza em nome da saúde (p. 70).

6 Seguindo os preceitos difundidos nos meios de comunicação de massa, este seria esteticamente desejável, como
objeto de conquista nas relações amorosas e como produto modelar para a indústria da beleza, moda, fitness...
7 Também propalado como sinônimo de economicamente produtivo, já que para tais discursos, em tese,
diminuiria o absenteísmo nos postos de trabalho e os custos do Estado na destinação de verbas para a saúde
pública. Além de ser pouco provável constatar essas premissas por meio de pesquisas sérias e com critérios
objetivos, é preciso afirmar que a vida e a saúde das pessoas não podem ser reduzidas a uma perspectiva de
contingenciamento financeiro, de relação ‘custo-benefício’. Como nos lembra Castiel (2003), “uma crítica
comum ao conceito ‘estilo de vida’ é referente a seu emprego em contextos de miséria e aplicado a grupos
sociais onde as margens de escolha praticamente inexistem. Muitas pessoas não elegem ‘estilos’ para levar
suas vidas. Não há opções disponíveis. Na verdade, nestas circunstâncias, o que há são estratégias de
sobrevivência” [grifo do autor] (p.93).
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O Mercado do Corpore Sano

As constatações anteriores não estão
descontextualizadas historicamente; pelo contrário,
encontram-se demarcadas por uma considerável tradição
cultural. Os Movimentos Eugênico e Higienista - corporificados
no Brasil no início do século XX (Soares, 1994) – podem ser
considerados os precursores ideológicos da apologia ao ‘estilo
de vida ativo’, cujos ditames impositivos já se encontram de
tal modo arraigados no imaginário popular da atual sociedade,
que são capazes de gerar um forte sentimento de culpa nas
pessoas que ‘resistem’ em demonstrar inclinação para
‘descobrir’ as supostas benesses proporcionadas à saúde ou,
cujos corpos se afastam da normalidade canônica de uma
silhueta sempre magra, jovial e esbelta. Para Goldenberg e
Ramos (2002) “Devido a mais nova moral, a da ‘boa forma’, a
exposição do corpo em nossos dias, não exige dos indivíduos
apenas o controle de suas pulsões, mas também o
(auto)controle de sua aparência física” (p. 25).

Um trecho da obra “Da Educação Physica”, de
Fernando de Azevedo (1920), ilustra bem o legado eugênico
da saúde, associado à prática de atividades físicas e aos valores
morais, deixado já nas primeiras décadas do século passado:

Demeny afirma que por meio dessa ginástica, assim
caracterizada, devem adquirir-se, sobre o ponto de vista
fisio-anatômico: [...] a beleza corporal e, sob o ponto de
vista psicológico, a coragem, a iniciativa, a vontade
perseverante, ou, em uma palavra, certas aptidões morais,
além do equilíbrio funcional dos órgãos, que é a expressão
e o índice da saúde do corpo, e, por fim, ‘a beleza na
forma e no movimento’. Deve ela, pois, na concepção
moderna, tender, não ao engrossamento do músculo, mas
ao desenvolvimento racional de todos os órgãos e de todas
as funções, para chegar, por um treinamento, isto é, por
uma progressão lenta, gradativa e metódica, a favorecer
o desenvolvimento do sistema nervoso e a coordenação
de suas manifestações, e a facilitar assim todos os atos da
vida, pondo uma ‘alma sã num corpo igualmente sadio e
vigoroso’ (p. 70).

As perspectivas de exercitação física ganharam força
mais ao final do mesmo século. A partir da década de 1980,
deu-se grande ênfase nos discursos sobre a necessidade de
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envolvimento populacional mais abrangente na prática de
atividades físicas, a qual era escudada pelo argumento
utilitarista (econômico) de tornar a saúde menos custosa para
o Estado. Esse movimento – Healthism – cujo berço precursor
foi nos Estados Unidos da América, anos mais tarde, passa a
ser denominado no Brasil de ‘Movimento da Saúde’ (Soares,
1994; Fraga, 2003a).

O Movimento da Saúde é marcado por um perfil de
orientação individualista, em detrimento da consideração de
questões sociais. Assim, as intervenções físicas que operam
sobre o corpo, perdem o sentido mais coletivizado de outrora
(do período Higienista, que preconizava a soberania do ‘Estado-
Nação’ por intermédio da ‘melhoria da raça’) e assumem,
declaradamente, priorizações fundamentais com o privado.
O movimento evidencia um caráter simbiôntico com diversos
setores midiáticos, os quais o percebem como potencial nicho
de mercadorização do consumo (Góis Júnior e Lovisolo, 2003).
O personal training seria um dos seus símbolos pontuais na
protagonização do individualismo exacerbado e das
preocupações com o próprio corpo e do acesso apenas para
quem pode pagar pelo oferecimento de tal serviço. Lovisolo
(1999) ilustra tal noção ao afirmar que

Os campos de intervenção têm nas sociedades ditas
ocidentais, uma forte tendência a gerar quase que
ininterruptamente produtos ou processos, vistos quer
como ondas da moda que podem rapidamente
desaparecer, quer como inovações significativas
duradouras [...]. Essa dinâmica caracteriza áreas tão
díspares quanto as da [...] educação física e outras. [...] Os
meios de comunicação prestam especial atenção aos
lançamentos que realizam promessas relacionadas à saúde
e longevidade. Diversos autores têm apontado que na
sociedade dita pós-moderna os valores da saúde e da
longevidade [grifo do autor] aparecem como sendo quase
os únicos consensuais, embora perigosamente separados
das discussões sobre o significado da vida boa ou da vida
plena que talvez ocupassem um lugar muito mais
significativo no passado. Na área da educação física, o
último produto lançado no mercado talvez seja o personal
training, suscitando discussões, cursos, debates e
experimentações. (p. 17).
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Essa perspectiva de ‘mercadorização’ da saúde,
também suscetível à crítica, decorrente do espraiamento desse
mote de idéias totalizadoras, assume um caráter emblemático
e busca, em última instância, materializar a obtenção da saúde
através da venda de produtos e serviços. Tal argumentação
pode ser verificada, por exemplo, nas incontáveis ofertas de
atividades físicas em academias de ginástica, suplementos
alimentícios, fármacos para emagrecimento, tratamentos em
spas, seguros-saúde, etc (Illich, 1982; Lefèvre 1991; Paim e
Almeida-Filho, 2000; Restrepo, 2001).

Todavia, Courtine (1995) adverte que essa cultura de
consumo não é recente e já aparece na década de 1960,
fortemente circunstanciada nas questões hedonistas do corpo
e subscrita no modelo da american way of life (‘estilo de vida
americano’). O autor relata que,

As ambigüidades desse hedonismo inscrevem-se, ainda,
literalmente, em sua linguagem, isto é, no caráter paradoxal
e na força performática desses enunciados obrigatórios
que levam à busca de um bem-estar na atividade física.
Have fun: a alegria é um dever moral, uma forma insistente
de obrigação. No mesmo contexto, o bem-estar
psicológico (feeling good) é entendido como uma
conseqüência da forma física (being in shape) (Courtine,
1995, p. 101).

Lefèvre (1991) também reforça que esse fenômeno
de mercadorização da saúde não se dá de forma repentina; ao
contrário, ele é fruto de um longo processo histórico de
expropriação da mesma, de perda “de sua condição de
premissa existencial” humana para se transformar em algo
apenas “recuperado e recuperável no mercado de bens de
consumo” (p. 21).

A idéia, intencionalmente suscitada no imaginário
popular, de que seria possível obter saúde, através do acesso
às atividades corporais oferecidas nesse nicho mercadológico,
ratifica a noção simbólica de ‘saúde conquistada’, quer seja
pelo envolvimento em suas práticas, quer seja pela utilização
dos produtos a elas agregadas.

Mas tal perspectiva, na sociedade capitalista e
globalizada da contemporaneidade8, ambiciona ampliar ainda

8 Que se reafirma como a ‘sociedade de fluxo’, numa irrefreável e intensa volatilidade consumista.
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mais essa dependência; ainda segundo Lefèvre (1991), para
se oferecer a saúde como mercadoria, é preciso que se amplie
o seu grau de necessidade. Além disso, é importante que essa
necessidade seja percebida como algo natural, abstrato, igual
para todas as classes sociais. Desta forma, o consumo
transforma-se num ato unicamente individual de satisfação
de necessidades dentro do poder aquisitivo de cada um. Se
assumirmos a coerência dessa noção, torna-se inteligível a razão
pela qual os elementos circunscritos no universo do fitness e da
‘corpolatria’ alcançaram uma dimensão fetichizadora no contexto
sociológico da atualidade. A publicidade, propaganda e marketing
através dos meios de comunicação de massa completam a
corrente que liga o processo de produção dessas mercadorias ao
de criação dos desejos e aspirações de se obtê-las.

Outras Demarcações para o Significado de Saúde

Ao contrário do enfoque reducionista de saúde que a
Educação Física9 tem hegemonicamente advogado, permitindo
para si um papel difusor de idéias rasas e simplistas do tipo
‘pratique exercício e ganhe saúde’, as dimensões relacionais
entre saúde e sociedade têm sido proficuamente debatidas
por outras áreas do conhecimento. Do ponto de vista das
relações de produção, existem olhares que privilegiam,
principalmente, as condições de saúde das classes pobres e
trabalhadoras (Garrafa, 1983; Engels, 1988; Moura, 1989;
Granda e Breilh, 1989; Fleury, 1992; Dejours, 2002). Várias
críticas densas também foram formuladas quanto ao processo
de tecnificação da medicina, ao poder de monopólio das
grandes organizações corporativas fabricantes de remédios e
a medicalização social (Illich, 1982; Castiel, 1994; Sigolo, 1998;
Lefèvre 1999; Boltanski, 2004; Bunton e Burrows, 2004).

Assim, para não se tornar um exercício intelectual
esvaziado de propósito, ‘conceber’ saúde não pode representar
unicamente a busca pela compreensão de terminologias e seus
sentidos semânticos, mas antes, a consideração da
complexidade de fatores entrecruzados – econômicos,

9 Por outro lado, é preciso ressaltar que já existem debates consistentes na própria área, apresentados em
estudos que se destacam, pelas perspectivas críticas de análise acerca do fenômeno saúde e suas interfaces
(Maia, 1996; Maia, 1997; Della Fonte, 1997; Lovisolo, 2000; Mira, 2000; Carvalho, 2001; Palma, 2001a; Palma,
2001b; Lovisolo, 2002; Matiello Júnior, 2002; Fraga, 2003b; Nogueira e Palma, 2003; Fraga, 2005).
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políticos, e culturais – que perpassam-na e a atribuição de
sentido às repercussões sociais daí decorrentes (Breilh, 1991).
E mesmo que se adotem determinadas noções para expressá-
la, é preciso reconhecer que ‘definições’, ‘taxionomias’ e seus
afins, são tão somente instrumentos subjetivos empregados
para auxiliar na tentativa de capturar o(s) significado(s) de
determinado fenômeno, o que nem sempre é exeqüível. Desse
modo, por mais ‘elaborado’ que seja o conceito, trata-se
apenas de uma representação simbólica imperfeita e parcial
da realidade.

Todavia, um dos ‘nós’ que persiste no julgamento das
prioridades de pesquisa em saúde, em algumas áreas
acadêmicas que a subordinam aos seus preceitos definitórios,
talvez seja o uso instrumental indiscriminado de noções
hierarquizantes e classificatórias, como forma de se enxergar
(ou reduzir) os problemas que interferem nas condições da
vida humana. Isso se torna ainda mais complicado na
perspectiva das formulações de políticas de intervenção social
para enfrentamento das agruras da saúde, quando os aspectos
concretos do cotidiano são, de certo modo, subvalorizados
como critérios norteadores das preocupações, em detrimento
da exultação de ‘ferramentas operativas’ abstratas e de caráter
perigosamente homogenizador. A título de exemplificação,
vale citar o recente emprego, em escala mundial, de inquéritos
validados para ‘mensurar’ ‘qualidade de vida10’ (o que já é, no
mínimo, um paradoxo lingüístico11), aplicados indistintamente,
em países ricos e pobres (Minayo et al., 2000).

Tal quadro evidencia, portanto, opções valorativas de
parte da comunidade científica, as quais têm determinado
um direcionamento preferencial pela ‘operacionalização’
desses conceitos em saúde (e pela agregação de seu ‘arsenal
utilitarista’), ao invés da exploração de outras possíveis
interfaces metodológicas que tangenciam melhor a realidade,
fato este, bastante significativo. Com toda cautela, é preciso
lembrar que a ciência constitui-se, antes de tudo, como uma
das atividades mais genuínas e representativas da cultura

10 A respeito da subjetividade desse conceito e das incongruências inerentes ao seu emprego no contexto
da saúde, verificar os comentários de Segre e Ferraz (1997).
11 Segundo Ferreira (1986), qualidade é um “substantivo feminino; aspecto sensível, e que não pode ser
medido [grifo nosso], das coisas” (p. 1424).
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humana, ainda que sua dimensão iluminista utópica de um
promissor progresso estendido a toda população mundial –
anunciado, sobretudo pela ciência médica – tenha se perdido
no seu discurso histórico.

Nesse sentido, ao analisar com maior detalhamento
a atuação epidemiológica nas investigações em saúde, José da
Rocha Carvalheiro admite que nem sempre ela se dirige, de
fato, ao ‘coletivo’ populacional tomado como ‘objeto’ de
investigação. Ele afirma que “freqüentemente, este coletivo
é meramente estratégico para superar a variabilidade biológica
individual.” (Granda e Breilh, 1989, p. 1). E continua: “uma
descrição deste objeto, com base científica, nunca é neutra
[grifo nosso]. Tem que ver com a concepção de mundo do
investigador, com a teoria que está por trás de sua concepção
da sociedade. Tradicionalmente, a população é tratada, pela
Epidemiologia e pela própria Demografia, como um todo
homogêneo” (Granda e Breilh, 1989, p. 2).

Almeida Filho (1992) complementa tal percepção ao
tecer comentários críticos sobre o eixo norteador da
epidemiologia na década de 1980: “para os epidemiologistas,
a natureza essencialmente empiricista da sua prática científica
apresenta-se como um suposto fundamental, axiomático,
indiscutível. Empiricismo é aqui referido como o referencial
[...] que apreenderia a realidade sem mediações, sendo os
conceitos científicos imediatamente redutíveis à observação”
(p. 25). Para o autor, a prática disciplinar de campo da
epidemiologia na atualidade parece não ter abandonado essa
percepção, que se destaca no aforismo de John Locke: “No
direct measurement, no basic concept” (p. 26); ou seja, só aquilo
que for mensurável é passível de um tratamento científico.
Sob esse juízo, só seria possível conceder uma ‘outorga
cientifica’ para qualquer fenômeno estudado, se fosse viável
criar indicadores quantificáveis. Essa crença baseia-se na
concepção positivista de ciência, que se considera neutra, livre
de julgamentos valorativos. Para Minayo (1993), esse foi o fio
condutor que acabou fortalecendo o emprego de termos
matemáticos nas investigações da área, como a linguagem das
variáveis e a sistematização dos métodos quantitativos.

Manter um posicionamento crítico, interrogando-nos,
permanentemente, sobre os ditames certificadores de
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correntes hegemônicas em pesquisa é necessidade premente,
não só no campo da saúde. Até porque, multiplicam-se a todo
momento as estratégias de entidades internacionais (OMS12,
por exemplo) que, a partir de achados em estudos
epidemiológicos, têm buscado estabelecer em abrangência
global, quais formas de comportamento podem ser
consideradas ‘saudáveis’ e de ‘risco’ às pessoas (vide campanhas
de prevenção da AIDS, contra o fumo, o sedentarismo, etc).
No entanto, mais do que recomendações à saúde, tais normas
engendram com sutileza, aspectos descontextualizados,
preconceituosos e elitistas, já que nem sempre suas
preconizações são factíveis a todas as nações e aos diferentes
estratos sociais daquelas que as adotam (Castiel, 2002).

Em tempos de uma perigosa fusão entre os avanços
tecnológicos da biomedicina, a mídia e o mercado, não há
como negar que nossas vidas são assoladas diariamente no
cenário contemporâneo, com a profusão de ‘discursos
cientificistas’ quase inexpugnáveis, especialmente se olharmos
para as questões relativas ao processo saúde-doença. Vale
lembrar as palavras de Nogueira (2003) quando destaca uma
das críticas centrais do sagaz intelectual Ivan Illich, tecida à
modernidade médica e sua exacerbada tecnificação
instrumental: “[...] o consumo intensivo da medicina moderna
é uma forma de dependência, no sentido específico de
dependência a uma droga. Essa forma de dependência é
assegurada, de um lado, pela monopolização do exercício
profissional dos médicos e, de outro, pela confiança que os
leigos depositam gratuitamente nos agentes da medicina”
(2003, p. 27).

Outro aspecto dessa ‘nova’ configuração híbrida da
saúde humana no século XXI, diz respeito ao Projeto
Genoma13, cujas descobertas já alcançaram grande notoriedade
pela divulgação nos meios de comunicação em massa. São
conhecidas as promessas feitas em público pelos cientistas,
de como a engenharia genética poderá ‘modificar

12 Organização Mundial da Saúde
13 Lucien Sfez (1995), em sua densa obra intitulada A saúde perfeita: crítica a uma nova utopia, defende a idéia
de que frente ao insucesso das promessas iluministas da ciência, surge uma nova dimensão utópica da humanidade
na virada do século, constituída pelos Projetos Biosfera II, Artificial Life e Genoma, que representariam a busca
desenfreada pela juventude eterna e pela cura de todas as enfermidades que assolam o homem e o ecossistema
do planeta.
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positivamente’ a saúde de ‘toda’ população mundial. Esses
falaciosos enunciados deixam escapar, intencionalmente, um
sentido futurístico de prevalência quanto a um suposto acesso
majoritário das pessoas às benesses proporcionadas pela
manipulação gênica, fato em parte, inverossímil, considerando
o alto custo das técnicas e produtos pertencentes à mega-
indústria de biotecnologia e, a desigualdade sócio-econômica
instaurada no mundo, sobretudo nos países mais pobres
(Kottow, 2002; Cardoso e Castiel, 2003). Em síntese, é
razoável dizer que boa parte das pessoas só poderá ser
beneficiária se tiver poder aquisitivo para pagar pelo ‘consumo’
de tais serviços.

Mesmo diante de algumas supostas incongruências
imbricadas no panorama lato sensu da saúde (por vezes,
veladamente), não seria sensato execrar o papel da ciência e
dos pesquisadores na tentativa de conseguir ‘avanços’ para
minimizar males ou doenças da coletividade humana. Não se
trata disso. Mas, é preciso reconhecer que, antes de tudo, o
emprego destinado às descobertas cientificas, assim como a
decisão do que deve ser pesquisado (onde, porque, para que
e para quem), são sim opções valorativas legítimas da vontade
humana e, portanto, parciais e intrinsecamente sujeitas a erros
e preferências de julgamento pessoal. É tarefa igualmente
imprescindível à comunidade acadêmica, suscitar mecanismos
para que as diferentes áreas do conhecimento estabeleçam
um criterioso e perene exercício de reflexão, na identificação
dos juízos que subjazem as concepções de saúde defendidas
pelos seus profissionais, uma vez que são esses aspectos que
norteiam as prioridades nos respectivos campos de intervenção
social.

Será que apesar do que foi exposto até aqui, caberia
ainda perguntar, ‘mas afinal de contas, o que é saúde’? Mesmo
correndo o risco da provável imprecisão, acreditamos na
conotação veiculada pelas disciplinas da Saúde Pública e das
Ciências Sociais que advogam ser um conjunto de elementos
associados ao suprimento das necessidades humanas.
Complementarmente, o marco histórico brasileiro – político
e social – da VIII Conferência Nacional da Saúde realizada em
1986, empresta um relevante significado ao fenômeno
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(superando inclusive, outras concepções dicotômicas14

difundidas anteriormente pela OMS): em sentido mais
abrangente, a saúde é “resultante das condições de
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente,
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse
da terra e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de
tudo, o resultado das formas de organização social da produção,
as quais podem gerar desigualdades nos níveis de vida.” (Fleury,
1992, p. 170). Ivan Illich pensa que

[...] a saúde designa um processo de adaptação. Não é o
resultado de instinto, mas uma reação autônoma, embora
culturalmente moldada, diante da realidade socialmente
criada. Ela designa a habilidade de adaptar-se aos
ambientes mutáveis, ao crescimento e ao envelhecimento,
à cura quando enfermo, ao sofrimento e à expectativa
pacífica da morte. A saúde abrange o futuro também e,
portanto, inclui a angústia assim como os recursos internos
para conviver com ela (Nogueira, 2003, p. 5).

Sublinhamos uma última interpretação, de Dejours
(1986):

a saúde é a liberdade de dar ao corpo [...] de comer quando
tem fome, de fazê-lo dormir quando tem sono, de dar-lhe
açúcar quando baixa a glicemia. Não é anormal estar
cansado ou com sono, não é anormal ter uma gripe [...].
Pode até ser normal ter algumas enfermidades. O que não
é normal é não poder cuidar dessa enfermidade, não poder
ir para a cama, deixar-se levar pela enfermidade [...] (p.
11).

A complexidade que perpassa o breve panorama de
recortes esboçado no texto, leva à pensar que não é tarefa
fácil analisar ou tentar ‘conceber’ a saúde. Mas, julgamos que
se faz necessário investir nas perspectivas de compreensão
do fenômeno a partir de um olhar menos centrado no
paradigma biomédico e mais atento aos corpos sociais. Isto
se, de fato, quisermos referendar-lhe seu primordial significado
como representante legítimo de aspirações, idéias e práticas

14 A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que saúde “é um estado de completo bem-estar físico, mental
e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”; tal concepção mostra-se ‘estática’ e impossível
de ser alcançada, uma vez que não compreende o ‘fenômeno’ saúde a partir de um processo dinâmico, onde
a doença seria uma nova dimensão da vida e, portanto, não poderiam estar dissociadas uma da outra. De todo
modo, há ainda a necessidade de se considerar que “completo bem-estar” expressa a total ausência de
problemas, idéia utópica para a condição humana (Nogueira e Palma, 2003).
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convergentes à melhoria das condições da vida humana num
sentido mais amplo; se, realmente, pretendermos galgar
estratégias para superação das agruras e males coletivos da
‘saúde social’, em detrimento do ‘contexto individualista-
privado’ que prevê e privilegia resolução dos problemas de
saúde, à priori, para quem pode pagar por ela.

Guiar-nos nesta desafiadora tarefa de reinterpretação
dos sentidos da saúde a partir de alguns pressupostos e
experiências produzidos e acumulados pela Saúde Coletiva,
pode ser bastante auspicioso, especialmente sendo a Educação
Física uma área cuja matriz teórico-científica ainda é lacônica
e permanece em formação, mas, sobretudo porque, a rigor,
pouco tem investido nas problemáticas que permeiam a
dimensão sociológica da saúde.

Nesse sentido, importa esclarecer que o campo da
‘Saúde Coletiva’ designa um agregado de saberes e práticas
referido à saúde como fenômeno social e, portanto, de
interesse público. As origens do movimento de constituição
dessa área remontam ao trabalho teórico e político
empreendido por pesquisadores de departamentos de
instituições universitárias e de escolas de Saúde Pública da
América Latina e do Brasil, em particular, ao longo das duas
últimas décadas. A profícua atividade desenvolvida no campo
científico da Saúde Coletiva deu suporte a um embate político
iniciado em meados de 1970, em torno da crise da saúde,
contextualizada nas lutas ideológicas do país naquele tempo.
Esse movimento difundiu-se entre as mais diferentes instâncias
organizacionais da sociedade, contribuindo para a formulação
e execução de um conjunto de mudanças identificadas como
a Reforma Sanitária Brasileira.

As proposições desse movimento incluíram significativa
alteração na concepção de saúde, ao postular mudanças no
modelo gerencial, organizativo e operativo do sistema de
serviços públicos de saúde, na formação e capacitação de
pessoal no setor, no desenvolvimento científico e tecnológico
nesta área e, principalmente, nos níveis de participação crítica
e criativa dos diversos atores envolvidos no processo de
reorientação das políticas econômicas, sociais e sanitárias, tendo
em vista a melhoria dos níveis de vida e a redução das profundas
iniqüidades já instauradas no país.
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Feitas essas considerações, talvez seja prudente
ressalvar uma última questão. Quando sugerimos um
estreitamento interdisciplinar (teórico-metodológico) entre
Saúde Coletiva e Educação Física, não significa que desejamos
desconsiderar ou excluir os conhecimentos fisiológicos
inerentes aos aspectos da saúde e da doença, sabidamente
relevantes. A pretensão, de fato, é exultar a promissora
aproximação entre as dimensões sócio-culturais e econômicas
e as de caráter individual e biológico nas incursões investigativas
sobre a saúde, na expectativa de incitar os pesquisadores da
Educação Física, a perceberem a possibilidade de se produzir
inferências mais consistentes sobre a realidade, nesses estudos
temáticos.

Já há bons indícios entre nossos pares de que talvez a
Educação Física esteja dando mostras de seu amadurecimento
como campo científico e de intervenção, inclusive, em
decorrência de uma interrogação mais veemente sobre seu
pertencimento exclusivo a um papel majoritário de promotor
de atividades físicas. Entendemos que para poder se
reconhecer, efetivamente, como área pertencente ao campo
da Saúde Coletiva, a Educação Física precisa incorporar uma
mudança crítica do próprio conceito de saúde que tem
‘defendido’, ressaltando antes de tudo, as inter-relações com
a eqüidade social, postura que, de forma alguma, a fará perder
sua especificidade e legitimidade frente às questões da
motricidade humana. Parece coerente admitir que para
ocorrer tal avanço, a área precise expugnar todo o arsenal de
discursos e ações pragmáticas moralizantes utilizados para
‘combater o sedentarismo’, idéia que se tornou tão cara à
área nas últimas décadas.

Vivemos um certo paroxismo mensurativo nos dias
de hoje, sobretudo, em relação às práticas de prevenção a
doenças, propaladas pela biomedicina (e suas dimensões
correlatas). Contudo, apesar de novos instrumentos
conseguirem descrever, cada vez melhor, distintos fenômenos
fisiológicos do processo saúde-doença no organismo humano,
simultaneamente, essa ‘euforia’ de sucessivos avanços
tecnocientíficos tem deixado muito para trás, perdido de vista,
a preocupação com a condição da vida humana, sobretudo
em sua dimensão coletiva. Será que a Educação Física,
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enquanto área ou disciplina que se pretende científica,
subjugada e subjacente a essa euforia de conquistas e inovações
tecnoinstrumentais ‘inesgotáveis’, não tem reforçado tal visão
(ao invés de interrogá-la) ?

É mais do que passada a hora de nos colocarmos à
crítica, tentando desenvolver, com toda cautela e perplexidade
necessárias, uma análise dialógica com outros campos do saber,
sobretudo aqueles que privilegiam discutir as questões
profundamente demarcadas pelas desigualdades sociais dos
tempos atuais, não aceitando-as como um ‘curso natural’
da história da humanidade. A Educação Física postada como
campo de atuação social e científica, mas que se ancora numa
práxis, onde ainda predominam incursões mensurativas que
objetivam ‘classificar’ comportamentos de risco e de saúde,
precisa se interrogar urgentemente, sobre essas questões.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

Marco Aurélio Da Ros

1. Premissas iniciais

Um referencial importante para iniciar uma reflexão
sobre Políticas Públicas de Saúde no Brasil pode ser localizado
no Movimento Europeu de Medicina Social do século XIX.
Rosen (1980) relata que esse Movimento, localizado em termos
cronológicos, aproximadamente entre 1830 e 1870, difundiu-
se na Europa e coincidiu com os Movimentos pela
transformação do capitalismo, que vivia uma de suas fases de
maior crueldade.

Alguns filmes (produções cinematográficas) explicitam
essas condições como “Daens: um grito de justiça” ou
“Germinal”. Estes, mais o livro de Engels (1986), intitulado “A
situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, demonstram a
alta mortalidade e superexploração da força de trabalho. Em
um ambiente sem saneamento, grávidas e menores de 10
anos, trabalhavam mais de 14 horas de trabalho por dia em
fábricas sem janelas, em troca de pouca comida.

Nesse ambiente grassavam epidemias e os médicos
eram chamados para tentar deter a morbi-mortalidade. E aí
era evidente que as condições sócio-econômicas eram
determinantes. Portanto, a proposta de mudar o modo de
produção era condição para alterar o processo saúde-doença
da população.

Villermé na França, Grosjahn na Bélgica, Chadwick
na Inglaterra e Virchow e Neumann na Prússia personificavam
alguns dos elaboradores do Movimento de Medicina Social (DA
ROS, 2000).

Virchow e Neumann, em 1847, conseguem a
aprovação da lei de Saúde Pública prussiana que, se fosse
apresentada de forma sintética, poderia ser resumida como:
saúde, direito de todos, dever do Estado.

O Movimento dá uma explicação social para o processo
saúde-doença e tende a tornar-se hegemônico enquanto
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modelo explicativo: “mudem-se as condições da sociedade
que acabam as epidemias e transforma-se o perfil das
patologias”.

Claro que este Movimento chocava-se com o poder
dominante e seus responsáveis, que relutavam em aceitar as
prescrições de Virchow, tais como: redução da jornada de
trabalho, tempo para lazer, salários suficientes para alimentar
toda a família com abundância, menores de 12 anos não
trabalharem, saneamento nas fábricas, etc... Isto implicava
em afrontar o capitalismo nessa fase de expansão/acumulação.
Caso o trabalhador não aceitasse aquelas condições, havia um
imenso “exército” de desempregados pronto para substituí-
lo. Portanto, porque investir em mudança?

Com a descoberta da associação causal entre a bactéria
e a doença, a partir de Pasteur, ao invés de se aumentar o
potencial explicativo do processo saúde-doença, ocorreu uma
ruptura, sintetizada por Behring em 1896, na Prússia, com
um sentido que expressava aproximadamente o seguinte:
“Agora, com a descoberta das bactérias, desnudada a causa
das doenças, o médico não precisa mais se preocupar com a
sociedade” (ROSEN, 1980). E esse passou a ser o modelo
hegemônico ao final do século XIX – início do século XX: o
modelo unicausal de explicação da doença, negador da
determinação social do processo.

Uma outra reflexão, que se superpõe a esta, é a forma
como se estabelece o modelo médico norte-americano. A
Rockfeller Foundation, um dos pilares do modelo capitalista
norte-americano financiou a Johns Hopkins University, no início
do século XX (DA ROS, 2000). Nesse local, originou-se um
modelo de ensino de medicina centrado na unicausalidade,
biologicista, hospitalocêntrico, fragmentado, detentor da
verdade científica, positivista. Dessa universidade foi chamado
um professor, Abraham Flexner, para fazer uma investigação
sobre as faculdades de medicina dos Estados Unidos da América
(EUA). Em 1910, foi publicado um relatório, chamado de
“Relatório Flexner”, que em síntese, sugeria o não-
financiamento de faculdades de medicina que contemplassem
outros modelos de entendimento do processo saúde-doença,
diferentes da Johns Hopkins University (MENDES, 1985). Dessa
forma, em menos de 5 anos foram fechadas mais de 100
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faculdades norte-americanas: aquelas que enfatizavam Saúde
Pública, ensinavam homeopatia, acupuntura, fitoterapia ou,
que aceitavam negros e mulheres (CUTOLO, 2001). E se
estabelecia um modelo claramente hegemônico de medicina
especializada – medicina/ciência/verdade – no hospital. A
utilização de exames e medicamentos passa a ser
superestimulada e se desenvolvem as bases para o poderoso
complexo médico-industrial, com imensos lucros por sobre as
doenças. Com isso, as Ciências Sociais, definitivamente, não
cabiam no entendimento vigente, nem a Saúde Pública, nem
a dimensão psicológica. Essa mesma universidade norte-
americana, em 1918, entendeu que Saúde Pública poderia
ser ensinada como um curso de especialização, depois da
graduação, o que a fez propôr, na época, o primeiro curso nos
EUA. Dois professores da Faculdade de Medicina de São Paulo
fizeram esse curso e voltaram para o Brasil com a idéia de
formar uma faculdade de Saúde Pública. A Rockfeller Foundation
fez, nesse período, uma doação para a construção do prédio,
com a exigência de que o diretor dessa escola fosse indicado
pela entidade norte-americana (VASCONCELLOS, 1995).
Samuel Darling dirigiu por três anos o Instituto de Higiene
(que não se tornou a Faculdade de Saúde Pública) estabelecendo
diretrizes para as investigações: unicausalidade – biologia de
vetores – em educação e, a culpabilização da vítima. Isto
marcou por muito tempo a lógica da Saúde Pública no Brasil
(DA ROS, 2000).

Uma terceira reflexão, antes de iniciar propriamente
a discussão das Políticas Públicas de Saúde, diz respeito à
epistemologia ou, resumidamente, como se constrói o
conhecimento. No desenvolvimento da ciência, o positivismo
e os detentores da “verdade única”, foram superados desde
as contestações ao círculo de Viena, mas, especialmente, pelo
entendimento de que existe um processo permanente de
desvelamento, que constrói permanentemente novas
“verdades provisórias”. Este “novo conhecimento” podemos
chamar de “princípio do conhecimento máximo” (FLECK,
1986), o qual teria, supostamente, potencial explicativo para
superar ou incorporar os conhecimentos anteriores. Mas,
também se pode entender, com este autor, que estilos de
pensamento antigos tendem a persistir no tempo e, no caso
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do positivismo, sendo impermeável (incomensurável) a
qualquer outra lógica diferente da sua, tornada, então, como
a “verdadeira”.’ Portanto, é com essas três premissas que
acredito que podemos refletir melhor sobre as Políticas
Públicas de Saúde no Brasil.

2. Condições para instalação do Modelo Brasileiro

Faço então, por opção explicativa, um corte histórico
que nos remete assim, à década de 1960, o ponto que
considero importante para as definições em pauta, ainda hoje.

As Políticas Públicas de Saúde anteriores a essa época
podem ser resumidas ao sanitarismo-campanhista (lógica do
Ministério da Saúde) e a um modelo de atenção à doença
baseado nos IAP’s (Institutos de Aposentadoria Privada -
antigos “fundos” de aposentadorias e pensões) para os
trabalhadores organizados. Em 1963, por exemplo, o IAPI
(dos industriários), o mais organizado dos institutos, cobrava
3% dos trabalhadores e igual contribuição dos patrões. Com
esse recurso tinha hospitais próprios, corpo de médicos e
enfermeiros, equipamentos de última geração e ambulatórios
gerais. O recurso era suficiente para garantir as pensões/
aposentadorias e para financiar casas próprias, as vilas do IAPI
(dos industriários) existentes nas cidades industrializadas do
Brasil naquela época. O Ministério da Saúde era encarregado
da prevenção das doenças. Detinha 8% do orçamento da união
e realizava desde perfuração de poços até confecção de fossas
e operações mata-mosquitos, bem como mantinha Centros
de Saúde para atender as grandes endemias de hanseníase,
tuberculose, verminose. Caiava casas para a prevenção de
Doença de Chagas.

Já a medicina privada no Brasil, naquela época,
apresentava um forte traço europeu, mais eclético que o
modelo fragmentador norte-americano e a ênfase ainda
centrava-se na atuação de médicos generalistas e de família
(DA ROS, 2000). A população pobre dependia de hospitais de
caridade, Santas Casas de Misericórdia, normalmente, sob a
responsabilidade da Igreja. Tínhamos até então, 26 faculdades
de medicina no país. Em 1963, Paulo Freire colaborou com o
Ministério da Educação para estimular o Movimento Estudantil
organizado na União dos Estudantes (UNE), de forma que
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este colocasse seus conhecimentos à disposição da população
na época das férias escolares. O Movimento Estudantil se
iniciava já na primeira série ginasial (equivalente, hoje, à sexta
série do primeiro grau) e se discutia muito um modelo de
desenvolvimento para o Brasil.

Como em 1959 havia eclodido uma revolução em
Cuba, os norte-americanos se tornaram apreensivos com
democracias que permitiam organizações populares/políticas
que contestavam a exploração capitalista. Em 1º de abril de
1964, deu-se um golpe militar contra um presidente
legitimamente eleito, o qual foi financiado e pensado, em
conjunto, pelo governo dos EUA e pelos militares brasileiros.
Instalou-se, a partir daí, uma ditadura onde os pensamentos
contrários a ela foram duramente perseguidos com ameaças,
cadeia, exílio ou mesmo morte. A censura passou a ser
exercida em todos os meios de comunicação. Houve
intervenção nos sindicatos, fechamento da UNE, tendo
inclusive, sua sede queimada. Esse golpe determinou extensas
modificações em relação ao patamar anterior. Proponho colocar
mais 10 anos de intervalo, 1973 – 1974, para tirar outro retrato
da situação e avaliar o que ocorreu nesse outro período.

Os IAPs foram desapropriados e passaram a ser
hospitais governamentais submetidos ao MPAS (Ministério da
Previdência e Assistência Social) que, em média, alocava 25%
do que arrecadava para o setor saúde. Sua alocação era, em
teoria, tripartite e já não mais de 3% e, sim, de 6% do salário
do trabalhador e de 6% do recurso do patrão (que nem sempre
pagava e que ainda recebia do governo anistia da dívida a cada
cinco anos de sonegação, gerando novos não-pagantes). Este
recurso do MPAS, (que deveria gerar lastro para o
financiamento e assegurar os benefícios no futuro) foi
pulverizado: a) financiando as grandes obras do Brasil–Potência
(Hidrelétrica de Itaipu, Usina de Angra dos Reis, Ponte Rio-
Niterói, Rodovia Transamazônica); b) financiando a construção
de hospitais privados e comprando exames e medicamentos
do mercado privado; c) com corrupção disseminada em todos
os níveis, desde as aposentadorias falsas, pacientes inexistentes
até exames inventados, diagnósticos falsos, superfaturamento
do material de consumo utilizado e pagamento por Unidades
de Serviço (US) – quanto mais “sofisticado” o ato, mais caro
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se pagava por ele. O empréstimo com dinheiro da Previdência
para a construção de hospitais consistia em até 10 anos de
não-pagamento, para o setor privado. Após isso, é que o
recurso começaria a ser pago, sem juros e sem correção
monetária; d) porque se hipertrofiou a compra de aparelhos
de exames sofisticados (muitos deles desnecessários), bem
como ocorreu uma verdadeira explosão de construção de
hospitais e de compra de medicamentos.

O Ministério da Saúde teve, então, redução no seu
orçamento de 8% para 0,8% permitindo o ressurgimento de
epidemias relativamente controladas. Criou-se uma central
de medicamentos cuja principal função passou a ser a de
ampliar a possibilidade do remédio privado chegar à população
pobre, aumentando muito os lucros dos fabricantes. Associado
ao que ocorre na formação do médico e do farmacêutico isso
fez com que o Brasil se tornasse um dos dois países (junto
com o México) com maior número de medicamentos com
patentes comerciais, absolutamente sem controle. Então, as
grandes bases para o complexo médico-industrial estavam ali
plantadas – hospitais, equipamentos e medicamentos. Faltava
mexer na formação profissional. Em 1968, a Reforma
Universitária, entre outras intenções, buscava reprimir a
possibilidade de organização estudantil, mas, em especial, na
área da saúde é recomendada para a medicina, além da adoção
do modelo Flexneriano, a supressão da disciplina de
terapêutica, o que tornou os alunos reféns dos representantes
de laboratórios (estes, por sua vez, se travestiam de
ensinadores do funcionamento dos medicamentos). No curso
de Farmácia-Bioquímica foi suprimida a disciplina de
Farmacognosia (conhecimentos de onde são extraídos os
princípios ativos dos medicamentos) e de Farmacotécnica
(como se transformam em produto de venda, os princípios
ativos) assegurando que tornávamo-nos somente consumidores
do medicamento pronto vendido pelas multinacionais
(KUCINSKI e LEDOGAR, 1977).

Em menos de 10 anos saltamos de 26 para 56
faculdades de medicina e todas essas novas escolas tinham,
obrigatoriamente, o modelo biologicista, hospitalocêntrico,
fragmentado e com estímulo ao positivismo como referência,
em busca da “verdade dos exames” feitos por aparelhos cada
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vez mais sofisticados e com a teoria unicausal (já superada
internacionalmente), posando de modernidade. Tudo isso
ocorreu sob a impossibilidade de denúncia ou de reação, que
seria entendida, pelos militares e seus órgãos de segurança,
como subversão.

De 1964 a 1973 foram dez anos de repressão forte.
Nesses anos, o complexo médico-industrial brasileiro se
fortaleceu em níveis inimagináveis. Elegeu deputados,
senadores, governadores. Ministros de Estado viabilizavam seus
interesses e a Política Pública de Saúde era formulada de
acordo com o interesse de fortalecimento desse complexo.
O discurso vigente era que, em primeiro lugar, o governo
faria o “bolo financeiro” crescer para depois ser repartido.
Mas em 1973, com a primeira crise internacional do petróleo,
ocorreram sérias conseqüências para os países capitalistas
dependentes, o que acabou desencadeando a primeira grande
crise do governo militar. Em função disso, parte do governo
militar começa a buscar outras saídas, inclusive para o modelo
de saúde, buscando ajuda nos setores até então proibidos de
se falar. A própria ESG (Escola Superior de Guerra - a base da
inteligentzia militar) denunciou a diminuição das condições de
saúde dos candidatos ao serviço militar, dizendo que nesses
dez anos aumentara, significativamente, o número de cáries
nos brasileiros, o percentual de verminoses, a altura média
havia diminuído, além de terem eclodido epidemias até então
relativamente sob controle, como malária, esquistossomose,
Doença de Chagas, febre amarela, em função da diminuição
extrema de recursos para medidas preventivas do Ministério
da Saúde.

As condições materiais de existência, na época,
permitiram dessa forma, que surgissem os movimentos contra:
a própria ditadura militar e, na área de saúde, apareceu, então,
a contra-hegemonia ao modelo Flexneriano e ao modelo
unicausal e às atividades do complexo médico-industrial,
defendendo um sistema hierarquizado de saúde, em que
práticas curativas e preventivas estivessem dentro de um
comando ministerial único.

A intenção deste artigo é caracterizar as Políticas
Públicas de Saúde no Brasil da década de 1960/1970, como
uma proposta positivista, unicausal, ‘Flexneriana’, voltada aos
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interesses do capitalismo e que se sustentava na base da
ditadura militar, em contraponto às novas forças emergentes
a partir da década de 1970, que irei caracterizar a seguir.

Este novo pensamento, em oposição ao complexo
médico-industrial, pode ser simbolizado pelo chamado
Movimento pela Reforma Sanitária ou simplesmente
Movimento Sanitário. Naquele período histórico do país, vários
movimentos, separadamente, iniciaram uma contraposição à
política hegemônica. Os “preventivistas” do Ministério da
Saúde, pleiteavam recursos para reiniciar medicina preventiva
e denunciavam o gasto com a atenção curativa. Os “publicistas”
do INAMPS lembravam que nos tempos das IAPs, os recursos
eram para a construção de hospitais e compra de
equipamentos próprios. Estes conclamavam, ainda, que o
dinheiro público deveria ser usado para equipamentos públicos.
Denunciavam também que a forma de pagamento por unidades
de serviço (US), era uma fonte incontrolável de corrupção.
Por exemplo, na época se pagava mais US por parto cesáreo
do que por parto normal e com isso, na época, o Brasil foi
campeão mundial de cesarianas.

A Igreja se organizou nas pastorais de saúde, criando
os ENEMECs (Encontros Nacionais de Experiências em
Medicina Comunitária) e defendendo o uso de fitoterapia. Os
antigos militantes da UNE, hoje profissionais e professores
universitários se organizaram em experiências de integração
docente assistencial e produziram resistências ao Movimento
Médico Privatista, por exemplo, criando o Movimento de
Renovação Médica (REME) e o Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde (CEBES) que passou a ter um vínculo de discussão
de situação de saúde brasileira e a editar uma revista intitulada
Saúde em Debate, publicada até hoje.

Os antigos estudantes secundaristas, eventualmente
na área da saúde, foram proibidos de se reunir para discutir
política, mas para fazer encontros científicos havia permissão.
Os estudantes de medicina organizaram-se nos ECEMs
(Encontros Científicos dos Estudantes de Medicina) onde os
publicistas, preventivistas, pastoral da saúde e CEBES foram
os palestrantes.

Em 1976, nasceu também a primeira residência em
Saúde Comunitária, na Unidade Sanitária Murialdo, em Porto
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Alegre e, rapidamente, junto com outras que se conformaram
nessa época, se tornou mais um Movimento contra-
hegemônico. Ainda no mesmo ano, todos os Movimentos se
encontraram em São Paulo, percebendo que compunham, do
ponto de vista ideológico, um Movimento único com causas
em comum: pleiteavam o fim da ditadura militar, um Sistema
Único de Saúde e eram contrários aos interesses do complexo
médico-industrial. Nascia assim, o chamado Movimento pela
Reforma Sanitária (DA ROS, 1995).

3. Ventos de mudança

Pode-se dizer que desde 1976 até hoje as Políticas
de Saúde continuam se construindo na tensão entre essas
duas forças. Até 1985, com vitórias claras do complexo
médico-industrial e, a partir do fim da ditadura, com algum
equilíbrio de forças.

Em 1975, existiu uma primeira tentativa de criar um
Sistema Nacional de Saúde, tendo sido tema da 5a Conferência
Nacional de Saúde. Como conseqüência, formulou-se a Lei
6229, mas a mesma não passa do papel. Em 1980, na 7a

Conferência Nacional, pela primeira vez o CEBES foi
convidado a participar e colaborar para a apresentação de uma
proposta chamada PREV-Saúde, que fundiria dois ministérios
e começaria a repassar recursos para os municípios. Essa
proposta criou uma “porta de entrada” (os postos de saúde)
com alta resolutividade; uma lista de medicamentos prioritários
– básicos; e assalariava os profissionais de saúde.

Apesar de colocada para discussão nacional com a
assinatura dos Ministros da Saúde e da Previdência, os Núcleos
do CEBES, que discutiram a proposta, tiveram parte de seus
membros presos pela Polícia Federal, pelo fato de quererem
um Sistema de Saúde decente para a população.

Enquanto se realizava a 7a Conferência, o presidente
do INAMPS foi aos jornais denunciar que a proposta do PREV-
Saúde era estatizante, estragava a profissão médica e era coisa
de comunistas. Ato contínuo, foi publicada uma lista de
funcionários de ambos os ministérios com supostas ligações
com partidos de esquerda clandestinos, o que acaba gerando
a expurgação de mais de 100 funcionários dos ministérios.
Como “efeito cascata”, vários funcionários estaduais e
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municipais ligados ao Movimento Sanitário sofreram
perseguições políticas.

Apesar disso, como a utilização dos recursos financeiros
estatais era crescente no setor saúde, naquele momento,
facções do governo militar insistiam em apoiar o modelo
defendido pelo Movimento Sanitário. Em 1981 foi criado o
Conselho Superior de Previdência, estabelecendo parâmetros
de resolutividade para internação e controlando, pelo menos
parcialmente, a corrupção reinante nos hospitais privados (que
cobravam do dinheiro público).

Em 1982, criou-se um programa piloto – PAIS
(Programa de Ações Integradas de Saúde) – com um município
em cada estado recebendo recursos dos dois ministérios para
viabilizar saúde. Em 1983, com a avaliação positiva, este
Programa tornou-se estratégia da Política Ministerial e as AIS
(Ações Integradas de Saúde) passaram a ser a Política prioritária
de ambos os ministérios. Estas centravam-se nos municípios,
que para obter recursos, deveriam apresentar um Plano
Municipal de Saúde e ter uma comissão interinstitucional de
saúde para acompanhamento do Programa. Considera-se que
as AIS foram a grande matriz para o SUS.

Algumas experiências dignas de nota, anteriores à
criação destes Planos, dizem respeito a municípios que
iniciaram o investimento na área da saúde por conta própria,
como Londrina e Niterói. E é importante relatar também, a
experiência pioneira de modificação curricular da UFMG, em
1976, que criou o Internato Rural obrigatório, para estudantes
de medicina na região de Montes Claros, em Minas Gerais.
Em Santa Catarina uma experiência pioneira foi levada a cabo
pela Cooperalfa, em parceria com o Departamento de Saúde
Pública da UFSC, trabalhando um modelo de saúde comunitária
na área rural de sete municípios da região de Chapecó, entre
1980 e 1982, com equipes multiprofissionais, agentes
comunitários de saúde, envolvendo-se com a mobilização da
comunidade e visitas domiciliares, além é claro da proposta
de atenção à doença, com a contratação de médicos e
enfermeiros.

Com a criação das AIS, Criciúma, em Santa Catarina,
passou a ser o município modelo do Estado, com uma expansão
da rede municipal, em convênio com a Secretaria Estadual de
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Saúde e atuando integrado com o INAMPS. Foi tal a
importância da experiência, que chegou a se promover um
curso de especialização em Saúde Pública reconhecido pela
ENSP/FIOCRUZ e o professor de planejamento foi Mario
Testa (reconhecido como uma das grandes autoridades
mundiais no pensamento estratégico em saúde).

No referido período, a ditadura brasileira agonizava e
o Movimento Sanitário crescia nas municipalidades. Isto fugia
ao controle do complexo médico-industrial instalado
imperialmente em Brasília e já sem forças locais fortes nos
municípios, para enfrentar um Movimento Social organizado.

Após o Movimento pelas “Diretas Já” e os acordos de
cúpula feitos pelos partidos da época, ficou estabelecida a
eleição presidencial indireta, referendada por um colégio
eleitoral. Com a definição da candidatura Tancredo Neves,
este montou sua proposta ministerial, colocando em espaços
fundamentais da saúde, pessoas do Movimento Sanitário. Com
sua morte, ocorreu a posse e ascensão de José Sarney, o qual
não alterou, inicialmente, os acordos pactuados por Tancredo.
Assim, se iniciava a Nova República, com Hésio Cordeiro como
presidente do INAMPS e, com Sérgio Arouca na presidência
da FIOCRUZ e no Ministério da Saúde. Ambos haviam sido
presidentes nacionais do CEBES.

Hésio, sabedor que seu cargo era cobiçado pelos
representantes do complexo médico-industrial, tratou de
radicalizar a proposta das AIS, criando o Sistema Unificado
Descentralizado de Saúde – SUDS e propondo claramente a
extinção do INAMPS e o repasse dos recursos para as
administrações municipais.

Arouca, por seu lado, pautou suas ações pela busca
de legitimação para as propostas do Movimento, coordenando
a 8a Conferência Nacional de Saúde, a primeira com
participação da sociedade organizada, envolvendo desde a
presença de Movimentos Sociais à Associação de portadores
de patologias e profissionais da saúde. O tema da conferência
era: Saúde direito de todos, dever do Estado. Enfim, o Brasil
“chegava” em 1848 na Europa.
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4. O SUS

Dentre os diversos avanços propiciados pela 8a

Conferência Nacional de Saúde, um dos mais importantes foi
o reconhecimento do chamado Conceito Ampliado de Saúde:

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das
condições de alimentação, habitação, educação, renda,
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
liberdade, acesso e posse da terra e acesso à serviços de
saúde. É, assim, antes de tudo o resultado das formas de
organização social da produção, as quais podem gerar
grandes desigualdades nos níveis de vida,..., A saúde não é
um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de
determinada sociedade e num dado momento de seu
desenvolvimento, devendo ser conquistada pela
população em suas lutas cotidianas (BRASIL, 1986).

Também foi uma deliberação importante a adição de
uma pauta de direcionamentos que convergia para o embate
da formação da nova Constituição Brasileira de 1988. Durante
os dois anos de Constituinte, os embates foram acompanhados
pela Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que conseguiu
assessorar os deputados, de tal modo que em 1988, pela
primeira vez numa Constituição brasileira, apareceram artigos
que diziam respeito à saúde (do 196º ao 200º). O primeiro
deles assegurou o lema da 8a Conferência e, o último, que a
ordenação dos recursos humanos ficaria a cargo do SUS. Criou-
se ainda, o Sistema Único de Saúde (SUS), pautado nos
seguintes pressupostos: universalidade, eqüidade, integralidade,
hierarquização e controle social.

Para que efetivamente entrassem em vigor os artigos
da Constituição foram necessárias leis orgânicas (a 8.080 e a
8.142, homologadas somente em 1990). As leis aprovadas
tiveram artigos vetados pelo governo Collor (já era ele então
o presidente), cujo ministro de saúde era um diretor de hospital
privado do Paraná, portanto, membro do complexo médico-
industrial.

Após diversas tentativas de inviabilizar as premissas
do SUS, este ministro caiu por sérias suspeitas de corrupção
na compra de bicicletas, filtros e guarda-chuvas para o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

E é com dois anos de atraso, em 1992, que se realiza
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então a 9a Conferência, de onde surgiu a compreensão de
que para além da formulação de leis orgânicas, era preciso
definir normas operacionais básicas (NOB) para que o SUS
começasse a funcionar, de fato. Assim, o evento acabou sendo
palco de grandes manifestações políticas, as quais entendiam
que com Collor no governo o SUS não avançaria, desse modo,
se engajaram na luta pelo “Fora Collor”.

Um parêntese importante nesta história é o
afastamento de Hésio do INAMPS, dois anos depois de sua
nomeação (tão logo tomou posse o novo ministro). O novo
coordenador do INAMPS, representando os interesses
conservadores e do Complexo Médico-Industrial, tentou
reverter o fluxo de recursos, que vertia para os municípios.
Mas, a própria base de seu partido (os redutos municipais)
pressionava para que os recursos continuassem no âmbito
municipal, demonstrando que a estratégia de repassar
rapidamente os recursos e extinguir o INAMPS da época fora
a tática correta. Se fosse aguardado o SUS (em 1988), o
ministério poderia mudar e a iniciação do repasse seria muito
dificultada.

Em 1993, com o impeachment de Collor, o Movimento
Sanitário dentro do governo Itamar elaborou, ao final desse
mesmo ano, a primeira proposta do Programa de Saúde da
Família, tentando dar forma para a Atenção Básica, porta de
entrada do Sistema, com o entendimento de que, enquanto
não se resolvesse essa instância, a demanda “recairia” sempre
nos serviços dependentes de hospital, tecnologia pesada e
medicamentos (DA ROS, 2000). O ministro da época era
Henrique Santillo, que acatou o nome sugerido pela UNICEF
para iniciar um programa de saúde comunitária, que foi
chamado de Programa de Saúde da Família (PSF). Em 1994 o
novo governo federal, investe inicialmente, pouquíssimo em
Políticas de Saúde.

A forma de financiamento do PSF ainda não estava
estabelecida e nem existia a formação dos recursos humanos
para este novo trabalho, com outra lógica.

Somente em 1997, é que foram criados os Pólos de
Capacitação na Estratégia de Saúde da Família, assim como,
uma proposta de ampliação dos recursos para os municípios,
que se comprometia com a Estratégia de Saúde da Família.



60

Desse modo, rapidamente começaram a se multiplicar
equipes Brasil afora, tendo as premissas do SUS como base e,
os princípios de Atenção Básica/Saúde da Família como
complemento norteador. Algumas dessas características são
o trabalho com promoção de saúde, acolhimento, visitas
domiciliares, trabalho em equipes multidisciplinares, educação
em saúde, alta resolutividade e aí sim, pode-se dizer que a
expansão do SUS rumou ao encontro da universalidade e
eqüidade. Essas premissas ainda não tinham sido conquistadas
em sua totalidade, mas tiveram grande aceleração a partir de
1997.

Um fator sem dúvida determinante para a
manutenção desse modelo de política foi o apoio financeiro
do Banco Mundial. Embora com lógica completamente
diferente do Movimento Sanitário, este começou a financiar
sua expansão, por entender que tal estratégia poderia baixar
o custo total do Sistema de Saúde (COSTA, 1996). Contudo,
não havia uma preocupação com a equipe multidisciplinar, nem
com o salário dos profissionais, nem com o tamanho da clientela
a ser atendida, nem com a qualidade do serviço. Logo, pode
se dizer que o Banco Mundial é um aliado tático, mas um
inimigo estratégico.

A luta do Movimento Sanitário hoje é pelo
cumprimento do SUS, especialmente no que diz respeito à
integralidade, por isso mesmo é contra a política de “cesta
básica” do Banco Mundial. Também não se pode esquecer
que o complexo médico-industrial está aí, mais vivo do que
nunca.

5. As políticas atuais

Ao final da gestão do Ministério da Saúde do governo
Fernando Henrique Cardoso (2002), houve uma grande
expansão no número de equipes de Programa de Saúde da
Família (PSF), mas se evidenciavam problemas de toda ordem.
Alguns avanços capitaneados pelo pessoal do Movimento
Sanitário, dentro do Ministério, eram notórios. Apesar da
pressão estabelecida pela lógica do Banco Mundial, foram
criados Pólos de Capacitação para direcionar a formação das
Equipes de Saúde da Família. Nesse período, já tinham sido
criadas mais de vinte residências multi-profissionais em Saúde
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da Família, além de mais de 50 especializações na mesma
área. Conseguiu-se financiamento para iniciar reestruturação
dos cursos de medicina (em outra direção, diferente da
Flexneriana). Porém, o MEC não tinha nenhum envolvimento
nesse processo. Pesava também o fato da organização interna
do Ministério da Saúde ser caótica, com diferentes grupos de
trabalho boicotando uns aos outros, além de se ter uma
Atenção Básica dissociada dos outros Modelos de Atenção e
uma visão programática de administração, na qual cada
Programa buscava uma estrutura própria, completa. Por
exemplo: educação em saúde era feita de uma forma na saúde
da mulher, de outra em hanseníase, de outra em diabete/
hipertensão. Não havia ao menos um entendimento comum
do que é um processo pedagógico ou do conceito de saúde ou
o de prevenção X promoção. A Atenção Básica tentava garantir
uma formação via Pólos, mas isto esbarrava nas dificuldades
operacionais de liberação de verbas e, especialmente, na
estrutura dos governos estaduais.

O diagnóstico indicava que era preciso mexer,
fundamentalmente, na formação de pessoal. Enquanto não
fosse rompida a visão positivista, Flexneriana e unicausal, não
se avançaria na direção que o SUS propunha. Um passo muito
importante foi dado em 2001, por pressão do Movimento
Sanitário, diluído em entidades como Rede Unida, ABEM, ABEn
e ABRASCO, que se articularam com o Ministério da Saúde
para exercer pressão por sobre o MEC, para que o mesmo
assinasse uma nova lei de diretrizes curriculares. A partir dessa
aprovação, ficou estabelecido que todos os cursos da área de
saúde deveriam reorganizar sua base formativa, buscar
constituir profissionais críticos, reflexivos, humanistas e de
alta resolutividade (REDE UNIDA, 2002), com um horizonte
no SUS e com prazo de três anos para este início. Nesse
sentido, o financiamento conquistado em 2002 para as
especializações e residências em Saúde da Família e o
PROMED, já apontavam nessa direção.

Em 2003, novo governo, novas esperanças. O
Ministério da Saúde, pela primeira vez, se assumiu como parte
integrante da luta pela Reforma Sanitária (BRASIL, 2004a).
Ocorreu, então, uma reestruturação profunda na organização
do Ministério, com o entendimento que estamos enfocando:
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as Políticas de Saúde, a organização de todos os esforços da
Atenção (da Básica à alta complexidade), sob uma única
secretaria, demonstraram esse avanço. Mas foi na Política de
Educação em Saúde que se configurou a modificação mais
evidente. Criou-se uma Secretaria (SEGETES) com dois
departamentos que unificaram a gestão do trabalho e da
educação em saúde, esta última organizada no DEGES
(Departamento de Gestão em Educação e Saúde), em suas
três dimensões que envolvem o Ministério da Saúde: educação
popular, educação técnica e educação superior, além de pensar
ações estratégicas que contemplam as múltiplas face da
educação.

Em fevereiro de 2004 foi publicada a portaria
ministerial (BRASIL, 2004a) adotando a Política de Educação
Permanente com organização de Pólos em todos os estados
brasileiros para modificar a formação de pessoas na área de
saúde.

Atualmente, já mais de cem Pólos, que cobrem todo
o Brasil (não há nenhum município que esteja fora) e se trata
agora de viabilizar a mudança na formação com toda a força
necessária. Recursos existem, mas se torna necessário mudar
as práticas, as quais se apresentam com as seguintes
características:

a) clientelistas – por exemplo, vendem-se projetos
no interesse uni-institucional do Ministério (que é a
instância que tem recursos);

b) academicistas – especialmente as universidades
acreditam que são “donas da verdade” em relação às
necessidades de formação;

c) antidemocráticas – os gestores definem as
necessidades sem ouvir as universidades, o controle
social ou os estudantes dos centros de ensino;

d) não integradoras em todas as instâncias – não se
leva em consideração a diversidade. Nas
universidades, cada curso ou cada departamento ainda
pensa isoladamente, via de regra;

e) focais – formulam-se Programas sem articulação
com outros, etc.



63

A criação dos Pólos de Educação Permanente para o
SUS (BRASIL, 2004b) gerou uma nova cultura na busca: de
consensos de projetos pactuados com múltiplos interesses;
de priorizar a escuta da população e dos serviços; de
democratizar decisões; de projetos interdisciplinares e
interinstitucionais; do entendimento que as reflexões e
operacionalização de soluções a partir das necessidades da
população e dos serviços constituem um processo permanente.
Para ampliar o caminho nessa direção, criou-se o Humaniza-
SUS, o VER-SUS e o Aprender-SUS. O SUS passou a ser
realmente prioridade do governo federal. Desses projetos e,
para concluir, vou enfocar um pouco o Aprender-SUS.

Na última semana de agosto de 2004 (BRASIL, 2004c),
apresentou-se para aproximadamente 1000 pessoas vindas dos
Pólos de todo Brasil a Política conjunta do Ministério da Saúde
e Ministério da Educação, na direção de uma mudança da
formação profissional nas universidades. Foi realizada uma
oficina, onde, a partir das reflexões feitas em conjunto MS –
LAPPIS (Laboratório de Pesquisa sobre Integralidade em Saúde
que envolve instituições como a ENSP, UFRJ, UFF e,
centralizados pelo Instituto de Medicina Social da UERJ) e
MEC, deflagrou-se o processo de utilização da Integralidade
como eixo para as mudanças curriculares em todo o Brasil. A
polissemia do termo Integralidade, entendendo-a como a
premissa menos trabalhada do SUS até então, parecia,
justamente, atender as necessidades urgentes de educação
superior no Brasil. Os quatorze cursos da área da saúde
deveriam, a partir dali, se organizar, respeitar as realidades
locais, na busca de “projetos intercursos” que contemplassem
essa nova direção.

Esse novo/velho eixo – Integralidade – tem, entre
seus sentidos, o de promover saúde, prevenir e atender
doenças, simultaneamente e, também, comporta o
entendimento de que o corpo não é um somatório de
fragmentos anatômicos. Igualmente, permite perceber que:
saúde é, ao mesmo tempo, social, biológica e psicológica; que
as necessidades da população vão além do que o que chamamos
de necessidades epidemiológicas; que só podemos produzi-la
pensando interdisciplinarmente (isso não se dá como uma
profissão “comandando” as ações de outras) e
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intersetorialmente, se estivermos abertos para a pluralidade
– reconhecer que o “outro” tem verdades diferentes das
nossas.

Deflagraram-se, portanto, em 2004, esses dois
processos integrados: o dos Pólos de Educação Permanente e
o Aprender SUS, como um redesenho que se pudesse
“desentortar” o estilo de pensar do setor saúde, ainda
hegemônico no Brasil. A esperança de manutenção desta
Política de Saúde pode nos fazer imaginar que dentro de alguns
anos tenhamos o SUS com o qual tanto sonhamos, como uma
coisa concreta, com profissionais comprometidos.

Há que se resgatar o controle social, demonstrando
que a organização popular, de fato, tem poder. E isso só se faz
empoderando as organizações.

Há que se preparar gestores comprometidos não só
com a direção do SUS, mas também com a formação de novas
mentalidades.

E torna-se necessário resolver os “nós” da Atenção
Secundária, ou seja, parece que recém começamos. É preciso
entrar na luta. E por isso entendo que este artigo foi escrito
muito menos para que se saibam siglas e cronologias, mas
para que se conheça o processo de luta que aconteceu e
continua sendo necessária, para empreender e conquistar
novos aliados para esta luta. Bem-vindos!

6. Post Scriptum... Após 2004

No espaço de tempo de espera para a edição deste
livro, novas mudanças ocorreram no setor saúde. Houve, no
início de 2005, nova troca de ministro e troca da equipe do
DEGES. O novo grupo que assumiu também apresenta um
compromisso histórico com o Movimento Sanitário, tanto que
passou a enfatizar novos aspectos para a execução de uma
Política de Saúde que aponta para a reestruturação dos
“Recursos Humanos” na área. As ênfases passaram a ser,
especialmente, de ampliação das propostas de mudanças nas
universidades (para além dos cursos de medicina), sobretudo,
com a criação do PRÓ-SAÚDE, programa que envolve também
odontologia e enfermagem. Ao todo, foram mais de 90 cursos
de graduação no território nacional que tiveram seus projetos
aprovados, inclusive com financiamento do Ministério da Saúde,
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objetivando formar os quadros necessários para o SUS. Além
disso, foi ampliada a articulação com o MEC, possibilitando a
legalização e o reconhecimento formal das Residências
Multiprofissionais em Saúde da Família. Há uma proposta clara
de expansão destas, tanto quanto da Residência em Medicina
de Família e Comunidade, preferencialmente trabalhando de
forma integrada, mas, preservando as especificidades de
atuação de cada profissão. Ou seja, continua sendo um
processo em permanente evolução e existe a possibilidade de
quando este livro for efetivamente publicado, tenhamos novas
modificações. O embate continua sendo contra as Políticas
de “cesta básica” do Banco Mundial e também contra o velho
“inimigo”, o Complexo Médico-Industrial.
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O problema da condição contemporânea de nossa civilização
moderna é que ela parou de questionar-se. Não formular certas

questões é extremamente perigoso, mais do que deixar de
responder às questões da agenda oficial; Ao passo que responder o

tipo errado de questões com freqüência ajuda a desviar os olhos das
questões realmente importantes (Zygmunt Bauman, 1999).

Introdução: Sensibilidade epistemológica?

Em uma perspectiva crítica, este estudo pretende
enfocar uma matriz conceitual muito poderosa no campo
sanitário – ‘estilo de vida’. Trata-se de discutir e reconhecer o
alcance dessa idéia em termos de adequação aos fins propostos
no âmbito da promoção de saúde. A exemplo de outras
noções, esta atua como constituinte essencial nos modelos
de entendimento dos processos de saúde/doença/cuidado/pre-
venção, nos quais são feitas atribuições de determinados
sentidos que sustentarão descrições e explicações do mundo
social-histórico e, também, modalidades de intervenção.

Para este exercício, será empregada uma adaptação
metafórica de um operador epidemiológico consagrado. Em
epidemiologia, para se dimensionar a validade de um teste de
screening, podem-se utilizar as seguintes medidas:
sensibilidade, especificidade e poder preditivo. Neste caso,
interessa-nos abordar apenas ‘sensibilidade’: proporção de

1 Pesquisador do Departamento de Epidemiologia da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP)/FIOCRUZ;
Doutor em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUZ. End.: Rua Leopoldo Bulhões 1480 sala 802 – Manguinhos –
Rio de Janeiro, RJ CEP 21041-210 Brasil. End. eletrônico: luis.castiel@ensp.fiocruz.br
2 Professor de Clínica Médica da Universidade do Rio de Janeiro; Médico e membro do Conselho de Editoração
de Internet; Médico do Instituto Nacional do Câncer; Doutor em Saúde Pública pela ENSP/FIOCRUZ. End.:
Rua Pereira da Silva 444 / 410 – Laranjeiras – Rio de Janeiro, RJ CEP 22221-140 Brasil. End. eletrônico:
paulor@inca.org.br
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pessoas verdadeiramente doentes na população estudada que
são identificadas como doentes pelo teste de screening. A
sensibilidade é uma medida probabilística para diagnosticar
corretamente um caso ou a probabilidade com que um
determinado caso pode ser identificado corretamente pelo
teste (Last, 1989). A partir da idéia de verdade produzida
pelo padrão métrico, opera-se, também nos domínios
epidemiológicos, com uma imagem metafórica, enfeixada na
noção de ‘padrão-ouro’ – que serve para atuar como base de
referência dos protocolos de aferição.

A – positivos verdadeiros
B – falsos positivos
C – falsos negativos
D – verdadeiros negativos
Sensibilidade – A/A+C

Agora, podemos considerar, em termos bastante
sucintos, que as características do mundo podem ser abordadas
em termos de: o que é isto? – ontologia; como se toma
conhecimento disto? – epistemologia; o que isto causa? –
causação (Searle, 1997).  A ‘sensibilidade epistemológica’ (SE)
diria respeito a ‘quanto’ um conceito/noção/categoria/ descreve
ou explica aquilo que se pretende conhecer. Ora, tal ‘medida’
é impossível de ser obtida, pois além desta questão ser
despropositada em sua formulação ao aliar perspectivas não
compatíveis de distintos âmbitos de pertinência, não cabe
pensar que exista no discurso epistemológico quaisquer
‘padrões-ouro’ para atuarem como referência métrica, para
ser cotejada em termos da adequação dos conceitos a seus
referentes. Este contra-senso tem a função de assinalar que
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são as palavras (e suas contingências) que irão configurar
categorias e teorias para abordar ‘objetos sociológicos’
atinentes às ciências da saúde – como é o caso de ‘estilo de
vida’. Neste caso, a SE consiste em mais um modo de revisitar
a relação das palavras com as coisas que irão configurar,
seguindo Castoriadis (1999), ‘significações imaginárias sociais’.

Uma aguda observação de Georges Balandier (1999)
merece ser mencionada aqui para ilustrar a problemática
contemporânea de estudar-se aspectos da vida social que
podem dar margem a controvérsias e permitir distintos
entendimentos e definições. O etnólogo francês enfatiza a
fragilidade das palavras quando se tenta explicar as vicissitudes
da época atual. O vocabulário disponível parece apreender,
parcialmente, partes limitadas do que acontece ao nosso redor.
De modo difuso, um aspecto fragmentário, metonímico é
confundido com o todo, tornando-se referência até ser
substituído rapidamente por outro. Essas construções não
podem ser consideradas como sendo verdadeiras ou falsas,
pois, de alguma forma, referem-se a porções ‘reais’ do que
existe. Todavia, ao mesmo tempo, seu recorte é, muitas
vezes, tomado não só como representante fidedigno do todo,
mas como sendo o próprio ‘todo’. Enfim, temos que admitir,
a priori, que operamos cada vez mais com conceitos e idéias
sujeitas a imprecisões e polêmicas (às vezes inconclusivas).
Ademais, na atualidade, as mesmas designações podem
significar coisas distintas.

Ora, os conceitos também participam da construção
de ‘realidades’, uma vez que a linguagem erige categorias que
passam a descrever e explicar o mundo a partir de
determinados prismas. Em especial, trata-se de discutir aqui
as questões de pertinência de determinadas noções e
conceitos no terreno de determinadas propostas de promoção
de saúde e, também, ao mesmo tempo, procurar delinear
perspectivas que podem estar atuando como matrizes das
correspondentes propostas de conhecimento. Este texto
pretende desenvolver aspectos conceituais relacionados ao
emprego da categoria ‘estilo de vida’, instituinte de modelos,
retóricas e ideologias nas práticas de saúde na biomedicina,
na saúde pública e, sobretudo, na promoção de saúde.
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Breves comentários sobre Promoção de Saúde

Norberto Bobbio, ao falar da linguagem dos direitos,
afirma: “apesar das inúmeras tentativas de análise definitória,
a linguagem dos direitos permanece bastante ambígua, pouco
rigorosa e freqüentemente usada de modo retórico” (Bobbio,
1992, p. 9). Será absurdo substituir direitos por ‘promoção de
saúde’? Para Lupton (1995), o termo promoção de saúde (PS)
é geralmente usado para descrever atividades específicas
dirigidas a metas particulares, com uma forte ênfase na gestão
racional da saúde das populações. A maior ênfase da retórica
promocional da saúde está em estimular a ‘saúde positiva’,
prevenir doenças mais do que tratá-las e, desenvolver: i)
indicadores de desempenho baseados em objetivos específicos;
ii) o uso da mídia para ‘colocar no mercado’ comportamentos
e atitudes (estilos de vida) saudáveis; iii) o foco no trabalho
com comunidades para estimular a respectiva participação nas
proposições, com vistas a desenvolver ambientes saudáveis;
iv) e, também, diminuir os crescentes gastos na assistência à
saúde.

A epidemiologia, disciplina marcada pelo individualismo
metodológico, costuma apresentar as relações entre os padrões
de doença e por seus respectivos riscos de adoecimento,
principalmente em termos de atributos, propriedades e
características próprias aos agregados de indivíduos, sem incluir
as interações recursivas com seus contextos sócio-culturais
(Frohlich et al., 2001). Conseqüentemente, o controle dos
riscos relacionados ao estilo de vida tende a seguir a mesma
racionalidade, sendo, muitas vezes, apresentado pelos experts
da promoção de saúde como algo ligado à esfera privada, da
responsabilidade dos indivíduos, colocada em termos de
escolhas comportamentais. As respectivas propostas
educacionais em saúde visam atingir mudanças nesta dimensão.

Um exemplo desta descrição pode ser encontrado
no Sistema de Vigilância do Fator de Risco Comportamental
(Behavioral Risk Factor Surveillance System- BRFSS) do Centro
Nacional para a Prevenção de Doença Crônica e Promoção
de Saúde (National Center for Chronic Disease Prevention and
Health Promotion) do reconhecido CDC (Centers for Disease
Control) em Atlanta, EUA. Como diz sua publicação Health
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Risks in the United States: Behavioral Risk Factor Surveillance
System 2003, há cerca de 20 anos, o CDC faz por telefone,
inquéritos periódicos de prevalência (surveys) em adultos norte-
americanos para colher informação atualizada sobre uma ampla
gama de comportamentos que afetam sua saúde (http://
www.cdc.gov/nccdphp/aag/aag_brfss.htm, acessado em 25/11/
2003).

O foco primordial destes estudos tem sido os
comportamentos associados a doenças crônicas que se
constituem nas maiores causas de morte. Estes
comportamentos de alto risco incluem:

Fumar e outras formas de uso de tabaco. Comer alimentos
gordurosos e com baixos teores de fibras. Não ter
atividade física suficiente. Abusar de álcool ou outras
drogas. Não se submeter a métodos médicos
comprovados para cuidados preventivos e diagnósticos
precoces (por exemplo, vacinação contra resfriados,
exame de Papanicolaou do colo de útero, mamografia,
colonoscopias). Praticar comportamentos violentos ou
comportamentos que causem danos não intencionais
(dirigir embriagado) (http://www.cdc.gov/nccdphp/
bb_brfss_yrbss/index.htm, acessado em 25/11/03).

Assim, “armados com dados de inquéritos científicos,
o CDC e outros profissionais de saúde elaboram programas
para combater os efeitos dos comportamentos de alto risco”.
Tais programas têm várias funções: “Informar ao público e
aos profissionais de saúde sobre os perigos de certos
comportamentos. Promover comportamento saudável. Ajudar
as pessoas a pararem com seus comportamentos de risco”.
Tais dados também servem para “ajudar o CDC e outras
organizações de saúde pública a avaliarem programas de saúde
pública e assegurarem que estão na trilha certa na direção da
alcançar seus objetivos” (http://www.cdc.gov/nccdphp/
bb_brfss_yrbss/index.htm, acessado em 25/11/03).

O argumento econômico é destacado para justificar
o programa: “Os custos médicos para doenças crônicas (a
maioria causada por comportamentos de alto risco) atingem
60% do US$ 1 trilhão de custo em assistência médica. O
custo anual com obesidade é US$ 100 milhões, com doenças
ligadas à inatividade física, US$ 76 milhões (em 2000) e ao uso
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de tabaco, US$ 50 milhões” (http://www.cdc.gov/nccdphp/
bb_brfss_yrbss/index.htm, acessado em 25/11/03).

É importante considerar a existência de benefícios
nestas abordagens. Há, sem dúvidas, efeitos positivos na saúde
das pessoas que, eventualmente, conseguem alterar seus
padrões de exposição aos riscos através das chamadas
mudanças comportamentais. Mas, tais intentos não são tão
bem sucedidos na medida desejada pelas autoridades sanitárias.
Há algo que resiste a corresponder aos objetivos dos programas
de monitoramento de fatores de risco comportamental. Como
veremos neste artigo, as concepções de sociedade, de pessoa
e de suas inter-relações adotadas predominantemente pelo
campo da saúde promocional parecem ser insuficientes para
se alcançar as metas almejadas.

Importante salientar que a PS adota uma gama de
estratégias políticas que abrange desde posturas conservadoras
até perspectivas críticas ditas radicais ou libertárias. Sob a ótica
mais conservadora, a PS seria um meio de direcionar indivíduos
a assumirem a responsabilidade por sua saúde e, ao assim
fazerem, reduzirem o peso financeiro na assistência de saúde.
Noutra via, reformista, a PS atuaria como estratégia para criar
mudanças na relação entre cidadãos e o Estado, através da
ênfase em políticas públicas e ação intersetorial. Ou ainda,
pode constituir-se numa perspectiva libertária que busca
mudanças sociais mais profundas (como são as propostas de
educação popular).

Em geral, as discussões conceituais sobre PS tendem
à inconclusão, pois suas atividades transitam sobre terrenos
teóricos de difícil compatibilização: paternalismo X
‘participacionismo’; individual X coletivo e com os seguintes
enfoques ao longo destes dois eixos: conservador (técnicas
persuasivas em saúde), reformista (ação legislativa para a saúde),
libertária (aconselhamento pessoal para a saúde) e radical
pluralista (educação popular em saúde) (Beattie, 1991). Em
outras palavras, cada tipo de PS está centrado em uma
determinada perspectiva acerca do que deve ser uma ‘boa’
sociedade (Seedhouse, 1997) e do que seria a natureza/
condição humana. Ora, ‘boa sociedade’ pode ser concebida
de diferentes formas, conforme distintas vias filosóficas/sócio-
políticas. Ser humano, da mesma forma, pode ser definido a
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partir de variadas óticas/saberes/disciplinas.
Para as propostas mais conservadoras, parece haver

uma ambivalência crucial. Uma boa sociedade deveria ser ao
mesmo tempo produtiva, competitiva e consumidora no
mundo das economias globalizadas, com suas inevitáveis
tensões e geração de compulsividades sobre a saúde das
pessoas e, ao mesmo tempo ser comedida em seu estilos de
vida, procurando buscar suportes sociais para compensar a
solidão e a carência do espírito de comunalidade, que marcam
as relações nas sociedades ocidentais contemporâneas. Além
disto, é necessária alguma definição de condição/natureza
humana que permita, conforme algumas proposições
comportamentais e cognitivistas, alterar condutas (estilos de
vida) não saudáveis.

Para Lupton (1995), na PS, mais especificamente na
abordagem educacional dos comportamentos em saúde,
emprega-se modelos instrumentais, ‘operativos’ que se tornam
prescritivos, com vistas a intervenções. Mas parece haver uma
falta de teoria unificada para a PS. O uso da ‘teoria’ em PS
tende a ser empregado para explicar vínculos entre atitudes
e comportamentos, adotando um modelo causal mais do que
tentando construir uma epistemologia da saúde pública.

Até agora, a construção de modelos parece ser a fonte
primordial para um núcleo teórico. O termo ‘modelo’ costuma
se fundir com ‘teoria’ na literatura da PS. Os muitos modelos
aparecem em uma profusão de figuras/esquemas com setas
apontando para direção das mudanças ou mostrando alças de
retroalimentação cibernética, em meio a ‘normas’, ‘fases’,
‘estágios’, ‘forças’, ‘alvos’, ‘barreiras’, ‘recursos’, ‘necessidade
de conhecimentos’. Aliás, como meta primordial para a
mudança de comportamentos em direção à saúde veiculada
pela PS é essencial proporcionar ‘informações’/ conhecimentos’
(no sentido de ‘evidência’ científica), pela via da razão, como
eixo para atingir o desenvolvimento humano, o progresso e a
sustentação da ordem social (Lupton, 1995).

Os modelos comportamentais de caráter conservador
que postulam o ‘empoderamento psicológico’ dos indivíduos
(no sentido de capacitação pela exposição a informações, de
modo a proporcionar sensação de controle das situações)
também se baseiam no ‘conhecimento’ como veículo central
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para levar os humanos – seres racionais - a fazerem escolhas
conscientes. Esta perspectiva iluminista também percorre
modelos oficiais de participação comunitária.

Estilo de vida

Nos dias de hoje, ‘estilo de vida’ (EV) é uma concepção
consagrada em vários âmbitos da vida contemporânea. Pode-
se perceber sua presença constante nos meios de comunicação
de massa e na publicidade, elementos centrais da moderna
cultura individualista do consumo. Se, por exemplo,
pesquisarmos ‘lifestyle epidemiology’ (epidemiologia do estilo
de vida) no buscador Google na internet, iremos encontrar
1.380 resultados afins (24/04/2004). Curiosamente, muitas
vezes, junto a tal expressão, costumam co-existir outros
vocábulos com a aparente função de destacar aspectos
específicos do ‘macroconceito’: como ‘atividade física’,
‘nutricional’ e, também, ‘família’.

Por sua vez, ‘lifestyle medicine’, traz 2.830 resultados
(em 24/04/2004). Cabe, aqui, assinalar emblemas que atuam
como ‘sintomas’ da penetração desta ideologia.

Por exemplo, o Rippe Lifestyle Institute, dirigido pelo
cardiologista Dr. James M. Rippe na Florida - EUA, que
desenvolve, entre outras, atividades editoriais e de pesquisa,
a avaliação de saúde Rippe (Rippe Health Assessment) que
consiste em “avaliações abrangentes para indivíduos de alta
performance” (http://www.rippelifestyle.com/index.shtml,
acessado em 27/11/2003) em termos de avaliação de riscos à
saúde, exames de aptidão (fitness) e avaliação de riscos do
estilo de vida dirigidos a profissionais de alto desempenho (sic).
Sua meta é: “ajudar a empoderar pessoas a levar estilos de
vida mais saudáveis com paixão, compromisso e desempenho”
(helping empower people to lead healthier lifestyles with passion,
commitment and performance) (http://www.rippelifestyle.com/
index.shtml, acessado em 27/11/2003). Seu Instituto de saúde
está localizado em um condomínio de alto luxo, localizado em
Celebration, Florida.

Além disso, o Dr. Rippe também vende a “prescrição
para saúde das articulações” (The Joint Health Prescription) no
qual alia um suplemento de gelatina, vitamina C e cálcio a um
programa constituído por exercícios de força, de flexibilidade
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[alongamentos] e de resistência aeróbia [caminhadas] e que
mostra uma “acentuada melhora na saúde das juntas através
do uso de um suplemento à base de gelatina – um simples pó
que pode ser misturado ao suco de laranja da manhã. O estudo
clínico foi um estudo clínico aleatorizado, duplo cego,
controlado com placebo, usando 200 participantes” (http://
www.rippelifestyle.com/newscontent/newsstory.shtml,
acessado em 27/11/2003). Supondo que o estudo tenha sido
feito segundo os cânones metodológicos dos ensaios clínicos
aleatorizados, é de se perguntar porque não existe em seus
sites nenhuma menção a estudos metanalíticos sobre a relação
entre articulações saudáveis e compostos de gelatina, vitamina
C e Cálcio.

No Brasil, a expressão “medicina do estilo de vida”
no buscador Google retorna 9 resultados, todos eles
relacionados com a difusão popular do livro ‘Enxaqueca –
finalmente uma saída’ (Ed. Arx) lançado em 2003 e do
programa alimentar do seu criador, Dr. Alexandre Feldman,
dono da Clínica com seu nome (www.enxaqueca.com.br -
consultado em 24/04/2004). Aí realiza reuniões sobre, entre
outras coisas, culinária apropriadamente saudável com seus
pacientes – ‘conversas ao pé do fogão’, aparentemente, uma
estratégia de proporcionar acolhimento e suporte psicológico
para os que sofrem de enxaqueca, mimetizando uma
tradicional atividade de caráter comunitário que visa veicular
pertencimento e senso de identidade, aos moldes de outros
grupos de apoio.

Estas propostas, numa leitura benevolente, mesmo
que, porventura, tragam benefícios a seus consumidores, não
deixam de se inscrever na mesma perspectiva da cultura de
oferta de serviços médicos privados voltados para saúde,
aptidão e qualidade de vida, direcionados a indivíduos que
possuem poder aquisitivo para a correspondente compra neste
mercado. Se esta linha de produtos pode ser criticada em
determinados aspectos por discutíveis premissas científicas e
por suas tendenciosidades mercadológicas visivelmente voltadas
a determinados grupos de consumidores, por outro lado,
mesmo na literatura médico-epidemiológica considerada séria,
há uma visível inclinação a enfocar padrões comportamentais
individuais como sendo responsáveis pela saúde. Estas condutas



78

são destituídas de significados culturais ao serem recortadas
de seus contextos e das relações sociais. O EV seria, via de
regra, um ‘estilo de vida arriscado’, conceptualizado como uma
pré-patologia. São medidos os fatores de risco
comportamentais dos indivíduos para servir ao planejamento
de ações de saúde pública.

Além do Behavioral Risk Factor Surveillance System-
BRFSS) do Centro Nacional para a Prevenção de Doença
Crônica e Promoção de Saúde (National Center for Chronic
Disease Prevention and Health Promotion) do CDC (Centers for
Disease Control), citado no início, cabe assinalar, ainda como
exemplo, um grande estudo de comparação que avalia a
‘salubridade’ (healthfulness) de estilos de vida entre China e
Estados Unidos da América através de um instrumento de
mensuração (Lifestyle Index – LI - Índice de estilo de vida).

Os autores afirmam que esta escala é construída com
base em recomendações científicas atuais acerca dos quatro
maiores fatores relacionados a estilo de vida. Estudam duas
grandes amostras transnacionais da China (8352 – do Inquérito
de saúde e nutrição de 1993) e EUA (9750 do Inquérito
contínuo de ingesta de alimentos por indivíduos 1994-1996)
através de um meticuloso instrumento que procura
estabelecer: i) padrões de qualidade/quantidade da dieta; ii)
níveis de atividade física; iii) tabagismo e; iv) consumo de álcool.
Não importa aqui entrar nos detalhados resultados obtidos,
nem na apurada discussão metodológica envolvendo itens como
tratamento estatístico, questões de sinergismo,
comparabilidade, vieses. A conclusão dos autores destaca que
a avaliação da salubridade total de estilos de vida e um melhor
entendimento dos respectivos padrões entre nações usando
o LI, pode proporcionar orientação prática para desenvolver
atividades de promoção de saúde para melhorar a saúde pública
global (Kim et al., 2004).

Apesar de ser possível admitir pertinências deste
estudo na tentativa de entender formatos individuais de vida
de pessoas de dois países, impressiona o fato dos autores pouco
levarem em conta dimensões sociais e culturais de duas
tradições históricas ligadas a formas civilizatórias nitidamente
distintas. Ações consideradas como hábitos moldam e são
moldadas por modos de vida e incluem dieta, atividade física
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e tabagismo etc. Estas facetas não são mensuradas pelo LI.
Quanto será que a partir destes dados, é possível proporcionar,
efetivamente, orientação prática para desenvolver atividades
de promoção de saúde para melhorar a saúde pública global?
Qual será o alcance de propostas deste tipo em termos dos
seus propósitos?

Outro exemplo merecedor de atenção quanto às
tendências definitórias hegemônicas no campo da saúde
aparece nos trabalhos de investigação de estilos de vida em
distúrbios psiquiátricos em jovens adultos saudáveis, idosos e
em casos de estados depressivos e distúrbios de ansiedade
(Monk et al., 2002). Aí encontramos uma escala que pretende
estabelecer a ‘regularidade de estilo de vida’. Com esta
finalidade, foi elaborada a Social Rhythm Metric (SRM) para
quantificar quanto a vida cotidiana de uma pessoa era irregular/
regular (escores de 0-7) em termos de seus horários e da
seqüência dos eventos diários. Uma versão ampliada consistia
em 17 itens: 1-sair da cama; 2-primeiro contato com outra
pessoa; 3-bebida matinal; 4-desjejum; 5-sair; 6-iniciar trabalho,
trabalho doméstico ou atividades voluntárias; 7-almoço; 8-
sesta à tarde; 9-jantar; 10-exercícios; 11-lanche noturno; 12-
assistir notícias na TV; 13- assistir outro programa; 14-atividade
idiossincrática A; 15-atividade idiossincrática B; 16-última hora
de volta para casa; 17-ir para cama. Foram feitos estudos que
validaram uma versão simplificada da escala com 5 itens (a
versão completa como padrão-ouro): 1-sair da cama; 2-
primeiro contato com outra pessoa; 3-iniciar trabalho, trabalho
doméstico ou atividades voluntárias (fator ‘manhã’); 4-jantar;
5- ir para a cama (fator tarde/noite).

Podemos supor a existência implícita de juízos de valor
favoráveis às rotinas de vida padronizadas nas atividades
cotidianas que produzem ‘regularidade’ no EV. Além disto,
mostra-se como o EV irregular (ou vida desregrada) pode ser
quantificado e associado a riscos mais elevados de doenças.
Aqui, estudos epidemiológicos, ao mesmo tempo em que se
preocupam em estudar riscos à saúde, tendem a reforçar dois
aspectos imbricados: i) a moralização dos ‘estilos arriscados
de vida’ que envolvem elevações de risco - correr riscos em
função de comportamentos de pessoas e grupos e dos
correspondentes ‘estilos de vida’ desregrados, pode veicular
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conotações ligadas aos terrenos do ‘pecado’ ou da ‘fraqueza
de caráter’. O discurso do risco enfatiza a perspectiva
racionalizante (racional é aquele que se orienta por estatísticas
disponíveis de probabilidade ao tomar suas decisões), como
expressão do puritanismo (comedimento, auto-controle,
temperança, prudência); ii) a responsabilização individual: o
foco voltado para o controle comportamental individual não
enfatiza a busca de transformações de aspectos macro-sociais
que estimulam condutas chamadas de risco. Por exemplo,
obesidade e a acessibilidade de consumo de fast food
considerado inadequado em termos nutricionais (nos EUA)
(Alcabes, 2003).

Vale mencionar, ainda, estudos de genética molecular
que procuram identificar regiões do genoma que hospedariam
genes que podem contribuir para a propensão dos indivíduos
serem fisicamente ativos ou sedentários (Simonen et al., 2003).
Este trabalho se inscreve em uma linha de pesquisa que procura
retirar o reconhecido foco cultural (adquirido) do ‘estilo de
vida’ e enfatizar uma suposta determinação genética (inata)
que pode participar da disposição à atividade física em termos
de desempenho físico e fenótipos de aptidão ligada à saúde
(Pérusse et al., 2003).

A atividade física como parte essencial do ‘estilo de
vida’ adquiriu especial estatuto diante da presente ênfase
constituída pelos movimentos de combate ao sedentarismo,
dos quais se destacam os vários programas ‘Agita...’ que se
desdobraram a partir do ‘Agita São Paulo’. Tais movimentos
ensejam campanhas contra a inatividade física escudados por
um considerável número de artigos na literatura legitimando
esta abordagem e procurando demonstrar, mediante estudos
quantitativos, a importância da atividade física (definida
basicamente por meio de critérios baseados, em geral em
atividades musculares que levem à queima de calorias) para
uma idéia de saúde centrada em evitação de morbimortalidade
por doenças crônicas e aumento de expectativa de vida (Araújo
e Araújo, 2000).

Apesar das aparentes boas intenções, o enfoque é
eminentemente individualista: as pessoas, independentemente
de seus contextos socioeconômicos e culturais e, portanto,
das margens de escolha em seus modos de vida, teriam a
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responsabilidade de se exercitarem para viverem mais tempo
e com melhor qualidade de vida, da maneira como puderem,
não obstante as injunções sociopolíticas econômicas que
determinam a forma como nosso cotidiano se organiza em
termos de trabalho, lazer, segurança etc. Este é o discurso
predominante do folheto ‘Agita Brasil’ (Brasil, 2002), onde é
possível perceber que a proposta considera o sedentarismo
como grande ‘inimigo’ e prega a importância da atividade física
como alicerce de ‘estilos de vida saudáveis’ para prevenir
doenças como hipertensão arterial e diabetes. Ademais, estes
programas serviriam para colaborar com a diminuição de taxas
de violência ao engajar jovens em atividades que os afastariam
de rotas desviantes.

Ora, se é parcialmente aceitável a tese geral dos
benefícios de ações dirigidas à atividade física com vistas à
saúde, esta se torna discutível ao sustentar perspectivas
políticas conservadoras, uma moral que responsabiliza cada
um por seu adoecimento e um evidente foco individualista
descontextualizado, em relação aos fatores sistêmicos que
colaboram nos modos de adoecer de grandes contingentes
populacionais menos privilegiados.

Cabe aqui um breve comentário sobre as origens da
categoria EV. Está registrada nas teorias sociológicas clássicas
como componente da estratificação social, ao enfatizar a
importância do conceito na evolução e manutenção de status
dos grupos. (Backett e Davison, 1995). Destaca-se a visão de
Max Weber no livro de 1922 “Wirtschaft und Gesellschaft”
(Economia e Sociedade). Para ele, o EV era mais do que uma
função da classe social determinada economicamente. Tratava-
se de uma concepção totalizante que incluía renda, ocupação,
educação, status. Weber não encarava as vicissitudes na vida
como resultantes apenas de acasos. E, sim, em função das
oportunidades que o indivíduo tinha a partir de sua situação
social. As oportunidades e as escolhas na vida de cada um
seriam socialmente determinadas (Cockerham et al., 1997).

Recentemente, a noção tem sido debatida e
polemizada por vários autores. Giddens (1991), por exemplo,
considera-a como um dos aspectos fundamentais da cultura
tardo-moderna. Proporcionaria elementos para um senso de
unidade e segurança existencial, em um mundo incerto e
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ameaçador. Não apenas seguiríamos EV, mas somos obrigados
a fazê-lo – não há escolha, senão escolher. Até porque vive-
se em um mundo de múltiplas escolhas.

Um EV pode ser entendido como um conjunto
relativamente integrado de práticas individuais que tanto estão
voltadas para necessidades utilitárias como, ao mesmo tempo,
conformam narrativas identitárias próprias. Além do ‘como
agir ’, referem-se a ‘quem ser ’. Consistem em ações
aparentemente automáticas, relativas a hábitos de comer,
vestir-se, formas de morar, modos de deslocar-se
espacialmente, lugares a freqüentar, etc. Em uma perspectiva
elitizada, pode incluir padrões relativos a idéias de um ‘bom-
gosto’. Mas, o EV não costuma estar acessível a consumidores
falhos: depende das possibilidades de acesso e de aquisição à
variedade de opções disponíveis (Giddens, 1991).

Para Sousa Santos (2000), há duas tensões das múltiplas
linhas de construção da identidade (subjetividade): i) na tensão
entre a subjetividade individual e subjetividade coletiva, há
hegemonia da primeira; ii) na tensão entre uma concepção
concreta contextual da subjetividade e uma concepção abstrata
genérica, a primazia é dada à segunda. Não parece
despropositado considerar que as idéias carreadas pela noção
EV (entre outras no campo da saúde promocional) parecem
se afinar bem mais com ambas perspectivas hegemônicas,
apontadas pelo sociólogo luso.

A partir de tal ótica, interessam, no interior do dito
EV de cada um, aquelas ‘escolhas’ e comportamentos com
repercussões nos respectivos padrões de adoecimento das
pessoas. Ou seja, no campo da cultura de consumo
contemporânea, os aspectos perniciosos decorrentes de
elementos que conotam “individualidade, auto-expressão e
uma consciência de si estilizada. O corpo, as roupas, os
entretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida,
a casa, o carro, a opção de férias, etc. (...)” (Featherstone,
1995, p. 119).

No entanto, tais opções não devem ser vistas como
fruto de disposições intencionais, racionais, voluntárias. Cada
um de nós é a resultante singularizada de complexas
configurações bioquímicas, psicológicas, socioculturais, onde
o estabelecimento e as tentativas de reordenação da idéia de
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si-mesmo são frágeis e dependem de contribuições genéticas,
aspectos epigenéticos, biografia pessoal, estrutura psicológica
inconsciente, elementos culturais, acasos. Portanto, os ‘estilos
de risco’, são, a rigor, aspectos que, muitas vezes, participam
e constituem os modos possíveis com que se lida com o mundo
da vida, tal como se faz presente a cada um de nós. Claro que
determinados ‘estilos’ são perigosos, seja para o próprio
indivíduo, seja, também, para os que lhe cercam. Assim,
demandam intervenções apropriadas. Mas, é essencial não
perder de vista a perspectiva descrita, sob o risco de serem
adotadas premissas que conduzam a ações insensíveis,
culpabilizantes, limitadas e, conforme o caso, de efetividade
restrita (Castiel, 1999).

Para Featherstone (1995), a noção está na moda. Ele
pretende desenvolver uma abordagem que vá além da
perspectiva de EV equivaler, basicamente, a padrão de
consumo, manipulado pela chamada cultura de consumo de
massa. Ou, então, que consista em uma categoria bem
demarcada, com um domínio autônomo, além dos
mencionados efeitos manipulativos. Neste caso, o conceito
de habitus de Bourdieu (1989) permitiria melhor
entendimento. Este autor descreve as disposições
determinantes dos gostos que definem cada grupo social. Inclui:
elementos inconscientes, padrões classificatórios, predileções
(explícitas ou não) relativas à idéia que o indivíduo faz de seus
gostos e escolhas estéticas - arte, comida, bebida,
indumentária, entretenimento, etc. e, de sua validade e
valorização social. Mais ainda: está encarnado na própria
apresentação corporal de si-mesmo - forma e relação com o
próprio corpo, fisionomia, postura, linguajar, padrões
discursivos, modos de gesticular, andar, sentar, comer, beber,
etc. Cada grupo, classe e fração possui um habitus/EV próprio
(Featherstone, 1995).

Em determinados segmentos sociais, mais favorecidos
em termos socioeconômicos, o EV se dirige ao corpo como
um bem, cuja aparência de vigor físico e juventude deve ser
mantida. A idéia de boas condições de saúde se funde à de
atratividade sexual. Esta conjugação gera uma grande estrutura
industrial e comercial voltadas ao mercado de cosméticos,
vestuário, esporte, lazer, alimentação, etc.
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Aqui, importa salientar uma tentativa de demarcação
que procura estabelecer uma distinção básica entre EV –
referido ao plano pessoal/familiar, mas que se inscreve em um
modo de vida – produto da história do grupo marcado pelas
relações sociais mais abrangentes, no interior de um sistema
de poder, organizado em termos de produção e de propriedade
(Breilh, 2003). Uma crítica comum ao conceito ‘EV’ (e também
à noção de ‘autonomia’) é referente a seu emprego em
contextos de miséria e aplicado a grupos sociais onde as
margens de escolha praticamente inexistem. Muitas pessoas
não elegem ‘estilos’ para levar suas vidas. Não há opções
disponíveis. Na verdade, nestas circunstâncias, o que há são
estratégias possíveis de sobrevivência, muitas vezes sem margem
de escolhas.

Não é objetivo deste texto desenvolver a complexa
temática relativa à discussão do EV como expressão de
autonomia. O tópico ‘autonomia’, caro aos terrenos bioéticos
principialistas, mas que se estende por âmbitos políticos e
sociais, tem um significado mais abrangente que diz respeito
à capacidade humana de produzir as leis para a própria auto-
gestão e, também, compartilhá-las com os demais humanos.
Há diversas tradições filosóficas abordando o problema.

Cabe ainda mencionar a polissemia que ‘autonomia’
sofre. Refere-se a conceitos que expressam idéias que
englobam privacidade, vontade, auto-suficiência, auto-controle,
liberdade de escolha, auto-governo (com responsabilidade pela
escolha). É preciso distinguir a ‘autonomia’ em termos de
pessoa/ações, graus e condições de autonomia
(intencionalidade, compreeensão, ausência de controles
externos). Parece impossível pensar em autonomia,
abstratamente, em termos dicotômicos. Sentidos relacionados
à autonomia dependem do entendimento vigente sobre a
pessoa - em termos absolutos (monádicos) ou relativos
(contextuais). Importa enfatizar que a noção de autonomia
está vinculada à idéia de ser humano/sujeito que se tem, de
forma a delimitar: ‘quanto’ se é determinado biologicamente/
geneticamente (‘natureza humana’), ‘quanto’ se é construído
nas relações sociais, em termos situados historicamente
(‘condição humana’). Via de regra, as concepções da PS em
relação ao comportamento humano não se definem com a
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clareza necessária diante do dilema ‘livre-arbítrio X
determinismo’.

As propostas hegemônicas da saúde promocional se
orientam por uma ciência epidemiológica que costuma reduzir
a realidade da saúde ao individual e à visão ontológica da doença,
ao universo dos fenômenos empiricamente observáveis e ao
registro unidimensional de uma ordem mecanicamente
articulada por leis determinísticas (Breilh, 2003). Para
ultrapassar tais leituras, vale destacar os estudos desenvolvidos
por Frohlich e associados (2001, 2002) que procuram
considerar, de modo ampliado, as relações entre contexto e
padrões de adoecimento. Neste sentido, desenvolvem o
promissor conceito de “estilos de vida coletivos”, a partir da
teoria da ação social de Pierre Bourdieu, da teoria da
estruturação de Anthony Giddens e da teoria das capacidades
de Amartya Sen. (maiores detalhes sobre este arcabouço
teórico, consultar Frohlich et al., 2001, 2002).

Os EV coletivos emergiriam a partir de uma concepção
recursiva da relação entre estrutura social e práticas sociais
dos agentes que produzem e reproduzem gostos, valores e
comportamentos.  Seria a expressão de um modo
compartilhado de se relacionar e atuar em dado ambiente –
uma forma de meta-estilo de vida. (Frohlich et al., 2001). Os
EV coletivos refletiriam os contextos onde vivem as pessoas,
através das suas relações com elementos do local, levando
em conta que as ações do indivíduo guardam semelhanças
com as dos demais, em termos de suas práticas sociais. Ao
mesmo tempo, os EV coletivos não apenas incluiriam
comportamentos de saúde, mas também tentariam
reconhecer que tais condutas podem ocorrer em contingências
sociais que diferem entre indivíduos. A ênfase se dirige às
formas complexas de interação entre comportamento
individual, comportamento coletivo e conjuntos de recursos
existentes nas comunidades.

Os referidos autores utilizaram este enfoque para
desenvolver estudos sobre tabagismo em pré-adolescentes
de quatro comunidades de Québec, no Canadá. Os EV
coletivos procuram integrar a situação socioeconômica, os
recursos das comunidades em relação ao tabagismo e as práticas
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sociais das pessoas diante do hábito de fumar. Entre outras
observações, consideram a necessidade dos programas
educativos integrarem os significados locais do tabagismo às
estratégias para reduzí-lo (Frohlich et al., 2002).

Comentários Finais

No campo da saúde, ‘estilo de vida’ é uma categoria
onipresente nos terrenos da promoção, prevenção e da
pesquisa das relações entre aspectos socioculturais e a saúde.
Entendimentos descontextualizados do estilo de vida
individualista são insuficientes para representar
satisfatoriamente as determinações e intermediações
envolvidas nas questões que se relacionam com
comportamentos de risco, no nível individual e, medidas de
promoção e prevenção, em termos populacionais.

Giddens (2002) formulou uma hipótese digna de
atenção para pensar certas características compulsivantes do
EV, próprio às sociedades do capitalismo avançado (mas,
também com repercussões nas nações ocidentais
economicamente menos privilegiadas). O sociólogo inglês
analisa o papel repetitivo dos costumes, rituais e cerimoniais
coletivos (em geral, de cunho religioso) nas sociedades ditas
tradicionais ou fundamentalistas, para a constituição de
identidades culturais estáveis dos seus membros. Tais tradições
heterônomas devem prosseguir na medida em que
continuarem sendo sustentadas e legitimadas em sua
capacidade de produção de subjetividades, em modalidades
de laços sociais e de modos de ordenação social. Nas sociedades
cosmopolitas ocidentais, há um significativo recuo no papel
das tradições (e enfraquecimento de rituais coletivos).
Predominam formas consideradas mais autônomas, dinâmicas
e individualistas de construir identidades plásticas e, portanto,
cambiáveis ao longo das trajetórias ‘em aberto’ da vida.

Ora, para este formato identitário de caráter instável,
a idéia de ‘escolher’ estilos de vida dentro do ‘menu’
sociocultural dominante se constitui em um convite
arrebatador. Atua como eixo na constante busca de auto-
ordenação, disponibilizadas pelos ambientes vigentes, onde
há proliferação de bens e mercadorias, no âmbito da produção,
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alta circulação no setor de distribuição e inevitáveis frenesis
no pólo do consumo.

O efeito adverso desta configuração localizar-se-ia no
que Giddens chama ‘autonomia congelada’: geração de
múltiplos e incessantes rituais individuais que se manifestam
como dependências. Há uma epidemia de excessos: estados
obsessivo-compulsivos, variados tipos de dependência e de
adicções, dificuldades em estabelecer limites e demonstrar
adesão a regras. Se nas sociedades heterônomas, tradicionais,
o passado estrutura o presente através de crenças e rituais
compartilhados, nas sociedades autônomas, diferentemente
do que sugere Giddens (2002, p. 57), o dependente não estaria
escravizado ao passado “por não escapar do que originalmente
eram hábitos de EV livremente escolhidos”. Mas, por estar
prisioneiro de um presente que não cessa de se reconfigurar
em looping, onde prevalece a obrigação de usufruir da liberdade
de escolher um frágil vetor identitário constituído pelos EV,
tomando, à medida do possível, muito cuidados para não optar
por escolhas insalubres.

Infelizmente, a saúde promocional, em suas
formulações científicas hegemônicas, não costuma dedicar a
necessária atenção em relação a dimensões socioculturais
cruciais e a questões relativas a seus fundamentos filosóficos.
Como conseqüência, sofre de graves tensões teóricas que as
fragilizam grandemente. Seus conteúdos acabam afetados por
afirmações, cujo significado ou é ilimitado, ou é destituído de
sentido ou quando há algum sentido, este é bastante restrito
(Seedhouse, 1997). O mesmo ambiente sociocultural que cria
condições coletivas propícias de adesão obsedante a EV
‘insalubres’, atua de modo esquizofrenizante ao exortar
moralmente os indivíduos que tenham comportamentos de
comedimento, temperança, prudência e adotem EV saudáveis.

Sob o prisma político, a PS se tornou um movimento
que não lidou satisfatoriamente com os problemas-chave
filosóficos no núcleo dos pensamentos políticos de direita e
esquerda (consideremos que estas categorias ainda tenham
uma sensibilidade epistemológica satisfatória): em explicar a
relação do livre arbítrio com o determinismo, nem a concepção
de ‘boa sociedade’ nem do que possa ser a condição humana
– quanto se é livre (autônomo) ou se é socialmente
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determinado? Mas o que é ser livre? Aqui, mais uma vez, se
manifestam os problemas de inteligibilidade das categorias
disponíveis: o próprio entendimento do que é ser livre pode
ser ambíguo nos tempos atuais: livre para se competir e
consumir no livre mercado? Livre das injunções econômicas
para recusar, sem prejuízos, encaminhamentos em relação a
necessidades sociais e poder escolher trajetórias alternativas?

Apesar de suas evidentes limitações, a proposta de
exercício crítico enfeixada pela ‘sensibilidade epistemológica’
do conceito ‘estilo de vida’ visa ampliar significados do, via de
regra, restrito debate teórico sobre as propostas de PS. Talvez,
assim, seja possível cogitar em outras perspectivas capazes de
superar entendimentos teóricos precários dos processos saúde/
doença/cuidado/prevenção. Infelizmente, estes enfoques
também participam da manutenção da iníqüa situação de saúde
de grandes contingentes populacionais.

Referências

ALCABES, P. (2003) Epidemiologists need to shatter the
myth of a risk-free life. Disponível em: www.ph.ucla.edu/
epi/bioter/shattermyth.html, acessado em 27/11/03.

ARAÚJO, D.S.S.; ARAÚJO, C.G.S. Aptidão física, saúde e
qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. Revista
Brasileira de Medicina do Esporte, v. 6, n. 5, p. 194-203.
2000.

BACKETT, K.; DAVISON, C. Lifecourse and lifestyle: the
social and cultural location of health behaviours. Social
Science and Medicine, v. 40, p. 629-638, 1995.

BALANDIER, G. O dédalo: para finalizar o século XX. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

BAUMAN, Z. Globalização: as conseqüências humanas.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.



89

BEATTIE, A. Knowledge and control in health promotion:
A test case for social policy and social theory. In: GABE, J.;
CALNAN, M.; BURY, M. (Eds.). The Sociology of the
health service. London: Routledge, 1991. p. 162-202.

BOBBIO, N. A era dos direitos. São Paulo: Campus, 1992.

BOURDIEU, P. O Poder simbólico. Lisboa: Difel. 1989.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agita Brasil: programa
nacional de promoção da atividade física. Brasília:
Ministério da Saúde, Série C., n. 63, 2002. 27p.

BREILH, J. Epidemiologia crítica: ciência emancipatória e
interculturalidad. Buenos Aires: Lugar editorial, 2003.

CASTIEL, L.D. A medida do possível... saúde, risco,
tecnobiociências. Rio de Janeiro: Contracapa/ Fiocruz,
1999.

CASTORIADIS, C. Feito e a ser feito: as encruzilhadas do
labirinto V. Rio de Janeiro: DP & A, 1999.

COCKERHAM, W.C., RUTTEN, A., ABEL, T.
Conceptualizing contemporary health lifestyles: Moving
beyond Weber. The Sociological Quarterly, v. 38, p. 321-
342, 1997.

FEATHERSTONE, M. Cultura de consumo e pós-
modernismo. São Paulo: Studio Nobel, 1995.

FROHLICH, K.L., CORIN, E., POTVIN, L. A theoretical
proposal for the relationship between context and disease.
Sociology of Health and Illness, v. 23, n. 6, p. 776-797,
2001.

FROHLICH, K.L., POTVIN, L., CHABOT, P., CORIN, E.
A theoretical and empirical analysis of context:
neighbourhoods, smoking and youth. Social Science and
Medicine, v. 54, p. 1401-1417, 2002.

GIDDENS, A. Modernity and self-identity. self and society
in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991.

GIDDENS, A. Mundo em descontrole. o que a
globalização está fazendo de nós. Rio de Janeiro: Record,
2002.



90

KIM, S.; POPKIN, B.M.; SIEGA-RIZ, A.M.; HAINES, P.S.;
ARAB, L.A. A cross-national comparison of lifestyle
between China and the United States, using a
comprehensive cross-national measurement tool of the
healthfulness of lifestyles: The Lifestyle Index. Preventive
Medicine, v. 38: p. 160-171, 2004.

LAST, J.M.(ed.). A dictionary of epidemiology. Nova York:
Oxford University Press, 1989.

LUPTON, D. The imperative of health: public health and
the regulated body. London: Sage, 1995.

MONK, H.M., FRANK, E., POTTS, J.M., KUPFER, D.J. A
simple way to measure daily lifestyle regularity. Journal of
Sleep Research, v.11, p. 183-190, 2002.

PÉRUSSE, L.; RANKINEN, T.; RAURAMAA, R.; RIVERA,
M.; WOLFARTH, B.; BOUCHARD, C. The Human Gene
Map for Performance and Health-Related Fitness
Phenotypes: The 2002 Update. Medicine and Science in
Sports and Exercise, v. 35, n. 8, p. 1248-1264, 2003.

SEARLE, J. A redescoberta da mente. São Paulo: Martins
Fontes, 1997.

SEEDHOUSE, D. Health promotion: philosophy, prejudice
and practice. New York: John Wiley and Sons, 1997.

SIMONEN, R.L.; RANKINEN, T.; PÉRUSSE, L.; RICE, T.;
RAO, D.C.; CHAGNON, Y.; BOUCHARD, C. Genome-
Wide Linkage Scan for Physical Activity Levels in the
Quebec Family Study. Medicine and Science in Sports and
Exercise, v. 35, n. 8, p. 1355-1359, 2003.

SOUSA-SANTOS, B. Pela mão de Alice: o social e o
político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.



“SAÚDE COMO RESPONSABILIDADE
CIDADÃ”

Maria Cecília de Souza Minayo



93

SAÚDE COMO RESPONSABILIDADE CIDADÃ

Maria Cecília de Souza Minayo1

1. Introdução

Neste texto busca-se discutir o conceito de saúde,
com o qual a área de Saúde Pública trabalha. Essa definição é
fruto de um desenvolvimento muito importante da história
social e da história do setor no mundo e também no Brasil.
Autores como Nunes (1999) fazem a história do longo caminho
da evolução da concepção de saúde que, paradoxalmente,
cresce na mesma medida em que se aprofunda o campo
teórico-prático da medicina, diferenciando-se dela. Na verdade,
toda a história desse conceito vai mostrar que foi do interior
da própria medicina que surgiu a reflexão sobre o sentido
ampliado da saúde. Porém, tal processo se deu de forma contra-
hegemônica, a partir de escritores e militantes médicos, em
sintonia com o pensamento político e crítico da metade do
século XIX. Esses autores seminais chamavam atenção para a
imbricação entre a situação real vivenciada e as condições
mínimas preconizadas para a vida, o trabalho e a saúde das
sociedades específicas.

No Brasil, a história da Saúde Pública, que teve sua
consolidação no século XX por meio do pioneirismo de
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Adolpho Lutz e outros, reafirma
o conceito e a prática de saúde como fruto de uma conjunto
complexo de condicionamentos sócio-sanitários. As idéias
seminais desses verdadeiros “pais da Saúde Pública brasileira”
tiveram amplo desenvolvimento a partir da metade do século
XX, representada pelo assim denominado “movimento
sanitário”. Esse processo social juntou sob sua bandeira de
democratização do direito à saúde, de universalização e de
eqüidade, partidos políticos, movimentos sociais, algumas

1 Professora e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz, pesquisadora de carreira do CNPq, Coordenadora
científica do Claves e Editora científica da revista Ciência & Saúde Coletiva da Abrasco.
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instituições formadoras de recursos humanos e profissionais
do setor.

A célebre VIII Conferência Nacional de Saúde realizada
em 1986 e a Constituição Brasileira de 1988 consagraram a
visão desenvolvida pelo movimento sanitário na mesma época
em que, internacionalmente, o conceito ampliado de saúde
era socializado pela Organização Mundial de Saúde, por meio
da chamada “Carta de Otawa” de 1986. Tal concepção se
encontra no título VIII Da Ordem Social, no capítulo da Seguridade
Social e no artigo 196. Aí a saúde é definida como um bem da
sociedade, do estado e do setor: “A saúde é direito de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução de riscos de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Saúde, portanto, é um termo bastante genérico,
portador de muitos significados e utilizado, segundo interesses
específicos, nos mais diferentes sentidos. Dentre as inúmeras
definições, é interessante e relevante a oferecida por uma
Comissão criada pelo Congresso Norte-Americano para
pesquisar a situação e projetar o futuro da Saúde Pública nos
Estados Unidos (1988), exatamente num país onde a
hegemonia da medicina marginaliza o status das intervenções
dessa política social: “Saúde Pública é o que a sociedade,
coletivamente, faz para assegurar as condições que permitem
à população ser saudável”.

A definição elaborada pela Comissão Norte-
Americana contém a noção de promoção da saúde, assumida
pelos profissionais da área e tomada como referência na já
referida “Carta de Otawa”, em 1986. A idéia aí defendida é
de não considerar como saúde, apenas a prevenção e o
tratamento dos agravos, mas também e acima de tudo,
entendê-la como resultante de uma ação da sociedade e da
pessoa para proteger-se, para conhecer e superar os riscos de
adoecimento e para buscar um estilo de vida saudável, adequado
à melhor integração dos seres humanos no seu sócio-eco-
sistema.
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2. A complexidade do conceito de saúde

É dentro desta linha que aqui se encaminha a presen-
te reflexão. Vários são os fatores que determinam a saúde de
uma população ou que a influenciam. Usa-se aqui, neste texto,
a imagem plástica “homem” de Leonardo da Vinci, como
símbolo do ser humano hígido e saudável, para representar
essa complexidade.

O primeiro parâmetro para se dimensionar a saúde
de uma população são os indicadores de condições e qualidade
de vida, como por exemplo, os níveis de renda, salário,
emprego, trabalho, de segurança e proteção social.
Convenciona-se aqui, que esta seria a cabeça e a coluna
vertebral do homem de Da Vinci.

No braço esquerdo (lado direito da figura) estariam
as políticas sociais vinculadas aos direitos em geral e, em
particular, aquelas que dizem respeito à questão de saúde.
Ou seja, referem-se às interferências do estado e da sociedade
civil para promover a superação das condições adversas. Nesse
braço estendido repousam o direito ao trabalho, o acesso à
educação, à moradia, ao sistema de transporte, ao lazer, à
seguridade social, ao saneamento e à infra-estrutura básica e
ambiental, dentre outros elementos de proteção social e da
vida. De forma muito especial, citam-se as políticas do setor
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saúde, em sentido estrito. Ou seja, esse braço segura também
as ações preventivas, assistenciais e compensatórias, oferecidas
pelo Sistema de Saúde. Essas últimas (as compensatórias) se
referem a parcelas muito específicas da sociedade que, por
processos de exclusão, de incapacitação física ou mental, por
idade, ou por qualquer outra razão, não geram seus próprios
meios de subsistência, de tratamento ou de reabilitação
(Minayo, 2001a; 2003).

O braço direito do homem de Da Vinci carrega o
sentido e as ações do desenvolvimento científico e tecnológico
responsáveis pelas descobertas que permitem melhor qualidade
de vida, garantindo uma sociedade saudável. E também as
teorias, métodos e técnicas capazes de ajudar a superar as
condições de agravo à saúde, prevenir e curar doenças.

Na perna esquerda (lado direito da figura) repousam
as ações, as técnicas e os conhecimentos organizados dentro
da prática médica e das outras profissões da área da saúde,
capazes de garantir os procedimentos de tratamento,
assistência, alívio e cura dos doentes.

Por fim, a perna esquerda do homem de Da Vinci se
apoia no chão do conjunto de valores sociais e culturais e da
própria opinião pública, sustentando-se no sistema de crenças
sobre saúde-doença e sobre as ações públicas e privadas
realizadas nessa direção. As duas pernas têm uma dinâmica
coordenada, pois as medidas de Saúde Pública mudam através
dos tempos, pela compreensão social das causas e do controle
das enfermidades. Não existe sociedade conhecida que abra
mão de combinar a sabedoria da experiência com os
conhecimentos científicos: existe uma relação dialética entre
ambos, só negada pelos positivistas, que consideram o senso
comum como um “pré-conceito” (Durkheim, 1980). Como
refere o antropólogo Lévy-Strauss (1974) em uma de suas
obras: “O esforço irrealizável, a dor intolerável, o prazer ou o
aborrecimento são menos função das particularidades
individuais que de critérios sancionados pela aprovação ou pela
desaprovação coletivas”. (1974, XIII).

Pensar saúde, portanto, significa compreender,
também, as condições gerais de produção e de reprodução
que propiciam o aparecimento das patologias, das epidemias
e das endemias. Assim como, levar em conta os determinantes
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que promovem o bem estar, a longevidade e a qualidade da
vida, em todos os sentidos. Por isso, os profissionais de saúde
nunca poderão ser apenas técnicos. Sua ação se desdobra como
num triângulo eqüilátero, onde se equilibram o saber técnico,
a atenção específica para garantir a assistência e superar os
agravos e a militância política e cidadã pela mudança das
condições sociais, busca da eqüidade, transformações no
ambiente de trabalho e nos ritmos e padrões da vida.

Esse envolvimento técnico, acadêmico e militante
sempre foi uma marca característica dos que atuam na Saúde
Pública porque, como se constata, a perspectiva referencial
com que os sanitaristas trabalham, extrapola as ações médicas
e setoriais. É sabido, teoricamente e na prática, que a maioria
das questões que afetam a saúde se resolvem longe do poder
técnico ou do envolvimento humanista e muito perto dos
gabinetes de outras políticas sociais, como as de saneamento
e as da área econômica. A falta de visão de uma “economia da
saúde” específica e peculiar, por exemplo, freqüentemente
leva a que as decisões sobre ações públicas do setor sejam
tomadas sob pressão da opinião pública ou em momentos de
crises, atendendo a grupos de interesses, influências políticas,
em detrimento de conhecimentos e prioridades evidenciadas
pelo perfil epidemiológico da população ou dos segmentos
particulares.

3. O campo da Saúde Pública no Brasil

O campo específico da Saúde Pública é aquele para
onde confluem os conhecimentos, as práticas e as políticas
setoriais para a promoção e proteção à saúde e, atenção e
tratamento dos agravos físicos e mentais.

Quando se analisa o quadro da saúde no Brasil nos
últimos 20 anos, constata-se que várias mudanças aconteceram
nos padrões de morbi-mortalidade. A expectativa de vida
aumentou; diminuiu a incidência de doenças
infecto-parasitárias; diminuíram as taxas de mortalidade infantil
e de mortalidade materna. No entanto, as taxas das doenças
cardiovasculares, das mortes por violência, dos acidentes de
trabalho, das diferentes modalidades de câncer, da incidência
da Aids, das endemias, inclusive da fome, dos bolsões de
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mortalidade infantil e materna aumentaram. Mas esse
aumento foi diferenciado, refletindo o peso das desigualdades
sociais, das disparidades regionais, da exploração indiscriminada
da natureza e dos trabalhadores, assim como o privilégio que
ainda constitui o acesso ao saneamento, à infra-estrutura
básica, à educação e aos serviços eficazes de saúde.

Desde a década de 1980, três questões vêm se
destacando no cenário dos problemas de saúde. O primeiro é
o crescimento das taxas de mortalidade e de morbidade por
violência. Esse fenômeno social nos últimos 25 anos tem sido
responsável pela segunda causa de mortalidade da população
em geral e pela primeira, nas faixas de 5 a 49 anos de idade.
As maior quantidade de vítimas vivem no contexto urbano,
são do sexo masculino e moram em áreas periféricas e onde
falta a presença significativa de projetos sociais.

Outra preocupação emergente vem sendo ressaltada
pelo aparecimento da epidemia da Aids, que emergiu no país
nos anos 80 (do século XX), cresceu no início da década de
90 e foi se disseminando de forma diferenciada por regiões,
vitimando mais, no final dessa mesma década, as classes sociais
mais empobrecidas e aumentando a sua incidência sobre as
mulheres. A Aids também passou a configurar um perfil das
doenças infecciosas no Brasil: o acometimento das populações
mais desfavorecidas em termos sócio-econômicos e de
abrangência das políticas públicas.

O terceiro ponto é o envelhecimento da população,
que vinha ocorrendo progressivamente, mas se intensificou
na década de 1980 e se projeta, neste início do século, com
um crescimento acelerado. Os dados para 2002 mostram que
já há mais de 16.000.000 de idosos no país e que em 2020 o
Brasil ocupará o 6º lugar no ranking mundial em número de
pessoas com mais de 60 anos de idade. Isso significa uma
inversão da pirâmide demográfica que até agora vinha
privilegiando crianças e jovens. Mas igualmente, levanta uma
série de outros problemas e necessidades como aparelhamento
de todos os setores de saúde para promover o envelhecimento
saudável e para cuidar de agravos associados a enfermidades
crônicas e degenerativas.

Ao mesmo tempo, a população brasileira continua
sofrendo com endemias e epidemias, muitas delas antes
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controladas, que agora reaparecem com nova intensidade e
virulência, como é o caso da dengue a da tuberculose. Outras
continuam sem que o sistema de saúde tenha conseguido
propor soluções eficazes, como acontece com a hanseníase e
a malária. Todas reafirmam o padrão de incidência sobre a
população mais pobre e mais desprotegida.

Os estudos clássicos de saúde pública assim como as
novas abordagens, reafirmam algumas constatações
importantes:

Existe uma articulação substantiva entre as
condições de vida e trabalho, tanto na produção
da saúde como na configuração das doenças mais
comuns da população.

O quadro atual de morbi-mortalidade no país não
é uma fatalidade. Para todos os problemas
apresentados pelo perfil epidemiológico da
população há um largo espaço de intervenções
técnicas, sociais a educativas, passíveis de serem
realizadas. No âmbito educativo e social, todas
elas necessitam da participação ativa e consciente
da comunidade.

É fundamental tomar consciência de que a Saúde
Coletiva depende de mudanças sociais
combinadas com mudanças subjetivas que atinjam
hábitos, costumes e modos de vida (Minayo,
2001a;2003).

Há necessidade urgente de que sejam repensados
os marcos tradicionais de educação a saúde,
ampliando suas referências com teorias de
participação social, de psicologia social e de
aprendizagem, dando-se ênfase, sobretudo, à
qualidade da comunicação institucional sobre a
qualidade de vida e a proteção à saúde.
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4. Conclusões

Do ponto de vista político-legal, a Constituição de
1988 consolidou a opção inequívoca da população brasileira
por um sistema de saúde universal e eqüânime, visando ao
atendimento das suas necessidades e melhoria da qualidade
de vida, por meio do Sistema Único de Saúde (Guimarães e
Tavares, 1994) O que se constata na prática, porém, é o conflito
entre os princípios doutrinários do SUS, a vigência de um
modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde, que se inspira
ainda numa prática fragmentada de assistência e, uma boa
parte de profissionais de saúde atuando com uma visão muito
reduzida do conceito de saúde.

O distanciamento entre a teoria e a prática do SUS
não satisfaz nem os profissionais de saúde e nem a população
brasileira, que mais necessita desse serviço público. Além disso,
o reducionismo disciplinar das profissões de saúde e a
fragmentação e a descoordenação do atendimento tornam
dramáticas as experiências e os sentimentos de desrespeito
sofridos pelos mais pobres (Minayo, 1995; 2001a).

Muitos são hoje os problemas do SUS: financiamento
ainda insuficiente; irracionalidade no uso do dinheiro público,
pois seu maior montante se esgota nos serviços hospitalares;
escassa informação ao público sobre a aplicação dos recursos
existentes; insuficiência de profissionais capacitados e
comprometidos com a população; baixa qualidade do
atendimento e da relação dos profissionais com a população.
Isso redunda na desumanização da prática de atenção à saúde,
situação hoje percebida por todos.

Há, porém, vários pontos positivos conseguidos desde
a Constituição de 1988: o princípio da universalização fez que
os recantos mais longínquos e todos os segmentos da população
pudessem ter acesso aos serviços que antes eram prestados
apenas aos que possuíam a carteira do INPS. O princípio da
descentralização que está sendo pouco a pouco implantado,
gerou uma organização mais eficiente, mais criativa e mais
próxima dos usuários em grande parte dos municípios do país,
trazendo melhor qualidade da atenção primária para muitas
comunidades. A execução, na prática, do princípio do controle
social, tem possibilitado a organização da sociedade em torno
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de seus direitos e reivindicações, por meio do Conselho
Nacional e dos Conselho Municipais e Estaduais de Saúde.

A existência de mais de 5.000 desses órgãos espalhados
por todo o país, envolvendo milhares de atores sociais e
individuais, confere uma nova esperança ao cenário das políticas
de saúde. Situando-se na contramão da tradicional tendência
clientelista e autoritária do Estado Brasileiro, os Conselhos
são uma contribuição prática para a construção da democracia
no país, mesmo e apesar de suas enormes deficiências, pois é
verdade que boa parte deles ainda existe mais como exigência
legal do que exercendo uma efetiva representação social.
Apesar disso, sua existência permite introduzir planos solidários
entre eles, propiciando a melhoria de seu desempenho e,
sobretudo, enuncia, no cenário nacional, a importância da
participação da sociedade na definição dos padrões de saúde
que ela considera adequados e que está disposta a reinvindicar.

Em síntese, pensar a Saúde Pública como projeto da
sociedade é torná-la muito mais abrangente, menos estatal,
menos centralizadora e menos medicalizada. O conceito
ampliado de saúde permite a colaboração de muitas áreas
disciplinares e profissionais antes colocadas em segundo plano,
portanto, devolve à sociedade, sua responsabilidade no
estabelecimento dos padrões e limites de sua própria sanidade
física, social e ambiental (Minayo, 2001b). Desta forma, os
profissionais de todas as áreas da saúde e sob a perspectiva da
Saúde Coletiva, por seus conhecimentos técnico-científicos e
pela oportunidade de uma compreensão mais abrangente, são
sujeitos privilegiados para indicar parâmetros e prestar uma
colaboração qualificada. Mas, não são nem os donos nem os
responsáveis únicos pela saúde do país. A saúde é um bem
social que só pode ser alcançado pela construção coletiva de
toda a sociedade.
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PROMOÇÃO DA VIDA ATIVA: NOVA
ORDEM FÍSICO-SANITÁRIA NA EDUCAÇÃO

DOS CORPOS CONTEMPORÂNEOS1

Alex Branco Fraga
ESEF/UFRGS

“Como restaurar e promover o caráter lúdico e
gregário da prática de atividades físicas e de lazer?” Esta foi
uma das questões que me foram propostas pelo Conselho
Editorial da Revista E do SESC/SP e que procurei tratar no
artigo “Prática física e cultura juvenil contemporânea”
(FRAGA, 2005b). A questão me pareceu muito fecunda
justamente porque toca, de maneira indireta, num dos grandes
dilemas do campo da promoção da saúde via atividade física:
cada vez mais aumenta a concordância geral acerca da
importância de uma vida fisicamente ativa para a manutenção
da saúde, mas ao mesmo tempo parece que a prática física
promovida vem perdendo a “graça” e deixando de ser um
elemento de agregação social. Ali afirmava (e aqui tenho mais
espaço para reafirmar) que tal fenômeno me parece menos
ligado às práticas corporais efetivamente realizadas pela
população nos espaços de lazer e muito mais aos novos
significados atribuídos à atividade física, que vêm sendo
veiculados por programas de promoção de estilos de vida ativo,
tais como o Agita São Paulo.

A emergência de um conceito

Associações entre atividade física e saúde geral são
tão antigas quanto à própria civilização. Práticas como o tai
chi chuan na China e a yoga na Índia, hoje consideradas capazes
de produzir efeitos fisiológicos benéficos à saúde, já
compunham os princípios do bem-viver coletivo a milênios de
anos antes de Cristo (USDHHS, 1996). Para a “tribo da
conservação da saúde”2, contudo, somente em meados dos

1 O presente texto foi estruturado a partir de fragmentos da tese de doutorado “Exercício da informação:
governo dos corpos no mercado da vida ativa” (FRAGA, 2005a), onde desenvolvi mais detidamente alguns
dos argumentos aqui arrolados.
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anos cinqüenta do século XX foi possível verificar que o baixo
nível de atividade física influenciava negativamente no
desenvolvimento de doenças degenerativas.

Logo após a Segunda Guerra Mundial, visando manter
em funcionamento a infra-estrutura montada pelos americanos
para ampliar a resistência física dos seus soldados, passou-se a
investir na difusão de programas de exercícios e na formação
de atletas nos Estados Unidos (USDHHS, 1996; SESC, 2003).
A relação entre exercícios vigorosos e o aumento da capacidade
cardiovascular pautou pesquisas, impulsionou investimentos
em laboratórios ao redor do mundo e alimentou encontros
acadêmicos que tratavam de unificar a retórica físico-sanitária
das ciências da atividade física. Ao longo desse período,
“mudava-se apenas de ênfase: enquanto nos anos 1950
prevalecia o preparo para competições de esportes coletivos,
nos anos 1970 a corrida passou a ser a atividade mais sugerida”
(SESC, 2003, p. 25).

No Brasil do início da década de setenta, “cooper”
havia se tornado “marca registrada” das corridas de resistência
aeróbica. Para Kenneth H. Cooper, o investimento em
exercícios predominantemente aeróbicos era fundamental para
a conservação da saúde, pois eles seriam responsáveis pela
melhoria do sistema cardiorrespiratório que, por sua vez,
repercutiria numa melhora geral do condicionamento físico e
bem-estar geral de quem os praticasse com regularidade. Tais
metas seriam resultantes “naturais” de um programa
metodicamente estruturado em exercícios intensos e
ininterruptos (50-60 minutos três vezes por semana),
precedidos de avaliação médica; orientados por especialistas
e mensurados pelo consumo de oxigênio, considerado na época
“a melhor medida de sua aptidão física” (COOPER, 1978, p.
16).

Já na década de oitenta, a força persuasiva da pregação
aeróbica começa a declinar. Lesões, traumas, estresse, uso
de drogas para aliviar a dor ou aumentar o rendimento, mortes
súbitas deram visibilidade aos “efeitos colaterais” desse
2 Hugo Lovisolo (2000) utiliza esta terminologia para designar um conjunto de profissionais da educação física
que relacionam qualidade de vida e bem-estar físico à atividade física moderada. “Recomendam o controle do
esforço para realizar apenas o necessário e possível, mandam-nos reconhecer e seguir os sinais das dores do
corpo e as indicações dos sentidos, como conselhos sobre os limites que não devem ser ultrapassados [...]
almejam-se, por certo, outros recordes sociais, como a ampliação da esperança de vida dos coletivos humanos,
a longevidade dos indivíduos, a redução das taxas de doenças” (p. 15).
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movimento físico-sanitário e se tornaram o alvo preferencial
das críticas provenientes de certos setores do campo médico.
Em 1984, o cardiologista nova-iorquino Henry Solomon publica
o livro “O mito do exercício”, no qual afirmava que somente
a dedicação aos exercícios físicos, predominantemente
aeróbicos, não seria suficiente para se garantir proteção
adicional contra enfermidades cardíacas. A seguinte passagem
dá uma idéia do tom das críticas constantes no livro: “Você
pode apreciar os exercícios. Eles podem ser úteis socialmente,
talvez façam você se sentir e parecer melhor. Mas o resto é
mito. Os exercícios físicos não vão torná-lo mais saudável.
Não vão prolongar a sua vida. Preparo físico e saúde não são a
mesma coisa” (SOLOMON, 1991, p. 17).

Além destas e outras críticas oriundas do campo
médico, um episódio ocorrido no mesmo ano em que Solomon
publica seu livro, desestabilizou ainda mais a imagem positiva
construída  em torno da relação exercício físico e saúde. Em
20 de julho de 1984, James Fixx (popularmente conhecido
como Jim Fixx), autor do livro “Guia completo de corridas”,
best seller que ficou entre 1977 e 1981 no topo da lista dos
livros mais vendidos nos EUA, morreu fulminado por um ataque
cardíaco durante uma de suas habituais corridas. A notícia
“correu o mundo”, as manchetes da época davam conta da
dimensão do impacto no imaginário popular americano: “Como
pôde um homem jovem, que se exercitava regularmente e
que pregava os benefícios de uma vida sã, sair para uma corrida
de fim de tarde, por uma estrada rural em Vermont, e cair
morto?” (MICHENER apud COOPER, 1987, p. 16).

Para tentar responder a esta e a tantas perguntas
que seus estarrecidos seguidores lhe faziam, Kenneth Cooper
publica em 1985 o livro “Correndo sem medo”. Seu objetivo
era o de minimizar os efeitos negativos da morte de uma
personalidade tão cara aos “pregadores” dos exercícios
aeróbicos. O próprio título já dava a dimensão do estrago
junto à opinião pública e do tamanho da tarefa que Cooper se
propôs a realizar. “Eu estava convencido que alguém, numa
posição de saber, teria que dissipar a preocupação reinante e
responder a estas indagações – ou todo o movimento pelo
exercício físico dos últimos quinze anos estaria em perigo”
(COOPER, 1987, p. 11). Apesar dos esforços de Cooper para
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tentar dar novo ânimo à pregação aeróbica, “Correndo sem
medo” acabou se tornando uma espécie de “epitáfio” deste
movimento midiático que marcou o campo da atividade física
na década de setenta do século XX.

Para recuperar o terreno perdido e inverter o foco
do medo foi preciso moderar as exigências físicas, refazer
relações conceituais e, fundamentalmente, estabelecer novas
recomendações sobre a quantidade de atividade física ideal
para a manutenção da saúde. Ainda em meados da década de
oitenta, mais precisamente em 1988, é realizada na cidade
de Toronto no Canadá3 a “Primeira Conferência Internacional
de Consenso sobre exercício físico, aptidão física e saúde”.
Ali começaram a ser traçadas as conexões entre atividade
física e os princípios de promoção da saúde delineados na Carta
de Otawa4, que acabou resultando na formulação de consensos
em torno dos principais conceitos do campo.

Atividade física, por exemplo, ficou definida como:
“qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos
que resulte em energia física despendida” (BOUCHARD et
al., 1988); diferenciando-se de exercício: “subcategoria da
atividade física com características definidas de planejamento,
estrutura e repetição com o objetivo do melhoramento ou da
manutenção de um ou mais dos componentes da aptidão física”
(BOUCHARD et al., 1988). E Active Living: “modo de vida
que valoriza a atividade física como um elemento fundamental
nas experiências vividas por cada um. Ela se caracteriza pela
integração de todas as formas de atividade física na rotina
diária e no lazer, permeando todos os aspectos e estágios da
vida” (BOUCHARD et al., 1988). Nesta nova configuração
discursiva, destaca-se o valor das “experiências vividas por
cada um” nos mais diferentes ambientes, a necessidade de
“ativar a vida” na rotina diária e a inclusão do gasto energético
como balizador universal da atividade física voltada para a
saúde.

Delineados os principais conceitos, faltava definir um

3 De acordo com Claude Bouchard, “o relatório de consenso surgido nesta conferência é resultado de um
plano de trabalho elaborado em 1985 quando o projeto foi concebido e lançado” (BOUCHARD et al., 1988).
4 Elaborada por ocasião do Primeiro Congresso Internacional sobre Promoção da Saúde, realizado em 1986
na cidade de Ottawa, no Canadá.
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consenso em torno da “dosagem” ideal. Esse era o objetivo
de outra conferência também realizada na cidade de Toronto
em 1992 que, no entanto, não chegou a lograr êxito nesse
quesito. Claude Bouchard (1994), um dos organizadores do
documento de sistematização da conferência, lamentava a falta
de consenso, justamente, em torno desta questão tão
importante: “ainda não temos conhecimento suficiente sobre
a melhor combinação entre modo, intensidade, freqüência e
duração da atividade relativa à saúde e bem-estar ou a
objetivos de saúde específicos” (p. 13).

É em 1995, quando o texto com as recomendações
referendadas de forma conjunta pelo Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) e o American College of Sports Medicine
(ACSM) foi lançado nos EUA (PATE et al., 1995), que a
dosagem de atividade física considerada benéfica à saúde ganha
corpo. Ali é referendada uma mensagem concisa,
cientificamente embasada, fácil de assimilar e, principalmente,
ajustada à linguagem midiática para poder disseminar de
maneira mais efetiva a nova retórica econômico-sanitária.
Deixam de ser necessárias três sessões de 50-60 minutos por
semana de exercícios físicos dispendiosos, extenuantes e
muitas vezes traumáticos para se obter uma vida saudável. A
partir de então, basta acumular 30 minutos de atividade física
de intensidade moderada ao longo do dia, que podem ser
fracionados em até três períodos de 10 minutos,
preferencialmente todos os dias da semana, contabilizando
um gasto energético mínimo de 2000 calorias semanais, para
que possa adquirir proteção adicional à saúde.

Tal meta pode ser atingida subindo e/ou descendo
escadas, caminhando, fazendo alongamentos na fila do
supermercado, passeando com o cachorro, descendo do ônibus
dois pontos antes do destino e percorrendo o trajeto a pé,
jardinando, varrendo a casa etc.; ou seja, a atividade física
necessária para manutenção da saúde passa estar ao alcance
de cada um de nós em meio às tarefas rotineiras. A quantidade
de atividade física acumulada ao longo do dia é mais importante
do que a maneira como ela é realizada. Já não se restringe
apenas à prática esportiva ou à realização de sessões de
exercícios físicos sistematizados, não depende de equipamentos
específicos ou profissionais especializados, mas sim da
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conscientização geral sobre a importância do gasto energético
produzido pela movimentação corporal diária e da
responsabilidade de cada um em dar conta de sua própria
condição física.

Esta nova forma de significar a atividade física está
diretamente relacionada à proeminência da “noção de risco”5

na promoção da saúde, de um modo geral. Políticas Públicas
específicas para o setor, vêm cada vez mais investindo na
organização/disseminação/fixação dos procedimentos
inadequados à boa conduta de si, ao mesmo tempo em que
cada vez mais os sujeitos são responsabilizados/culpabilizados
pelos contratempos que lhes advêm. Sedentário, gordo,
bêbado, fumante, estressado, promíscuo, drogado, passam a
fazer parte da longa lista de “novos marginais” que assombram
o bem-viver coletivo, seres degradantes constituídos por um
discurso mais fluído em sua sanha moralizante e menos solidário
com quem dele se desvia: “não faz exercício porque é
preguiçoso”; “é gordo de relaxado”; “não larga o cigarro porque
não tem força de vontade”; “bebe de sem-vergonha”...

Mapear essas “identidades clandestinas” (SAID, 1996)
tem sido a forma privilegiada de apontar caminhos para uma
vida mais saudável, caminhos que se estreitam a cada
comportamento desviante agregado, a cada risco incorporado
no mapa. Nessa topografia moral os sujeitos são posicionados
sobre um fio de navalha, mas permanecem “livres” para
fazerem opções sobre o tipo de vida que “querem” levar, em
contrapartida, devem arcar com os custos de uma escolha
catalogada “cientificamente” como equivocada. Hoje, talvez
mais do que em qualquer outra época, estamos cada vez mais
atados a nossa própria liberdade de escolha, à própria
individualidade.

“A ordem é agitar”6

Esta maior valorização das atividades físicas moderadas
está intimamente ligada à ascensão do sedentarismo no
conjunto de fatores de risco modificáveis (tais como fumo,

5 Para um maior aprofundamento da noção de risco no campo da saúde, ver Lupton 1995; Castiel, 1999; Spink,
2003.
6 Título de uma matéria publicada na “Super Saudável”, revista de divulgação da empresa de alimentos Yakult
S/A (2001).
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álcool, drogas, má-alimentação), relacionados ao aparecimento
de doenças degenerativas. A bioestatística contemporânea
procura não deixar dúvidas sobre o poder de corrosão do
sedentarismo: quase dois milhões de mortes por ano em todo
o mundo; em torno de 10% a 16% dos casos de câncer de
mama, cólon e diabetes, 22% dos casos de doença cardíaca
isquêmica (OPAS, 2003, WHO, 2002a, 2002b, JACOBY;
BULL; NEIMAN, 2003); no Brasil, 54% do risco de mortes
por enfarto, 50% derrame e 37% câncer, (MATSUDO et.
al., 2001; BRASIL, 2002; CELAFISCS, 2002). Uma pequena
parcela da “epidemia de números” que vem fomentando a
“pedagogia do terror” que permeia as políticas de promoção
da saúde, de um modo geral e, da atividade física, de um
modo especial. Números que, além de categorizar uma forma
de conduzir o próprio corpo como um fator de risco, tratam
cada sujeito que se encontra capturado nessa rede de
incidências, como protagonista desta “crônica da morte
degenerativa”. É a propalada eficácia no combate ao
desenvolvimento de doenças degenerativas que empresta valor
social à “nova atividade física”.

A morbidez do comportamento sedentário tem sido
especialmente disseminada por (e tem propiciado a
disseminação de) programas de promoção em saúde, que
tomam a atividade física como um elemento central. Entre os
quais se destaca o Agita São Paulo7. Lançado oficialmente pelo
Governo do Estado de São Paulo em dezembro de 1996, o
Agita São Paulo é fruto de um convênio entre o Centro de
Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do
Sul (CELAFISCS) e a Secretaria de Saúde do Estado. “Criado
para combater o sedentarismo no Estado de São Paulo
promovendo o nível de atividade física e o conhecimento dos
benefícios de um estilo de vida ativo” (CELAFISCS, 2002, p.
15), o programa adotou a nova recomendação global sobre
atividade física relacionada à saúde, sistematizada em 1995
pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC/EUA) e
American College of Sports Medicine (ACSM), como sua
mensagem principal: trinta minutos de atividade física por dia

7 O Agita São Paulo funcionou como um lugar de cultivo da tese “Exercício da informação: governo dos corpos
no mercado da vida ativa”.
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na maior parte dos dias da semana, se possível todos, de forma
contínua ou acumulada e abrangendo três ambientes básicos:
atividades domésticas, transporte (deslocamento entre casa
e trabalho e/ou entre casa e escola) e atividades de lazer (PATE
et al., 1995).

O Agita São Paulo se propõe a “aumentar o nível de
conhecimento da população sobre os benefícios de um estilo
de vida ativo”, para daí “incrementar o nível de atividade física
da população de São Paulo” (GESP, 1998, p. 14). Esta sutil,
mas fundamental inversão na ordem de prioridades, implicou
num modo de lidar com a prática física que depende muito
mais da habilidade persuasiva para convencer os sujeitos a
adotarem um estilo de vida ativo, do que da organização,
condução e manutenção de espaços concretos destinados à
exercitação física.

A responsabilidade dos programas passou a ser
deslocada, com a disseminação do “palavreado da vida ativa”
nas estruturas existentes, ficando a execução por conta e
risco de cada sujeito capturado por esse discurso. Dentro desse
novo modelo, não há como ampliar a participação geral em
atividades físicas sem passar por um processo de “inoculação”
da mensagem da vida ativa, sem investir em mecanismos de
multiplicação de seus “agentes transmissores”. Ou seja, a
preocupação central já não é mais com o controle direto sobre
o exercício físico e, sim, com a regulação do exercício da
informação no campo da atividade física.

Ocupar a mídia com o palavreado da vida ativa,
portanto, passa a ser a forma econômica e politicamente mais
eficiente de penetrar de uma só vez no terreno discursivo da
promoção da saúde e de intervir em diferentes espaços,
destinados à prática física. Como diz Victor Matsudo e
colaboradores (2001): “A tendência contemporânea dos
programas de intervenção é de estimular o conhecimento dos
benefícios de um estilo de vida ativo. Assim, a divulgação dessa
mensagem é fundamental para alcançar esse objetivo e nesse
sentido a utilização dos meios de comunicação passa a ser
fator crucial para o sucesso dos programas” (http://
www.agitasp.com.br/pesquisa2.asp).

A exposição positiva na mídia tem sido apontada como
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uma das formas mais eficientes de generalização e aceitação
das novas recomendações sobre atividade física (MARCUS et
al., 1998; FIGUEIRA JÚNIOR, 2000). É o espaço midiático
que “sustenta os circuitos globais de trocas econômicas, dos
quais depende todo o movimento mundial de informação,
conhecimento, capital, investimento, produção de bens,
comércio de matéria prima e marketing de produtos e idéias”
(HALL, 1997, p. 17). Estar na mídia é, de certa forma, estar
em “todos” os lugares de uma só vez, poder permear todos
os cantos e ser alcançado de qualquer ponto.

A capacidade de articulação política, versatilidade
midiática e habilidade persuasiva do CELAFISCS permitiu que
o Agita São Paulo conquistasse espaço em outros estados do
país e fosse adotado pelo Ministério da Saúde no ano de 2000,
sob o título de “Programa Nacional de Promoção da Atividade
física Agita Brasil” (MS, 2002). Praticamente na mesma época,
consolidou laços associativos com outros programas da mesma
estirpe na América Latina através da RAFA – “Rede de
Atividade Física das Américas” (CELAFISCS, 2002). E em
2002, foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como programa referência nas comemorações do Dia Mundial
da Saúde – Move for Health, que naquele ano teve a promoção
da atividade física como forma de sensibilizar a população para
os riscos relativos a doenças crônico-degenerativas e dar maior
visibilidade às alternativas disponíveis para combatê-los (WHO,
2002a).

Neste processo de ressignificação de conceitos muita
coisa muda, tanto no âmbito mais subjetivo das percepções
de cada um acerca do corpo em movimento, quanto na
aferição mais objetiva dos índices de sedentarismo numa dada
população. Uma pesquisa realizada com a população de Tiajin,
na China, citada numa publicação do SESC de São Paulo
intitulada “Escolhas sobre o corpo: valores e práticas físicas
em tempo de mudança” (SESC, 2003); dá uma idéia do
impacto que esta alteração de paradigma vem causando. A
partir das respostas dadas pelos/as entrevistados/as sobre a
rotina diária relativa à atividade física, foram aplicados dois
critérios: primeiramente, foram computados como “ativos”
somente os sujeitos que reportaram realizar exercícios físicos
no tempo de lazer e, num segundo momento, foram
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computadas as atividades físicas compulsórias conforme as
recomendações contemporâneas. Pelo critério “antigo”, 89%
dos habitantes foram considerados sedentários, mas quando
os novos critérios foram aplicados, 94% da população poderiam
ser considerados sujeitos ativos, já que naquela localidade a
bicicleta é o meio de transporte predominante no
deslocamento ao trabalho (SESC, 2003).

De acordo com as análises do próprio SESC, a atividade
física realizada de forma compulsória, até pode levar à
diminuição dos riscos relativos ao sedentarismo em certos
grupos sociais e em determinadas circunstâncias, mas se ela
não fizer parte do conjunto de valores culturais que dá sentido
à vida e não resultar da “livre escolha” do sujeito, os efeitos
deste tipo de promoção podem não ser os esperados. Nesta
perspectiva mais utilitária e individualista posta em marcha
pela “tribo da conservação da saúde”, a construção de laços
de sociabilidade e a ludicidade perdem importância, não porque
estes elementos tenham sido propositalmente banidos do
processo de disseminação da vida ativa e, sim, porque o valor
maior atribuído à prática física está cada vez mais vinculado
aos propalados rendimentos orgânicos por ela proporcionados.
De certa maneira, parece importar menos o prazer de jogar
um “futebolzinho” com os amigos, por exemplo, do que o
gasto energético que tal movimentação corporal representa
na contabilidade geral da semana.

A intenção aqui, assim como no texto publicado na
Revista E do SESC/SP, (FRAGA, 2005b), não é questionar se a
dosagem recomendada é ou não suficiente para produzir os
benefícios apregoados e, sim, apontar que o predomínio do
caráter utilitário e individualista no processo de promoção da
vida ativa é um dos fatores (e há outros tantos) que contribuem
para o declínio do caráter lúdico e gregário das práticas corporais
contemporâneas. É bem provável que aí possamos encontrar
algumas pistas que nos ajudem a entender um pouco mais a
resistência de uma parcela da população aos apelos em favor
da prática física, bem como elaborar estratégias que dêem
visibilidade à cultura de movimento.
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IMAGENS DO CORPO EM RISCO1

Marina Guzzo

O ar é matéria pobre. Em compensação, porém, com o ar teremos
uma grande vantagem, referente à imaginação dinâmica.

Efetivamente, com o ar o movimento supera a substância. Não há
substância senão quando há movimento (Bachelard, 2001).

Acrobacia

As acrobacias podem ser executadas no solo, no ar,
em um aparelho específico. A palavra acrobata vem do grego
akrobate, que significa “aquele que anda na ponta dos pés”. A
acrobacia é um jogo de preenchimento do espaço com o corpo
humano, que acontece a partir da medida de distâncias, de
pesos, de limites, é anterior ao surgimento do circo moderno
e aparece já em vasos gregos, porcelanas chinesas e outros
objetos que representam a antigüidade (Starobinski Apud
Dufrêne, 1997).

O acrobata trabalha com os limites do corpo: de força,
de equilíbrio, de potência, de liberdade (Soares, 2001). Limite
também de risco e de segurança. O corpo do acrobata sustenta
o risco de ousar desafiar os limites da condição humana. As
práticas, porém, são definidas e esculpidas com disciplina e
exaustão de treinamento. Nada acontece por acaso: os gestos
são precisos e seguros. A acrobacia é treinada, planejada para
ser vista, para ser desejada pelo público. É para este que ela
se transforma em risco e em inusitado. O acrobata já sabe
tudo que lhe acontecerá; é um artista que domina e coloniza
seu futuro, pois um movimento mais forte ou mais fraco pode
levá-lo ao chão. O risco da acrobacia não está somente na
altura em que é realizada ou na sua força, ou na sua beleza. O
risco reside justamente na execução perfeita de todos esses
elementos. O ritmo e o tempo são essenciais para a segurança
de quem a executa e são, ao mesmo tempo, essenciais para
que o público perceba o risco.
1 Este texto foi escrito a partir da pesquisa realizada entre 2002 e 2004, que resultou na dissertação de
mestrado intitulada “Risco como estética, corpo como espetáculo”, defendida no Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Social da PUC-SP, sob orientação da Profa. Dra. Mary Jane Spink.
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No solo, as acrobacias desempenham importante
papel de força e de destreza muscular. Um exemplo dessas
práticas é o número de “mão com mão” (entre duplas, trios
ou mais pessoas) e os exercícios olímpicos. Nas acrobacias de
solo existe a figura do porteu, que é quem sustenta ou suporta
o peso de outrem que executará movimentos com equilíbrio.
O volante é o que sobe, o que fica em cima, o peso vivente e
consciente do movimento. Essa é uma forma pura de atletismo
circense, segundo Sebastian Gàsh2 , que inclui as chamadas
poses plásticas, em que os artistas, com seus corpos definidos
e prateados com purpurina, compõem figuras belas.

FIGURA 1 – “Marzuca fogo” de Pina Bausch, s/d. Fotografada por M.
Vanden Abeele.

2 JANE e MINGUET, 1998.
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FIGURA 2 - “Mireilly”, Fotografia de François Tuefferd, 1942.

Aparelhos Aéreos

As práticas corporais do ar constituem um tipo de
transgressão dos limites do corpo. Elas existiram para entreter,
encantar e gerar beleza. O mito do homem que voa, desde
Ícaro, representa a materialização da transcendência humana
em relação às forças do mundo natural, da física, da gravidade.
Aquele que voa sugere a potência de um homem superior,
dotado de habilidades maiores e mais possibilidades de ação,
visão e experimentação.

O circo também possui esse objetivo de entreter, de
encantar e de gerar beleza, sobretudo, com o corpo como
centro, como espetáculo. No século XIX parece ter havido
um esforço por parte das artes circenses para incluir as
modalidades aéreas de acrobacia; em contraposição ao teatro,
os espetáculos eram feitos para o verão e não para o inverno.
No verão as pessoas saiam mais de casa, vestiam roupas mais
leves, ficavam acordadas até mais tarde e costumavam ir ao
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circo. As modalidades acrobáticas faziam referência a metáforas
do ar e de vôos e se relacionavam prioritariamente com os
equilibristas, trapezistas e acrobacias eqüestres que, apesar
de acontecerem no chão, por conta dos movimentos circulares
constantes e do acrobata em cima do cavalo, davam a idéia de
leveza e aeridade.

O primeiro número de trapézio de vôo revolucionou
a forma dos espetáculos circenses. Jules Leotárd apresentou-
se no Cirque d’Hiver, em Paris em 1859, com a idade de 21
anos e, chocou e fez brilhar os olhos dos espectadores como
descreve um jornal da época: “um pássaro tropical que saltava
de galho em galho e deixava nos olhos deslumbrados dos
espectadores uma impressão brilhante porém confusa de suas
plumas iluminadas3 ”.

Em 1868, o Jornal de espetáculos de Nova York, The
New York Clipper, escrevendo sobre esse acrobata propõe o
seguinte contraste: “balançando no ar de frente para trás,
leve como um pássaro e com um esqueleto de aço que o
carrega”.4  Essa imagem de Leotárd como um deslumbrante
pássaro resultava da técnica da acrobacia que envolvia a
decolagem de um trapézio antes que ele chegasse no ponto
mais baixo de seu balanço e, desse ponto, parecesse voar e
girar até alcançar o segundo trapézio que era balançado em
direção a ele. Outros artistas haviam tentado amarrar seus
trapézios em balões e atingiam alturas enormes e fatais,
segundo Speaight (1980).

Essa associação da imagem do trapezista com um
pássaro logo tomou conta do público e dos artistas circenses,
tendo implicações diretas para artistas que praticavam o
aparelho. O vôo só era possível pela grande habilidade ginástica,
pela força física do artista e, sobretudo, pela mistura de
agilidade e leveza. Nesse número, a força parecia ser vencida
pela beleza e, rapidamente, o trapézio passou a ser considerado
uma prática feminina.

A tensão entre a beleza e a força empregada nesse
tipo de exercício, deveria causar a impressão do artista não

3 “tropical bird leaping from branch to branch and leaving in the dazzled eyes of the spectators a brilliant but
confuses impression of its bright plumage”.  G. Speaight. A histoy of circus (London, Tantivy Press 1980. p.
73). Tradução minha.
4 “swaying through the air backwards and forwards…as light as a bird with the iron frame which carried him.”
7 de Novembro de 1868. New York Clipper. Tradução minha.
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estar fazendo esforço para se movimentar ou para realizar as
acrobacias.

FIGURA 3 – “Jules Léotard”, 1860.5

FIGURA 4 - “Jules Léotard et la course aux trapèzes”, 1860.6

Manual do artista circense

Em 1890, Hughes Le Roux e Jules Garnier publicaram
um “manual” para números circenses, chamado “Acrobats and
Mountebancks”. O livro consistia de uma série de descrições
das formas apropriadas para apresentar e ensaiar um número,
incluindo receitas de sucesso e de encantamento para o

5 Bibliothèque Historique De La Ville De Paris. Regard sur le cirque. Paris: Paris Bibliothèques, 2001. p.168.
6 Adrian, 1998, p. 71.
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público, regras de seguranças para o artista e os ingredientes
para a composição de um número perfeito. O capítulo sobre
o equilibrismo advertia e comparava a ginástica com o circo:

Os equilibristas são os mais artísticos acrobatas, os
verdadeiros Olímpicos. O ginasta excita nossa admiração
pelo desenvolvimento de seu tórax e sua costela, e por
sua confiança épica em seus músculos. O equilibrista não
necessita o mesmo esforço em seu trabalho. A beleza de
sua performance está na delicadeza, na variedade na
facilidade e na graça dos movimentos do artista e no valor
que mulheres têm como equilibristas, pois homens não
conseguem conciliar-se na supressão de sua força em suas
façanhas e por isso ficam em segundo lugar como
equilibristas. Eles preferem ramos especiais da arte e são
geralmente ilusionistas, ciclistas7

Tal afirmação entra em contradição com o perigo e a
dificuldade atribuída ao trapézio como prática corporal e os
próprios autores do manual concordam que os trapezistas
fazem ações olímpicas. A feminilidade atribuída ao número
vem de um privilégio estético e não de força ou de perigo. O
corpo do homem é visto como ginasta e possuidor de força
muscular e “confiança épica nos músculos”, enquanto à mulher
fica delegada a delicadeza, variedade, facilidade e graça, mesmo
ao executar os exercícios aéreos de grande dificuldade. A
força do corpo da mulher parece não existir. Ela parece
conseguir suas façanhas por outras habilidades que não a força.

O manual ainda fala sobre a participação feminina
como as dançarinas de cordas:

o amor destrói o centro da gravidade das dançarinas da
corda e como uma regra, as equilibristas, ou seja, as
verdadeiras artistas […]. Não é só uma questão de aversão
aos perigos da maternidade que acaba com a carreira
artística de uma equilibrista, mas é também verdade que
aquelas que estão particularmente neste ponto podem

7 “The equilibrists are the most artistic acrobats, the true Olympians. The gymnast excites our admiration
by the development of his thorax and limbs, and the epic relief of hismuscles. The equilibrist does not require
the same effort in his work. The beauty of the performance lies in the delicacy, variety, facility, and grace of
the artist’s movements, and on this account woman excel as equilibrists, for men cannot reconcile themselves
to the suppression of their streghts in the feats they acieve, and therefore take a second rank in equilibrium.
They prefer special branches of the art and are usually jugglers, bicyclists”(Le Roux e Garnier, 1890, p. 210.
- Tradução minha).
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desfrutar a performance de uma equilibrista sem sentir
nenhum desconforto em relação a sua vida privada.8

Existe nessa idéia a metáfora do corpo feminino
acrobata que é intocado, consagrado e virginal. Isso contribui
para a imagem da transgressão da artista que, além de romper
com uma fronteira social, rompe com fronteiras de seu próprio
corpo. O corpo feminino, que é o lugar da maternidade, da
segurança, da quietude, está pendurado a oito metros de altura,
invertido, executando acrobacias de grande dificuldade até
para os homens.

Le Roux e Garnier declaram que as mulheres
predominam nos exercícios aéreos, em performances de
trapézios fixos e que aumentam consideravelmente em
número, nas trupes de trapézio volante a partir de 1850.

Essas apresentações eram geralmente realizadas em
teatros e não em circos. A primeira mulher a ser citada como
trapezista voadora foi Mlle Azella, que apresentou-se em
Holborn em 1868 (Gossard apud Sttodart, 2000), como
retratam os jornais da época. É interessante observar uma
preocupação com o risco que essa trapezista corria ao executar
suas peripécias no ar, com destaque para suas vestimentas,
que poderiam atrapalhar seus movimentos e fazê-la cair: “os
esvoaçantes vestidos femininos seriam um perigo para ser pego
nas cordas (...) uma quantidade de nervos, ousadia é requisito
para esses feitos atribuído a alguns homens e nós não
pensaríamos, antes de ver Azella, a nenhuma mulher9 ”.

As mulheres acrobatas trazem a metáfora da mulher
andrógina, do corpo andrógino, que faz lembrar a idéia de
Haraway (1991) sobre os Cyborgs. A força gerada pelo corpo
feminino parecia causar maior emoção no público, que assistia
com a sensação de estranhamento perante aquele corpo no
ar. Existia uma certa empatia e simpatia para com aquela mulher
que inspirava certa vulnerabilidade e, talvez por isso, maior aflição
no público ao realizar o número de trapézios de vôo.

8 “love destroys the center of gravity of tighope dancers, and as a rule, equilibrists, that is to say the true
artists...might rank with the roman vestal…it is not just a question of averting the danger o maternity, which
ends the artistic career of an equilibrist but is also so that those who are particular on this points can enjoy
the performance of an equilibrist without any uneasiness about her private life…” Tradução minha. (Le Roux
e Garnier, 1890).
9 The Liverpool Daily post, 17 Fevereiro 1868. ” the flowing female dresses would simply be a hazard in
getting caught in the ropes (…) amount of nerve, daring, and muscular strength required for such feats is
given but to a few men, and, we should have thought until we saw Azella, to no woman” Tradução minha.
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Munby, um periodista londrino, registrou suas
impressões das figuras femininas que ia assistir ensaiarem ou
apresentarem-se. Ele narra um encontro com uma trapezista
de dez anos de idade chamada Nathalie Foucart, que ele
confundiu com um menino. Segundo sua descrição:

ombros empinados e um rosto redondo e sorridente... ele
mostrava destreza e agilidade; ele escalava as cordas e se
pendurava no trapézio por uma mão e um pé. Não havia
nada de feminino ou fraco no garoto, mas por me lembrar
das muitas garotas acrobatas que existem agora , perguntei
à garota que sentava do meu lado na multidão se o
performer era um menino ou uma menina. “é uma menina”
ela me respondeu.10

Em 1871 uma artista de circo chamada Lulu revelou-
se homem. Essa polêmica gerou atos políticos e reformistas
morais, que criaram o “Dangerous Permances Act”, em 1879
que especificava e vetava a participação de crianças e mulheres
em certos tipos de exercícios ginásticos e números de grande
altura em circos e teatros (Speaight, 1980).

FIGURA 5 –,“Miss Lala”, Cartaz de Jules Chéret, 1880.

Mlle Lala

“... o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação.”
Clarice Lispector

10 “broad shoulders and a round plump smiling face....he showed both pluck and skill; he climbed the rope,
and hung from the trapeze by one hand or one foot. There was nothing weak or feminine about the boy, but
remembering how many female acrobats there are just now, I asked a girl who stood next to me in the
crowd…whether the young performer were a boy or a girl. ‘It’s a girl sir’ she answered briskly”. Tradução
minha. Mumby apud Sttodart, 2000.
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Degas, como representante desse momento cultural
do meio do século XIX, eternizou esse acontecimento da
mulher no circo em sua obra. O quadro de Mlle Lala no Circo
Fernando (1879) traz os fios estruturais, nos quais a figura de
um corpo de mulher parece estar suspensa. O Circo Fernando,
fundado em 1875 na Place Fronchot, foi rebatizado em 1890
de Circo Medrano. Era um ponto de atração para os artistas
de Montmatre. Degas passou janeiro de 1879 visitando o circo
para ver uma trapezista mulata que se autodenominava Mlle
Lala. Ela era também conhecida como la femme canon porque
seu número principal consistia em disparar um canhão suspenso
em correntes que ela segurava entre os dentes, enquanto
pendurada no trapézio pelos joelhos.

FIGURA 6 – “Mlle. Lala. At Circus Fernando”, Quadro de Edgard Degas, 1879

O quadro de Degas,11  no entanto, mostra-a em uma
outra atuação, onde ela se deixa içar até a cúpula do circo
graças a uma roldana mecânica. O quadro traz uma
espontaneidade e uma fugacidade, pois imprime o movimento
de rotação que o corpo faz, parecendo estar livre no ar, uma
vez que mal se vê a corda no quadro.

11 Para mais detalhes sobre o quadro de Mlle Lala e a arte impressionista de Degas, ver Growe (2001).
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O pintor parece não ter se preocupado em mostrar a
audácia, o risco e a ousadia da trapezista. Ao contrário, ele a
subtrai do contexto do circo e concentra atenção na relação
entre a artista suspensa no espaço e a arquitetura da cúpula.
O resto não vemos: o trapézio, a altura que ela se encontra
do chão, se está com rede de segurança ou não. Também não
vemos os espectadores. A arte calculada de Degas deu
evidência total ao corpo da mulher que está sim, suspenso:
Mlle Lala torna-se objeto de forças e tensões expressas pela
contradição de sua posição no ar. Em suspensão descendente
e em alongamento ascendente, o corpo parece estar em uma
posição arbitrária, porém, fundamentada pela textura da
arquitetura e das travas da cúpula que anulam o movimento e
a torção do corpo da artista. Nessas diagonais e verticais do
quadro não encontramos nenhuma base segura onde a
acrobata poderia se apoiar, o quadro parece traduzir a condição
do corpo à mercê do acaso, flutuando no ar.

FIGURA 7 – “Intrépida Trupe” (detalhe). Fotografia de Flavio Colker, s/d.

Risco, gênero e classe social

Essa figura da mulher acrobata permite problematizar
a organização do circo. Essa mistura de classes e gênero que
existe em algumas práticas circenses, aumenta a contradição
do circo como espaço do corpo livre, do corpo grotesco e, do
corpo transgressor de limites.  No circo, como em outros
espaços da sociedade em meados do século XIX, havia um
controle dos corpos e de suas ações (assim como ainda existe
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hoje). O circo sempre sobreviveu de seu público e de sua boa
publicidade. Consagrou-se como uma diversão familiar e, por
isso, manteve em sua organização a ordem e a hierarquia social
da burguesia da época.

As mulheres do circo não somente transgrediam as
leis da física ou dos corpos seguros, como também as normas
de boa conduta moral do século XIX. Elas construíam (ou
eram construídas) como um espetáculo do corpo seminu, que
se igualava ao dos homens em performances de força e de
agilidade, apesar da delicadeza e da baixa estatura serem vistas
como fundamentais para a beleza do número. Assim, por
exemplo, Le Roux e Garnier sugeriam que se fizesse um
exagero no gesto e uma máscara feminina para os movimentos
e para os números aéreos, para disfarçar a força e o perigo
envolvidos na prática. O corpo era treinado para “mascarar”
de alguma maneira suas ações reais: por trás de um corpo
treinado, disciplinado, enrijecido e forte aparecia a leveza, a
delicadeza, a liberdade. O artista e acrobata aéreo constrói e
opera a fantasia do espaço onde o corpo é retratado de maneira
insubstancial e inclassificável, desprovido de limitações impostas
por gênero ou raças. É o corpo desterritorializado, o corpo
desconectado de um lugar, tempo, relações. O corpo irreal e
impossibilitado de ser real. Corpo criado para sustentar a ilusão.

E por que precisamos da ilusão da leveza? Por que
não podemos ouvir os sofrimentos desse corpo, seus gritos,
seus esforços e suas limitações? De onde vem esse desejo de
superação do corpo?

FIGURA 8 – “Deux danseunes
de corde tombent dans la cage
aux lions”,1907.
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O risco, no ar

A figura do acrobata aéreo trouxe consigo a idéia de
superação do risco. O corpo do acrobata em movimento, que
se arrisca, supera e transcende, pode ser classificado como
“anormal” ou freak, que supera e se arrisca por causa ou
somente porque é dotado de características específicas, de
exageros em sua flexibilidade, em sua força, em sua agilidade.
A ele é permitido arriscar. Essa representação fica misturada
com a ilusão de que ele arrisca sem fazer esforço algum; arrisca
porque tem o corpo livre, o corpo potente, a coragem. Arrisca
porque escolhe arriscar. Mas será que ele arrisca realmente?

O manual de Le Roux e Garnier é um dos muitos
exemplos de que as práticas circenses estão sempre embasadas
em normas e regras de segurança. Existe sempre, por trás de
uma acrobacia, anos de trabalho, dedicação e pesquisa. Há
muitos momentos de prática e de experimentação. E existe,
sobretudo, o momento de sistematização. Até o século XIX,
o espaço de sistematização do circo, diferentemente da
Ginástica, não foi a ciência. O circo viveu e sobreviveu com a
passagem de conhecimento pela tradição oral de pai para filho,
de geração para geração.

Quase no mesmo período, a Ginástica começava a se
instituir como prática sistematizada, pensada como conjunto
das normas de conduta moral e de pedagogias que se elaboram
para “formar ou reformar o corpo, regulando corretamente
suas manifestações e educando a vontade.” (Soares, 1998a).

Amoros (apud Soares, 1998a) publicou sua obra
ressaltando itens que achava importante para a construção da
Ginástica, como um campo de certezas e sólida estrutura
científica e filosófica sobre o corpo. Segundo Soares (1998b),
na primeira metade do século XIX foram realizados diversos
estudos sobre a análise dos movimentos, sendo desenvolvidos
aparelhos para a Ginástica e melhoria da postura dos indivíduos,
principalmente para que ele pudesse servir ao Estado em
qualquer situação.

Essas diferenças do corpo do acrobata no circo e na
Ginástica ficam mais claras quando olhamos para a estrutura
de segurança que se faz presente nesses dois contextos. No
circo isso se deu muito mais por meio de aparelhos externos
ao corpo: cinturões de segurança, redes, cabos de aço. Na
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Ginástica, essa segurança veio da ciência: os mecanismos que
dão segurança ao corpo são os estudos fisiológicos, anatômicos
e biomecânicos que garantem a execução do gesto perfeito
e, portanto do gesto seguro, embora há também uma série
de aparelhos externos que previnem acidentes e lesões.

Além desses equipamentos de segurança, há ainda,
profissionais especializados em técnicas de segurança que ficam
ao lado dos ginastas em cada execução, em cada momento da
aquisição da técnica do movimento e no aperfeiçoamento de
sua execução.

Com a esportivização do mundo, onde o esporte torna-
se o grande espetáculo do capitalismo e parte da engrenagem
do processo civilizador (Lucena, 2001), a figura do ginasta passa
a ser vista como realizador de grandes feitos em relação aos
saltos, aos vôos e à execução perfeita dos movimentos de
acrobacias aéreas. Essa expectativa gera a tensão entre a
criação e a competitividade. O aumento do grau de dificuldade
dos saltos mortais acontece em cada Competição de Ginástica
Artística de nível mundial.12

Tal esportivização também se faz presente nos circos,
que contam com a maioria das tecnologias de segurança citadas
anteriormente, sistematizadas e publicadas pelos estudos
realizados na área da Ginástica e da Educação Física, criando
uma estética do risco para seus espetáculos.

Essa estética de risco está presente em muitos espaços
da contemporaneidade: pós-moderno é aquele que busca e
vive a vertigem: velocidades, informações, imagens, quedas,
vôos. Há um leque de opções para “arriscar-se” hoje, não só
com o corpo, mas com a economia, com jogos, com políticas.
Todo risco tem, porém, seu duplo: a segurança. O crescimento
do mercado de seguros, a prevenção e o desejo de uma saúde
perfeita e cuidados de si são algumas formas de gerenciar e
prevenir riscos. Nesses tempos e espaços vertiginosos existe
uma lógica contrária à segurança, que incentiva o risco, a
arriscar-se de alguma forma. A prudência já não é a virtude
mais esperada do homem realizador, pro-ativo e moderno
(Spink, 2001a, 2001b).

12 No último mundial de Ginástica Artística a ginasta brasileira Daiane dos Santos conseguiu executar um salto
mortal inédito na história da ginástica, que foi nomeado com seu sobrenome “DOS SANTOS”, é um ‘twist
duplo mortal carpado de frente’, com ‘valor super E’.
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Muitos riscos são naturalizados, passam a fazer parte
de nosso dia-a-dia. Rapidamente, porém, eles podem ser
trazidos de volta à nossa vida sendo desnaturalizados e
considerados de extrema importância e urgência. No corpo,
isso fica evidente com as novas descobertas da ciência, a
proliferação de um novo vírus ou os inúmeros processos de
rejuvenescimento. Quem garante a segurança de um corpo?
O que permite o processo de naturalização e desnaturalização
de um risco, em relação ao corpo?

O risco é hoje um importante gestor de corpos.
Gerenciar os riscos e prever o futuro foi exatamente o que
determinou a entrada da sociedade no período moderno, pois
os riscos sempre estiveram presentes na história da
humanidade. Vivemos então numa “sociedade dos riscos”,
segundo Beck (1993).

Neste estudo sobre o corpo do acrobata, o principal
entendimento do risco é como uma construção estética. Uma
estética de risco tem como pressuposto a configuração de
uma sociedade de riscos, recortada pela sensibilidade humana
na perspectiva da vertigem e da incerteza. Esta estética
permite a criação de manifestações do risco como espetáculo,
de risco como ingrediente para vendagem de corpos e de
vidas, transformando as formas de beleza, de potência e de
humanidades.

FIGURA 9 - Les Météors, s. d.
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REFLEXÕES SOBRE A EPIDEMIOLOGIA ATUAL

Maria Lucia F. Penna

Para termos alguma garantia de termos a mesma opinião acerca de
uma idéia particular, é preciso pelo menos que tenhamos tido sobre

ela opiniões diferentes. Se dois homens querem se entender
verdadeiramente, têm primeiro que se contradizer. A verdade é filha

da discussão e não filha da simpatia (Bachelard, 1979a, p. 81).

A definição da epidemiologia como o estudo das
doenças e sua distribuição na população, utiliza dois conceitos
centrais: população e doença. Este trabalho discute a
compreensão desses dois conceitos pelos epidemiologistas e
também a teoria do estilo de vida, enquanto teoria etiológica
implícita nos modernos estudos epidemiológicos. Aponta,
ainda, a relação entre categorias nosológicas e teorias
etiológicas, enfatizando o caráter instrumental dessas
categorias e teorias. O afastamento entre a epidemiologia e a
saúde pública é abordado, assim como sua relação com as
ciências sociais. Por fim, aponta a possibilidade de múltiplas
perspectivas na escolha de uma causa entre vários aspectos
dos mecanismos de produção de uma doença.

Epidemiologia – Definição

Costuma-se definir a epidemiologia como o estudo
da determinação das doenças e de sua distribuição na
população. Pode-se encontrar na literatura uma enorme
quantidade de definições desta disciplina. A apresentada acima
certamente será aceita pela maioria dos epidemiologistas,
embora possa ser interpretada de diferentes maneiras.

Dois conceitos são centrais na epidemiologia: doença
e população. O conceito de doença em epidemiologia é o
mesmo da nosologia médica, tomado de forma
desproblematizada, como uma verdade a priori. Já o conceito
de população varia segundo diferentes abordagens
epidemiológicas. Alguns autores inscrevem o conceito de
população no campo das ciências sociais. Populações humanas
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são sociedades. Outros, muitas vezes sem explicitá-lo,
inscrevem o conceito de população no campo da estatística,
população enquanto números, ou, no caso específico da
epidemiologia, conjunto de organismos nos quais cada um pode
ser traduzido em um número segundo o seu estado e/ou
exposição. Esta abordagem assume o indeterminismo e,
conseqüentemente, o instrumental estatístico enquanto
método de estudo dos fenômenos de interesse.

Os objetos de uma lei estatística, ao contrário, podem ser
dados por um método de individuação inteiramente
diferente. Seu único traço distintivo pode ser sua pertinência
a um certo grupo; podem ser átomos de hidrogênio ou
homens, mas não este átomo de hidrogênio ou este
homem. Só se distinguem dos objetos exteriores a seu
grupo, não se distinguem dos objetos interiores. A lei é
estabelecida na suposição de que um membro do grupo é
tão apropriado quanto qualquer outro para satisfazer
certas condições (Ruddick apud Bachelard, 1979b, p. 153).

Importa salientar que nesta perspectiva o conjunto
representa apenas uma possibilidade de verificação empírica
da probabilidade ou risco, enquanto probabilidade condicional,
individual. O coletivo constitui-se apenas no somatório de
indivíduos que possibilita a realização empírica do conceito
abstrato de probabilidade e não em um outro nível de
organização com propriedades emergentes, como seria o
coletivo dentro de uma concepção das ciências sociais.

Se a exemplo de Susser (1985), tomarmos os livros-
textos de epidemiologia como produtos da consolidação do
campo e seus conteúdos, como resultado de consenso de um
conjunto significativo de pesquisadores da disciplina, podemos
notar que a abordagem acima descrita é hegemônica.

Os livros fundados nesta perspectiva (Lilienfeld e
Stolley, 1994; Kelsey; Thompson e Evans, 1986; Rothman,
1986; Rumeau-Rouquette et al., 1985) enfatizam, sobretudo,
aspectos metodológicos dos estudos etiológicos observacionais
(coorte e caso controle), com ênfase na exposição individual a
fatores de risco.

Nota-se, ainda, uma confusão entre teoria e
metodologia, como no livro de Miettinen (1985) chamado de
“Epidemiologia teórica”, embora trate de metolodogia. As
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bases teóricas para formulação de hipóteses etiológicas não
são explicitadas.

Teoria etiológica em epidemiologia

Da virada do século até o fim da Segunda Guerra
Mundial, a epidemiologia estava intrinsecamente ligada a saúde
pública, que, por sua vez, se constituía como uma especialidade
médica. Esta epidemiologia tinha como tarefa entender,
prevenir e controlar as doenças infecciosas, dentro de um
modelo centrado no laboratório de microbiologia, na teoria
do gérmen (Oppenheimer, 1995). Neste caso, a epidemiologia
complementava o conhecimento produzido em laboratório.
As conclusões a partir de modelos animais não podiam sempre
ser simplesmente consideradas válidas para o homem. Era
preciso que se produzisse evidências em humanos. Ao mesmo
tempo, os modelos laboratoriais não podiam reproduzir
diversos aspectos da experiência real das comunidades. Neste
caso, evidências coletadas em populações humanas
complementavam o conhecimento laboratorial.

Era a epidemiologia enquanto “ciência básica” da saúde
pública. Enquanto pretender orientar a política de saúde
pública - parte da política social - a epidemiologia tem uma
interface necessária com as ciências sociais, independente da
importância que diferentes grupos de epidemiologistas dêem
à contribuição das ciências sociais no processo de compreensão
dos fenômenos estudados. Um exemplo interessante é o fato
de um estudo com métodos qualitativos e de orientação
sociológica (Banerji e Andersen, 1963) ter produzido uma
influência fundamental na reformulação da orientação da
Organização Mundial de Saúde para os programas de controle
da tuberculose nos países subdesenvolvidos. (Penna, 1988b).

Inaugurando a epidemiologia das doenças crônicas,
estudos observacionais evidenciaram, no fim da década de
1940, a associação entre o hábito de fumar e doenças. As
conseqüências da relação etiológica do fumo com doenças
envolveram a indústria de cigarros e organismos
governamentais, o que forçou os epidemiologistas a definirem
critérios para inferências causais. Critérios utilizados em 1964
pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América
foram formalizados por Bradford Hill, passando então a ser
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conhecidos como os critérios de Bradford Hill (Kleinbaum et
al., 1982). Entre os sete critérios propostos, o da plausibilidade
biológica aponta para a subordinação dos estudos
epidemiológicos ao conhecimento médico.

Também na década de 1940, foram iniciados estudos
sobre fatores de risco para a doença coronariana, que geraram
uma nova teoria etiológica: estilo de vida determinando a saúde
(Dawber, 1980). Embora pobre em formulação teórica, até
mesmo quanto à definição de estilo de vida, essa teoria fundou
o paradigma presente na maioria dos estudos etiológicos
desenvolvidos pela epidemiologia nas últimas três décadas.
Sua força enquanto paradigma se revela pela ausência de
explicitação de hipóteses e discussão teórica de achados em
grande parte da produção epidemiológica mais recente. O
abandono dos critérios de Bradford Hill pela produção
epidemiológica recente (Wynder, 1996) e o combate a
propostas de discussão teórica (Savitz, 1997; Maclure, 1995)
com a argumentação de que a epidemiologia é indutiva e, que
podemos encarar o processo de associação entre fatores de
risco e doenças como uma “caixa preta”, na verdade, apontam
para um consenso teórico implícito. Não sendo assim, a
produção epidemiológica careceria de um mínimo de
homogeneidade, o que certamente se refletiria em
divergências importantes quanto à validade dos achados e dos
próprios objetos de investigação.

Um outro aspecto importante do paradigma
inaugurado com a epidemiologia das doenças crônicas é que
os determinantes das doenças são mais bem estudados em
populações humanas. A grande quantidade de evidências
epidemiológicas dos efeitos prejudiciais do tabagismo em
comparação com as evidências geradas a partir de modelos
laboratoriais, reforçam a importância dos estudos em
populações humanas com uso de histórias de exposição. Por
algum tempo, portanto, os centros de epidemiologia
substituíram o laboratório como locus da produção de saber
sobre as causas das doenças. A formulação da teoria de
multicausalidade, postulando a idéia da existência de causas
necessárias, causas suficientes e causas que não são classificáveis
nem como necessárias nem como suficientes (Susser, 1973),
embora raramente traduzida claramente em termos
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biológicos, facilitou a convivência dos achados epidemiológicos
com as teorias de causalidade biológicas geradas a partir do
laboratório.

A epidemiologia das doenças crônicas, em um primeiro
momento, orientava a saúde pública, demonstrando a
possibilidade de prevenção dessas doenças. O posterior
desenvolvimento dos estudos etiológicos, no entanto, deslocou
a ação dos epidemiologistas das instituições governamentais
de saúde pública para os centros acadêmicos. O resultado foi
o afastamento entre a epidemiologia e a saúde pública, junto
com a valorização dos aspectos metodológicos quantitativos
da disciplina (Weed, 1995). Greenland (1987) chega a afirmar
que existem duas epidemiologias, uma ligada à saúde pública
e outra acadêmica.

Um artigo publicado na revista Science (Taubes, 1995),
apontando que a epidemiologia encara seus limites, provocou
debates. Em sua resposta a este artigo, Wynder (1996) reafirma
a importância da teoria do estilo de vida e explicita alguns
aspectos presentes no paradigma que propõe que o estado
de saúde é determinado pelo estilo de vida e que as exposições
mais relevantes podem ser medidas através do uso adequado
de questionários e entrevistas. Os fracassos recentes da
epidemiologia em produzir novas evidências neste sentido
estariam relacionados à incapacidade de coletar histórias de
exposição adequadas, como é o caso das dietas e, a dificuldade
de se demonstrar riscos de pequena magnitude. Trata-se, sem
dúvida, de posições conservadoras, que evitam reconhecer o
esgotamento deste paradigma.

A partir da década de 1980, a expansão do uso da
computação permitiu um grande desenvolvimento das técnicas
estatísticas, também incorporadas pela epidemiologia,
aumentando a sofisticação de seu arsenal quantitativo. No
entanto, esta maior sofisticação quantitativa não se refletiu
em achados relevantes. Ao mesmo tempo, o avanço das
técnicas de engenharia genética, possibilitando a evidenciação
de pequenas quantidades de material genético de vírus, trouxe
de volta a possibilidade de atribuição de doenças a agentes
microbiológicos. Por outro lado, o projeto de mapeamento
do genoma humano traz consigo a possível atribuição de causa
genética a um grande número de patologias.
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A epidemiologia encara seus limites ao mesmo tempo
em que o laboratório readquire eficiência, com o status “de
lugar” de onde se fala sobre a causa das doenças.

Susser, em 1996, aponta a necessidade de um novo
paradigma para a epidemiologia, para uma emergente eco-
epidemiologia e alerta sobre o risco do afastamento entre a
epidemiologia e a saúde pública.

A crítica de dentro da própria epidemiologia

Durante as décadas de 1970 e 1980 a epidemiologia
social latino-americana estabeleceu-se como a principal fonte
de críticas ao modelo hegemônico da epidemiologia, descrito
anteriormente. As argumentações se centravam em torno da
definição da disciplina e seu objeto de estudo. O coletivo
humano deveria ser entendido como fato social (Laurell, 1979).
A epidemiologia clássica era acusada de “biologizar” os fatos
sociais. O marco teórico da epidemiologia social definia o
processo saúde-doença como produto da organização da
sociedade em classes. A disciplina propõe-se, assim, a
descrever e explicar os diferentes padrões de morbi-
mortalidade, segundo as classes sociais. As dificuldades da
classificação empírica de pessoas e famílias nos estratos sociais
da teoria marxista constituíram o principal entrave ao
desenvolvimento da produção de estudos de campo, sendo,
portanto, objeto de análises e propostas. Uma outra
abordagem, ainda dentro do referencial teórico marxista, mas
incorporando o aspecto dinâmico da organização social, afirma
que “as leis de reprodução social determinam as condições
dentro das quais se dá o movimento biológico subsumido”
(Breilh, 1990, p. 162). Os problemas empíricos, porém,
permanecem, o que se reflete em uma diminuição da produção
científica relacionada com esse movimento, desde o fim da
década de 1980 (Barreto, 1990).

Importa salientar que a discussão não se fazia em torno
do conceito de estilo de vida, apesar de toda a sua fragilidade.
O conceito de estilo de vida foi raramente explicitado ou
discutido pela epidemiologia, embora já fosse claramente
condutor da saúde pública nos países desenvolvidos. A saúde
pública na América Latina nos anos 80 do século passado,
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ainda era um campo voltado para a mortalidade infantil e o
combate às doenças infecciosas.

Recentemente, a proposta do estudo da produção
social da doença foi retomada (Krieger e Zieler, 1996), em
contraposição à teoria do estilo de vida. Vale ressaltar que
estes autores defendem a teoria da produção social da doença
como alternativa à teoria do estilo de vida para explicar a
distribuição das doenças em populações, concebendo a
existência de uma teoria etiológica (“theories of causation”).

Há pouca teorização sobre o conceito de estilo de
vida em epidemiologia, sendo sua interpretação muito próxima
do senso comum. Na verdade, estilo de vida se refere a
exposições cotidianas relacionadas a hábitos e práticas. Dentro
de um pensamento liberal simplista, o estilo de vida seria uma
escolha individual em uma sociedade democrática. Seu
resultado é uma saúde pública que responsabiliza o indivíduo
por sua saúde e cuja ação, é centrada, basicamente, no
esclarecimento da população sobre como ter um estilo de
vida saudável.

Certamente uma visão que ignore os aspectos culturais
e sociais não pode ser aceita pelos cientistas sociais (Badura,
1984). As ciências sociais, podem ter, então, o papel de
problematizar as exposições relevantes segundo a
epidemiologia e discutir sua determinação, dentro de uma
produção científica que vise a colaborar com a eliminação de
riscos, meta da saúde pública. Parte dos cientistas sociais que
trabalham com a questão saúde, no entanto, prefere manter
uma posição de independência crítica quanto às políticas de
saúde pública. Uma terceira opção seria a proposta das críticas
interna da própria epidemiologia, ou seja, a incorporação da
discussão da determinação social pela própria disciplina.

Artigo de Foxman (2005) sumariza os comentários
de líderes de associações americanas de epidemiologia,
apontando que a crescente especialização dentro do campo
provoca uma tensão com potencial para a fragmentação. O
espectro das especializações vai da biologia molecular e
genética, de um lado, à ecologia, ciências sociais e políticas
públicas, do outro. A ênfase em pesquisas etiológicas ou na
saúde pública também é um ponto de tensão dentro da
disciplina.
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Então, o que se vê, atualmente, é a subordinação da
pesquisa epidemiológica ao desenvolvimento das ciências
básicas (ou uma certa descaracterização da disciplina),
articulada com as ciências sociais, com vistas ao
desenvolvimento da saúde pública, ou seja, de uma política
de saúde.

As doenças têm causas?

François Jacob (1970) afirma que as duas mais
importantes criações para a evolução foram o sexo e a morte.
O sexo, na sua concepção biológica, como troca de material
genético que permite que uma geração seja fenotipicamente
diferente da anterior, é responsável pelo aumento da
variabilidade genômica das espécies. Uma população unida pela
sexualidade é a unidade da evolução. A morte é necessária já
que a própria evolução é a luta do velho contra o novo, devendo
haver um equilíbrio entre a eficiência da reprodução e o
desaparecimento da velha geração. Para a biologia evolucionista,
portanto, a morte e a doença são apenas mecanismos de
preservação da vida e não um acidente ou problema.

Um outro exemplo de como diversos ramos da biologia
encaram a doença: temos, na biologia de populações – um
ramo da ecologia – estudos sobre a possibilidade de populações
animais serem reguladas por infecções e outros estudos
avaliando a contribuição das doenças infecciosas para o
polimorfismo e variabilidade genética de populações na
natureza. Nestes estudos, tanto parasitas como hospedeiros
são populações de seres vivos com seus mecanismos próprios,
de regulação, de tamanho, não havendo hierarquia entre eles.
O ambiente inclui outros seres vivos. As doenças e a morte
não representam um desequilibro ecológico; ao contrário, são
partes do equilíbrio (Anderson e May, 1982).

A preocupação com a morte é uma necessidade
humana de lidar com o horror de morrer. Foucault (1963)
aponta que foi a integração epistemológica da morte no
conhecimento médico que permitiu o nascimento da medicina
moderna, no fim do século XVIII. Os conceitos de doença
foram desenvolvidos como instrumentos para lidar com o
sofrimento e medo humanos. O poder desses conceitos se
baseia na sua eficácia e utilidade.
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No seu capítulo sobre classificação de doenças,
McMahon e Pugh (1970) usaram a tuberculose como um
exemplo da definição de uma nova entidade nosológica, após
a identificação de um fator causal: “a base para a criação de
novas entidades nosológicas parece basear-se na sua utilidade,
tanto para prevenção como para terapêutica da categoria assim
criada” (p. 51). Estes autores reconhecem a dificuldade de se
lidar com um conjunto de entidades nosológicas, baseadas,
seja em critérios etiológicos, seja em critérios manifestacionais.
Doenças definidas segundo suas manifestações são, na
verdade, objetos duvidosos para a investigação etiológica. O
epidemiologista, só pode, nesses casos, ter a esperança de
que as manifestações estejam altamente correlacionadas com
fatores etiológicos. A solução, para esses autores, estaria em
encarar a classificação de doenças não apenas como um pré-
requisito do estudo epidemiológico, mas também como seu
objetivo. Um objetivo certamente abandonado, tendo em vista
a sua ausência dos textos epidemiológicos mais recentes.

Abrindo mão da discussão da classificação de doenças,
a epidemiologia se subordina ao conhecimento médico para
tanto. A classificação das doenças será desenvolvida pela
medicina e, conservada ou não, segundo um critério de utilidade
dela. Um exemplo interessante é o recente desenvolvimento
da epidemiologia psiquiátrica em decorrência de nova
classificação das doenças mentais (DSM-IV) (Antony et al.,
1995).

O exemplo da tuberculose serve para tentar mostrar
as múltiplas possibilidades do conceito de causa de doenças.
O Mycobacterium tuberculosis foi descoberto em 1882, por
Robert Koch e a tuberculose foi redefinida, com base na
presença ou ausência do bacilo (Koch, 1981[1882]). Essa
revisão, na definição da doença, leva ao preenchimento
automático dos dois primeiros postulados de Henle-Koch, para
determinação de causas da doença. A principal evidência para
esta hipótese etiológica foi, então, a reprodução da doença
em laboratório.

No mesmo artigo em que descreve a descoberta do
bacilo, Koch expressa uma dúvida. Por que a tuberculose não
era mais freqüente, já que quase todos que viviam em áreas
com alta densidade populacional tinham contato com doentes
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tuberculosos e, portanto, com o bacilo? Realmente, a coorte
de nascimento da Europa do fim do século XIX chegou aos
65 anos com uma prevalência de infecção por tuberculose
maior que 90% (Styblo et al., 1969). Esta evidência, que
reforça a dúvida apresentada por Koch, não alterou em nada
o conceito da doença tuberculose. O bacilo era um bom alvo,
mesmo na ausência de meios realmente eficazes para seu
controle.

Entretanto, esses fatos podem ser interpretados em
uma perspectiva diferente. Dada a alta freqüência da infecção
do Mycobacterium tuberculosis em pessoas saudáveis, é razoável
aceitar este agente como parte da flora humana. Neste caso,
a produção da doença pode ser considerada como resultado
de uma depressão do sistema imunológico. A depressão
imunológica associa-se ao excesso de estresse físico, privação
nutricional e depressão emocional, o que explica a ocorrência
da doença e sua distribuição na população. A associação, já
demonstrada, entre tuberculose e AIDS mostra que, em
determinadas circunstâncias, a tuberculose pode ser
considerada uma doença oportunista. Se a tuberculose for
considerada como sendo causada por uma depressão
imunológica, certamente essa entidade nosológica irá incluir
outras manifestações, tais como histoplasmose, em área onde
a infecção por Histoplasma capsulatum é freqüente.

Uma terceira abordagem para o estudo da tuberculose
seria a determinação genética. A existência de resistência inata
à doença foi há muito descrita e evidências recentes sugerem
quais seriam os genes responsáveis por isto (Skamene, 1989).
A retroalimentação genética é considerada como um dos
mecanismos que produziram o declínio da incidência da
tuberculose, antes da utilização da quimioterapia (Penna,
1988b). Novamente, o estudo da ação de genes específicos
poderia redefinir a doença.

Portanto, a tuberculose é definida como a doença
causada pelo bacilo de Koch. Todos os fatos discutidos até
aqui fazem parte do conhecimento médico e epidemiológico
da doença. A escolha da causa da doença, entre os fatores
citados, depende da perspectiva abordada. O fato das



149

medicações que inibem o crescimento do Mycobacterium
tuberculosis poderem curar a doença e reduzirem a
transmissão, demonstra a eficácia do presente conceito.

Contudo, a quimioterapia não estava disponível até
1944. A vacina BCG foi desenvolvida em 1921 e um acidente
na Alemanha, em 1930, reduziu o uso intradérmico até 1945.
Hoje se sabe que, em muitos países, a BCG oral foi utilizada
logo após o nascimento, sem nenhuma eficácia. Discussões
sobre a utilidade do conceito de tuberculose como uma doença
infecciosa, entre 1882 a 1944 envolvem razões internas à
própria ciência, como o desenvolvimento técnico da
microbiologia, imunologia e genética. Sem dúvida, também
existem razões de ordem social e política. As primeiras décadas
do século foram marcadas pela luta dos sindicatos pela redução
da jornada de trabalho e a tuberculose era a principal causa
de morte. Não é minha intenção aprofundar essa questão,
mas, mostrar que a orientação pragmática do conhecimento,
no sentido da manutenção de hipóteses e conceitos devido à
sua utilidade, não é uma simples operação lógica. Envolve
valores e escolhas sobre o que é ou será, em curto prazo, útil
ou não, assim como a legitimidade de quem fala e dos
argumentos aplicados.

Não pode ser esquecido que em 1880, o Instituto
Pasteur iniciou um programa de vacinação com base na
assertiva: “uma doença, um germe, uma vacina, produto da
teoria do germe” (Moulin, 1991). Mais de cem anos depois da
descoberta de Koch, pesquisadores ainda continuam
procurando uma vacina de grande eficácia contra a tuberculose,
capaz de prevenir todas as formas da doença e interromper
sua transmissão.

Hoje, as hipóteses de determinação genética, agente
infeccioso e depressão imunológica fazem parte da pesquisa
etiológica de câncer.

As doenças, na verdade, são produzidas por um
conjunto de mecanismos que envolvem: o meio ambiente (aí
incluídos microorganismos, agentes químicos e físicos, dieta),
a possibilidade de resposta do organismo ao ambiente
determinada pelo código genético e, condições gerais desse
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organismo para que a resposta se realize na sua plenitude ou
não. Enquanto o sistema nervoso é responsável pela interação
entre o organismo e elementos sensíveis do meio ambiente,
o sistema imunológico abarca respostas orgânicas ante
elementos não-sensíveis do meio ambiente: o mundo
microscópico de substâncias, radiações e microorganismos.

A escolha de uma causa principal entre esses
mecanismos, representa, na verdade, uma escolha qualitativa,
envolvendo significados diferentes. A doença tanto pode ser
uma contaminação vinda de fora, quanto o cumprimento de
um destino geneticamente determinado ou, ainda, uma
conseqüência de escolhas individuais de interação com o
ambiente.

As teorias etiológicas são instrumentos para uma
possível intervenção no processo de adoecimento. Sua eficácia
não precisa necessariamente ser demonstrada em todo o
espectro de patologias que esta teoria pretende abranger,
mas apenas ser verossímil.
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EM DEFESA DO MODELO ‘JUBESA’
(juventude, beleza e saúde)

Hugo Lovisolo

Ao Modo de Introdução

Pretendo, de forma sucinta, desenvolver um conjunto
de argumentos, que denominarei, provisoriamente, de “teses”
e associarei as mesmas ao nome de um pensador, em alguns
casos e, em outros, a mais de um. Nessas poucas teses,
utilizarei o nome de movimentos ou marcas que considero
importantes para compreender, por proximidade ou oposição,
seus desdobramentos no contexto da modernidade na qual
tentamos estar e ser. Penso que as teses em questão deveriam
sempre subsidiar as idéias dos promotores da atividade física
para a saúde; da atividade física que é posta como “ajuda”
para se resistir aos efeitos devastadores da entropia. Creio
que as teses poderiam colaborar para se entender, parcial e
precariamente, as relações entre crenças, desejos e práticas,
em suas atuais contradições e paradoxos.

A modernidade se caracterizou e ainda se caracteriza,
pelas suas tensões ou contradições. Alguns afirmam que ela já
“fechou seu teatro”; outros, embora a qualifiquem, afirmam
que está viva e que sua obra ainda está inacabada. Alguns
apontam que a globalização está arrasando a cultura local e
outros pensam que ela favorece a universalização do local. A
intervenção sobre a saúde foi desde cedo “globalizada”, pois,
enquanto cantamos músicas locais, usamos terapêuticas
universais. No campo da saúde, vivemos como se estivéssemos
entre grandes perigos ou ameaças e soluções, não menores,
que prolongam a vida e a tornam menos dolorosa. De um
lado, os produtos tóxicos, o sedentarismo, os alimentos
inadequados, os vícios, o estresse, a diminuição das florestas,
da camada de ozônio, das águas potáveis e o ar poluído, entre
outros perigos. De outro, as soluções pelo avanço da pesquisa
no campo dos tratamentos químicos e cirúrgicos,
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principalmente (e num horizonte próximo), mediante a
modificação genética. Daí que oscilamos e nos sentimos, ora
no pior dos mundos, ora no melhor dos possíveis e podemos
ser tremendamente otimistas ou pessimistas quase que ao
mesmo tempo. Ser moderno é viver nas tensões pelas quais
representamos o cotidiano. No meio dessas tensões dar sentido
à própria vida e definir o que é a vida boa se tornaram tarefas
significativas para cada um.

Creio estarmos metidos em processos contraditórios,
ambíguos, que nos obrigam a escolher e a enfatizar as escolhas.
Além dos problemas da opção, que não são simples, temos
que reforçar as decisões.1 Sob a base forte e difusa dos desejos
demonstramos adesão a crenças que nos ajudam a optar e a
estabelecer preferências para o agir cotidiano. Torna-se tarefa
diária dar sentido à vida e às ações. Os atores sociais, assim,
podem tanto reforçar as crenças que os ajudam a guiar suas
práticas quanto mudar, adotando outras. No processo,
influenciam e são influenciados, quer por pessoas com as quais
mantêm relações de interação face a face, quer pela mídia.
Há influência sobre a mídia porque ela depende das recepções
ou apropriações de seus públicos, mediante processos de
aferição de assistência, de pesquisas de mercados e outras
formas, a mídia adapta-se aos seus públicos para conservá-los
e, se possível, aumentá-los. É um mundo de negócios que
devem render lucros. Assim, não pode ser vista nem como
instituição educativa, nem como projeto político ideológico
de classe. Apenas pode gerar lucros, dizendo com números:
eis meu público! O Ibope comanda o agir da mídia!

Das Teses

Comentarei brevemente as teses, sobretudo em
termos dos paradoxos que implicam e indicarei seus nomes
de “batismo”. Creio que cada uma destas teses tem condições
de ser testada de forma empírica. De fato, sobre muitas delas
há evidências claras. Argumentos vinculados a evidências e
cujas relações são fundamentadas teoricamente, formam a
retórica da ciência. Considero que o principal paradoxo é: se

1 Como as possibilidades de escolha se multiplicam em todos os campos de ação, é bem possível que estejamos
submetidos ao “estresse da escolha”. Não podemos ignorar o poder estressante da proliferação das escolhas.
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acreditamos que a atividade física faz bem à saúde e se
desejamos conservá-la (a saúde), então, deveríamos nos
dedicar a sua prática. O “dever ser” da prática precisaria
resultar, quase que “naturalmente”, da junção da crença e o
do desejo. Sabemos, no entanto, que apesar da coexistência
de ambos, a junção não ocorre nos percentuais almejados, daí
a presença dos discursos que insistem sobre a criação de hábitos
de adesão. O hábito destina-se a reduzir ou fixar a volatilidade
do desejo, de forma a administrá-lo.

Começo com a tese mais geral: a valorização positiva
da juventude, da beleza e da saúde, em suas inter-relações,
tornou-se dominante ou hegemônica no Ocidente, ao longo
de um processo que já conta, minimamente, com dois ou três
séculos de existência. De modo abreviado, chamaremos de
JUBESA, o conjunto de crenças articuladas nos discursos sobre
o valor da juventude, beleza e saúde. Tal modelo é hegemônico
no campo cultural. Denomino esta tese de “Antonio Gramsci”
para lembrar, além de suas contribuições no entendimento
da hegemonia, a importância cultural da mesma. Tanto na
mídia como no discurso cotidiano, encontramos a afirmação
das crenças e do desejo desses três elementos, de forma tal
que se tornou uma referência significativa para as condutas
das pessoas que procuram atingir um ou todos esses valores
e, para uma indústria altamente diversificada e em
crescimento, que procura atender a “gregos e troianos”, elites
consumidoras e consumidores populares. Temos cremes de 3
e 300 reais; academias de 25 e 250 reais; tratamento de cabelo
de 10 e 300 reais e uma grande variabilidade no preço das
intervenções médicas de beleza ou estéticas. Assim, os hábitos
recomendados para realizar o modelo especificam suas
oportunidades, por classe ou nível sócio-econômico, dos que
demonstram adesão e, apelam para os que ainda não foram
cooptados pelo modelo.

Forma parte das crenças presentes no JUBESA, as
funções positivas da atividade física sistemática, tanto para a
diminuição dos riscos de saúde quanto para a melhoria estética.
A “boa forma” tem, sem dúvida, um sentido duplo: de aptidão,
saúde e desempenho; de proporcionalidade, isto é, estética.
Índices baixos de gordura são associados à saúde, beleza e
juventude. Um cabelo bonito é um cabelo saudável. Contudo,
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essas crenças associadas a desejos, não raro, entram em
concorrência com outras crenças, também associadas a
desejos. Digamos que somos habitados por vontades ou gostos
contrapostos e que, nem sempre, temos disponibilidade para
a satisfação de todos. Assim, escolhas ou sacrifícios são sempre
exigidos pela ação; quem escolhe também renuncia. Como já
aprendi com Jean Paul Sartre, faz anos, que a escolha é uma
renúncia, lhe dou seu nome a tal tese. Quando estamos cientes
da abdicação da escolha, não podemos deixar de sentir a perda
que ela implica, talvez a angústia da opção que se agrega ao
estresse de fazê-lo. Então, os atores podem se perceber como
estando, ao mesmo tempo, puxados por forças opostas ou de
difícil compatibilização. Dedicar-se à vida profissional ou cuidar
de si e realizar esforços para cuidar da família ou de si são
duas das tensões recorrentes. As preferências devem se
instalar, pois, os recursos - objetivos e subjetivos -, parecem
ser sempre escassos para a diversidade de objetos de desejo.
Os atores podem priorizar determinadas realizações e
postergar outras; mais ainda, quando as expectativas de vida
crescem. Todavia, por vezes, descobrem que aquilo que foi
postergado perdeu sua vez, já não há tempo. Os interventores,
sempre otimistas, insistem sobre a tecla “de que nunca é
tarde”. As ditas universidades da terceira idade podem ser
vistas como exemplos do otimismo da intervenção. A
propaganda da alfabetização de idosos reflete snetimento
semelhante. O conceito de universidade se deforma por
extensão e, então, ser estudante passa a ser sinônimo de
jovem, mesmo para àqueles que deixaram a juventude para
trás há várias décadas. As universidades da terceira idade
parecem ser um componente institucional e poderoso do
modelo JUBESA, pois reforçam a idéia de uma juventude sem
idade para aprender.

A escolha implica a renúncia, a realização de alguns
desejos e o sacrifício de outros. A escassez surge da
multiplicidade dos desejos. Daí a estratégia estóica: domine
seus desejos para ser feliz, para não ficar preso a uma dinâmica
que tende ao desenfreio. Administre seus desejos, faça uma
gestão adequada, realize um controle eficiente - dizemos hoje,
em linguagem semelhante à usada no caso do estresse. Daí,
também, o paradoxo moderno: nunca antes tivemos tanta
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disponibilidade e recursos para realizar os desejos como no
tempo atual e, por outro lado, jamais nos queixamos tão
intensamente das impossibilidades de realização. E, além disso,
o conhecido efeito perverso: a abundância de dispositivos
alimentares e tecnológicos, “poupadores de esforço” humano,
formam a base de condições para a obesidade, que é batizada
como doença e combatida como um mal, ao invés de ser vista
como um trunfo alimentar da sociedade industrial, pois até
entre os populares ou pobres cresce a obesidade. Fazemos
um uso abundante dos sucos de fruta porque temos máquinas
para isso; trocamos freqüentemente de roupas porque temos
máquinas que as lavam. Nossa vida, até nos atos mais simples,
dependem de máquinas que usam motores, evitam “dispêndio
de energia”, aumentam e ampliam usos e disponibilidade e
favorecem o que se critica: o sedentarismo, a falta de atividade.

Se o hedonismo caracteriza de forma ampla e
crescente a sociedade moderna, como muitos autores afirmam
e, se o JUBESA – um modelo cultural ou civilizador – forma
parte do mesmo, temos que reconhecer que uma parcela das
estratégias para sua realização é de natureza estóica, isto é,
implica repressão, sublimação e forte autocontrole. Espero
que concordem e denominemos a esta tese de Sigmund Freud.
Para atingirmos os objetivos do JUBESA temos que reprimir a
gula, mantendo alguma forma de dieta, controlar o vício do
cigarro e do álcool, entre outros. Necessitamos, muito
especialmente, superar a indolência, fazendo atividade física
de forma sistemática. Não sair de casa sem usar protetor
solar e tantas outras ações que implicam esforço e
autocontrole. Gula, indolência e preguiça são inimigas do
JUBESA. O ócio ou o lazer, para o JUBESA, deve ser “ativo”.
Nada de ficar dormindo, comendo e bebendo, descansando a
toa! Temos que sublimar, mediante a atividade, o instinto do
sedentarismo!

Para podermos gozar com a beleza produzida em nós,
temos que percorrer um caminho de sacrifícios de vontades,
não raro, qualificadas como vícios. A finalidade hedonista,
portanto, parece implicar uma atitude estóica. O prazer do
JUBESA, no reconhecimento dos outros, do espelho e da auto-
percepção, implica na abstenção de outros prazeres e, disto,
decorre a insistência dos interventores da atividade física, dos
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educadores físicos, para que as práticas estejam associadas ao
prazer ou a ele conduzam. Para que insistir sobre o prazer da
prática se ela fosse, em si mesma, prazerosa? Os interventores
não falam com veemência sobre o prazer de comer, de dormir
ou das trocas sexuais. O prazer da prática deve, supostamente,
diminuir a tensão que provocam as forças contraditórias,
simplificar o emaranhado de dilemas e contradições. Admitir
e propugnar o prazer são concessões à dinâmica do desejo e
não deveria ser entendido apenas como um valor humanista,
libertador ou progressista. Digamos que o desejo cobra o
prazer. A prática da atividade física que se pretenda duradoura
deve gerar prazer. O interventor não pode, portanto, esquecer
tal efeito.

Eu tenho indicado, em outros trabalhos, que apesar
da força da associação de crenças e desejos do JUBESA, uma
boa parcela da população parece renunciar à atividade física,
atribuindo à renúncia, quer a condições desfavoráveis
(econômicas ou sociais, contextuais ou pessoais), quer a custos
subjetivos (fisiológicos e psicológicos), para sua realização. Falta
de vontade, de consciência, de autocontrole, dirão os
interventores, que tentam reduzir os álibis tanto das condições
ditas adversas, mediante políticas públicas ou privadas, quanto
minar a resistência física e emocional, mediante propostas
que reduzam seus custos. Mais ainda: uma parcela significativa
das pessoas que realizam atividade física parece dar mais
importância ao benefício estético (redução das gorduras,
proporção e marcação das formas) do que as suas “vantagens”
em termos de saúde ou, simplesmente, ao benefício emocional
do gosto, como o de tantos praticantes de futebol em
domingos quentes e regados com cerveja. Isto não deveria
nos parecer estranho. De fato, Spencer, entre outros, já tinha
salientado que o valor estético, o gosto, quer em termos de
resultado, quer em termos de processo, ainda seria mais forte
que os valores ou retornos utilitários na orientação e explicação
da conduta humana. Digamos que os sentimentos estéticos
sobrepõem-se ao cálculo utilitário e, então, podemos
denominar a esta afirmação como tese Herbert Spencer. O
protetor solar pode ser recomendado para a prevenção do
câncer de pele, contudo, a recomendação parece ser mais
eficiente quando se diz: olha as rugas, use protetor para reduzi-
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las! A campanha contra o tabagismo possibilita maior eficiência
quando se argumenta: para conservar a pele jovem não se
deve fumar! O recurso ao estético, à beleza e juventude,
continua sendo relevante, ainda quando se trata de atingir
resultados em termos de saúde. Sobretudo, se considerarmos
que cuidar de si, adornar-se, embelezar-se, parece ser uma
tendência muito antiga.2 Seja um produto da cultura ou um
condicionamento genético, o certo é que as atitudes e práticas
do JUBESA abrangem culturas bem diferenciadas.
Historiadores e antropólogos têm aportado descrições
suficientes. Ovídio, nascido em 43 a.C., autor, entre outras
obras, da Arte de Amar e Os remédios para o amor, escreveu
também um pequeno opúsculo sobre Os produtos de beleza
para o rosto da mulher. Neste, recomenda às belas jovens que
aprendam os cuidados que embelezam o rosto e os meios de
proteger sua beleza. Para Ovídio, a cultura age sobre os frutos,
corrige o gosto amargo das árvores com os enxertos.
Pessoalmente, creio que seria adequado falarmos, no caso da
cirurgia plástica, de enxerto cirúrgico. O cirurgião corrige o
sabor amargo do fragmento do corpo que nos desagrada.  O
resultado é um fruto “agradável e de novo sabor”, embora
esteja condenado a degradar-se (com o passar do tempo).
Lembremos: Ovídio escreve suas receitas para que cada bela
as fabrique (embora não tivéssemos ainda indústria da beleza,
naquela época), porque as qualidades da alma se somam com
as do rosto. Alma e corpo, interior e exterior, a
correspondência é necessária, ela faz a unidade que, hoje, é
posta em termos de expressão. O enxerto do corpo é visto
como uma intervenção, agindo positivamente sobre o espírito
e, um espírito saudável e equilibrado, se manifesta nos cuidados
do corpo. Por vezes, o moderno, atua sob o legado “clássico”,
embora tenha se revoltado contra ele.

No seio das crenças do JUBESA, o “bom velho”,
aquele admirado, já não é o experiente, o narrador das
experiências sob a forma de estórias, mas sim, aquele que
parece mais jovem sob o ponto de vista corporal ou pelo estilo
de vida. O velho sarado! Aquele que reduz a perda da massa

2 Ver o trabalho de Mary Del Priori, uma excelente historiadora que descreve as práticas passadas de
embelezamento das mulheres no Brasil e fica exasperada com a dedicação à beleza no presente. Corpo a corpo
com a mulher. São Paulo: Senac, 2000.
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muscular e da resistência e prefere morrer na piscina, na
quadra ou na esteira, como confessavam os masters da natação
para Leonéia Santiago (1993). Na atividade física se pode
procurar a saúde e a manutenção da juventude (forca,
resistência e flexibilidade, por exemplo), atingindo-se a beleza
da proporcionalidade das formas ou do padrão estético
adotado, quer por influência de pessoas que são significativas
ou por escolhas condicionadas de forma não-pessoal (mídia,
por exemplo). Destaco que a proporcionalidade das formas,
muitas vezes inspirada na arte grega, que não pode ser
confundida com os corpos empíricos dos gregos, foi objetivo
da educação física desde a sua fundação. A “proporcionalidade”
é um princípio não apenas da morfologia, mas também do
direito, da moral, enfim, do ideal de vida boa. Assim, o modelo
conta com marcantes referências na força da tradição. Como
foi com Aléxis Tocqueville que aprendi a observar a
manifestação moderna da tradição, sua perseverança, gostaria
de dar a esta tese o seu nome. Essas referências são objeto
da pesquisa histórica sobre o modelo, em suas continuidades
e mudanças.  Creio que o modelo feminino de mulher
magérrima foi uma inflexão na curva da tradição, talvez por
incidências da própria arte moderna obcecada pelo novo em
seu processo de recusa do clássico. Creio que hoje o corpo
atlético, forte e proporcionado, ganha cada vez maior espaço.
De várias formas estamos retornando ao leito clássico e a
“Maja Nua” não estaria hoje deslocada.

A abrangência e intensidade do modelo JUBESA, sua
expansão ou globalização civilizadora, parece indicar que
estamos diante de um relato (ou meta-relato?) que promete
para todos, ao invés de emancipação, progresso ou felicidade
– JUBESA. Esta é uma tese impactante se pensarmos que
Jean François Lyotard entendeu o pós-moderno, centralmente,
como desaparição dos meta-relatos. Como creio que JUBESA
tem muito de meta-relato de progresso, felicidade e realização,
entre outros valores, dei-lhe seu nome em homenagem. Assim,
JUBESA é narrativa e modelo moderno numa era pós-moderna
que, paradoxalmente, afunda suas raízes na laboração da
tradição. Não há ruptura. Desde os gregos, pelo menos, a
atividade física moderada é posta como conservadora, como
saudável. Tudo indica que estamos diante de uma tradição
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velha e sólida em permanente refundamentação. Digamos que
a tradição se expressa na reformulação de modelos de atividade
física e de cuidados de si que são diferentes, pois as condições
de conhecimento e de geração de tecnologias mudaram
significativamente. Hoje, não precisamos fabricar as poções
de Ovídio, da mesma forma que podemos alterar
geneticamente uma árvore, ao invés de a modificarmos por
meio de enxertos. Também mudou o treinamento do tenista,
que usa uma máquina que lança bolas com velocidade e
freqüência regulada pelo treinador ou, ainda, alteramos o rosto
mediante uma cirurgia de miopia, em mais um caso que alia
saúde e beleza. A materialidade da tecnologia incide sobre as
formas e conteúdos das propostas do JUBESA.

Creio que o modelo está em expansão e que, de
forma crescente, destinaremos recursos e tempo para alcançar
JUBESA, um modelo democrático, para todos, para a
sociedade dos consumidores, de massas ou democrática,
embora existam fatores de resistência a alguma das práticas
ou técnicas, pelo lado das condições ou do poder de compra
ou, ainda, pelo custo “subjetivo” ou gosto negativo, já que
algumas práticas implicam esforço físico e autocontrole psíquico
para promover o modelo. Ou seja, estabelecem custos
subjetivos (para a ação), que levam à desistência. Gostaria de
dar o nome de Jon Elster a tal tese.3 Trata-se, para o
interventor, de reduzir os fatores de resistência, objetivos e
subjetivos, das circunstâncias e das vontades.

O modelo já se expressa na escola, a partir de um de
seus ingredientes: adesão a crenças e práticas que promovem
a saúde ou diminuem os riscos (de adoecimento).
Crescentemente, o projeto escolar assume o “papel” de
promoção da saúde e a educação física escolar o de desenvolver
o hábito ou adesão à prática da atividade física – considerada
por alguns autores, fator de maximização da saúde ou de
diminuição do risco de doenças. Esta é a tese de uma parcela
significativa dos Educadores Físicos, portanto, merecer levar

3 É possível atingir os objetivos mediante processos “bizarros”. A pessoa que resiste ao regime e à atividade
física pode recorrer a meios cirúrgicos. Não sei se, por exemplo, a cirurgia de redução do estômago não incita
os obesos a aumentar seu peso para poder realizá-la. Já ouvi relatos de casos confirmadores. Contudo, não
posso garantir o controle das informações.  A redução de colesterol pode ser feita com meios químicos que
nos liberam das dietas rigorosas. Aliás, seria interessante avaliar os custos da redução via dieta versus drogas.
Possivelmente os laboratórios que produzem as drogas já tenham feito esses cálculos. Gorduras mal localizadas
podem ser removidas ou re-alocadas por meios cirúrgicos.
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seu nome. Ela baseia-se no pressuposto de que “aquilo que
aprendemos de pequeno não é esquecido e será praticado
por toda a vida”. Tal premissa, de total bom senso, poderia
ser falsa. De fato, temos situações divergentes do pressuposto:
i) os esportistas profissionais ao deixarem de sê-lo abandonam
a atividade física, mesmo a moderada, apesar de terem
treinado desde crianças ou jovens; ii) adultos “fanáticos
praticantes da atividade física” que não a experimentaram na
infância, adolescência ou juventude; e iii) uma ampla gama de
situações intermediárias. Creio que falte pesquisa que torne
este “bom senso” em algo mais sólido, mais confiável e menos
entusiasta para a intervenção.

O crescimento da renda e uma distribuição mais
adequada dos serviços são condições do desenvolvimento das
práticas do JUBESA. Esta tese tem a cara, para mim, da política
da Segunda Internacional então, assim a denomino. Os
Educadores Físicos trabalham a favor das ações que igualem
as oportunidades de práticas mediante a distribuição de
recursos adequados. Exemplo: o sistema de saúde (SUS) integra
a cirurgia de redução do estômago (com isto pode provocar o
efeito colateral do aumento de peso para realizar a cirurgia
gratuitamente), sob a base de considerar a obesidade como
doença.

Essas práticas, que envolvem desde a atividade física
para formar um corpo belo, forte e resistente, até às práticas
médicas de manutenção e modelagem corporal, passando pelo
mundo da cosmética e da moda, implicam que tudo vale na
obtenção do modelo e, mesmo, voltar a técnicas ou processos
abandonados no tempo. Esta afirmação lembra o modo de
pensar a prática da ciência de Paul Feyerabend e, por isto,
gostaria de lhe dar seu nome. Se “tudo vale” na geração do
conhecimento, muito mais se aplica o “tudo valer” para a
geração da juventude, beleza e saúde.

É importante para o modelo JUBESA, sob a ótica do
“tudo vale” que o conceito de “doença” seja ampliado, incluindo
condutas e características que, tempo atrás, não seriam
classificadas dessa forma. Estética e saúde se integram nas
cirurgias de olhos, de nariz, de seios, na ortodontia e em tantas
outras práticas de intervenção. Assim, a classificação de saúde
mostra suas relações com a economia e o poder manifestos
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no plano da elaboração do JUBESA e da intervenção a partir
dele. Também no nível municipal, nas organizações sindicais,
nas comunidades, nas associações, se realizam investimentos
em infra-estrutura e programas para desenvolver as condições
que permitam a expansão do modelo que passa a ocupar espaço
nas políticas sociais, usando recursos que poderiam ser aplicados
para atingirmos outros valores e objetivos. A promoção do
JUBESA pode ser assumida tanto pelas forças sociais e políticas
que se consideram progressistas, igualitaristas, coletivistas,
democráticas e, habitualmente, orientadas para coletividades
ou grupos, quanto por aquelas que se definem como
conservadoras e que operam com a imagem do indivíduo, do
cliente. Assim, o modelo JUBESA parece ir além das ideologias,
embora possam existir diferenças nos modos de
“implementação” e no modo de realizar valores do modelo e
objetivos de suas práticas. Este “ir além” das classes e da
ideologia merece, sem dúvidas, o nome de Francis Fukuyama.4

JUBESA estaria além das classes e das ideologias? Apenas alguns
segmentos religiosos particulares resistiriam a sua hegemonia?

Uma propriedade do modelo é que seus termos são
intercambiáveis, entram em relação como “mitemas”,
elementos básicos dos discursos míticos, em função das
situações pragmáticas da comunicação. Assim, um velho
“sarado” se torna jovem e até belo. Diria mais: a força do
modelo está na “intercambiabilidade” dos termos, na circulação
que os reforça. Claude Lévi-Strauss merece ser o inspirador
da tese que, então, deve leva seu nome. Ou seja, se manter
jovem é estar saudável, a beleza da pele indica a saúde e a
juventude, o rosto sem rugas pode ser visto como jovem e
por aí ad infinitum. A intercambiabilidade é fundamental, faz
a unidade do modelo.

O modelo insinua que a perda da juventude, da beleza
e da saúde é provocada pelo mal-trato, pela falta de cuidados.
Tal tese merece muitos nomes: Helena Rubenstein, Loreal,
GNT, Colgate, esteticistas, médicos e outros. Na linguagem
popular, uma boa tradução expressaria: “não existem mulheres

4 Os objetivos significam a individualização dos valores. Perder “X” quilos é um objetivo. Reduzir “X” cm do
diâmetro do abdômen outro. Controlar a diabetes mediante a prática de atividade física ou reduzir a pressão
arterial também são objetivos. Sobre a relação de valores e objetivos na intervenção, ver LOVISOLO, H. A
educação física: a arte da mediação, Rio de Janeiro: Sprint. 1995.
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feias, existem mulheres mal-tratadas”. Programas de televisão
se dedicam a provar este ditado, transformando mulheres e
homens, na frente dos espectadores, mediante a intervenção
de especialistas em exercício, cirurgias estéticas, modas e
outras ramas dos saberes do JUBESA. Mais ainda: há
transformações para qualquer nível de recursos ou de
possibilidades de gasto e adaptadas por gênero, etnia e idade,
entre outras variáveis de identidade. Esta é a tese de  Pietro
Marketing, onipresente consultor de todos os que agem dentro
do modelo JUBESA.

Sob uma ótica relativista, seguir o modelo é uma forma
de dar sentido à vida como qualquer outra ação: acumular
capital, fazer a revolução, criar arte ou ciência, colecionar
obras de arte ou qualquer outra atividade de dedicação
intensiva. A forma de gerar sentido do JUBESA deveria ser
entendida em si mesma, a partir da linguagem e cultura nativa
e, como sistema. Se na perspectiva relativista os sentidos da
vida boa não são comensuráveis, possíveis de ocuparem
posições em uma escala, então, JUBESA pode ser um modelo
tão bom como qualquer outro. Gostaria de dar o nome de
Cliford Geertz à tese relativista sobre JUBESA. Mais ainda,
devemos levar em consideração que o modelo tem a vantagem
de suas orientações serem conciliáveis com outras, pois não
exige dedicação exclusiva, embora demande tempo e recursos.
Podemos fazer lipoaspiração e nos dedicarmos à ópera, cirurgia
plástica e pintar quadros. Podemos contratar um professor
de canto junto com o esteticista e o nutricionista personal.
Podemos transpirar na esteira enquanto acompanhamos no
computador as oscilações da bolsa e, ainda, comandar
aplicações. O modelo, em si mesmo, faz com que renunciemos
apenas aos excessos de alimentação e ao sedentarismo.

Feita a caracterização das teses e a defesa passemos
às críticas.

Das Críticas

No entanto, apesar de suas “evidentes benesses”, o
JUBESA recebe três tipos de crítica principais. A primeira diz
respeito à dedicação exclusiva ou obsessiva ao modelo que
provocaria efeitos colaterais negativos: abandono de outras
orientações valiosas e a criação de compulsão, anorexia, culpa,
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auto-centramento, entre outros. Creio que esta tese crítica
merece o nome de Santo Agostinho. A pessoa pode ficar viciada
no modelo, concentrando nele toda sua libido. Viciado, então,
em “procurar a saúde” ou o padrão de beleza ou à juventude.
Seria, portanto, necessária a proporção, o justo termo, a
prudência que se manifesta na diversidade equilibrada das
procuras, isto é, não-compulsiva. Esta recomendação merece
levar o nome de Aristóteles. Estamos muito próximos do
contrapeso das paixões proposto por Santo Agostinho e
analisado por Albert Hirschman (1979). Porém, do mesmo
modo, de uma revalorização de Aristóteles. Observo que a
crítica, na verdade, é apenas observação quanto ao excesso
na dedicação e não ao modelo. Excesso que parece estar
baseado na impossibilidade da satisfação, porque sempre é
possível fazer um novo exame, ingerir mais uma droga
protetora, usar mais um creme, ficar mais tempo na academia,
tornar o regime mais rigoroso, perder mais uns gramas de
peso corporal ou de gordurinhas localizadas, enfim, sempre é
possível se exigir mais no caminho do JUBESA. Porém, essa
estrutura da crítica já estava presente em Cervantes, quando
atribui a loucura do Fidalgo Don Quixote a sua compulsão de
leitura de obras de cavalaria. A crítica, portanto, não afeta a
realização ponderada, proporcionada, do JUBESA. O próprio
Kenneth Cooper escreveu que quem corre mais de 24
quilômetros por semana o faz por razões que não são as da
saúde.5 Os propagandistas “das dietas” deixam afrouxar no
final de semana e os “do exercício” ainda não chegaram a um
acordo sólido. Assim, podemos escolher desde atividades físicas
curtas, intercaladas durante o dia, até aquelas que nos fazem
transpirar pesado, realizadas cinco vezes por semana com
crescentes níveis de exigência.

A segunda crítica se centra na utilização de artifícios
ou da artificialidade das técnicas disponíveis para realizar o
modelo. Alguns moralistas, que se apóiam especialmente na
difícil distinção entre o natural e o artificial, podem criticar o
“tudo vale” de suas práticas. Sob este enfoque, transpiração e
regime podem ser aceitos para emagrecer, lipoaspiração já
seria uma perversão tecnológica ou artificialidade, pura razão

5 LOVISOLO, H. Atividade física, educação e saúde, Rio de Janeiro: Sprint.1997.
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instrumental. A perversão da razão de vida na razão
instrumental demanda os nomes de Horkheimer e Adorno.
O creme hidratante pode ser aceito, já o “botox”, a cirurgia
plástica, o silicone estratégico, a redução do estômago, o uso
de produtos químicos para emagrecer, entre outros, devem
ser criticados. Há neles instrumentalidade em demasia,
concentração insuportável de tecnologias!

A crítica é fraca por duas razões: conceitual e prática.
Sob um prisma conceitual é quase impossível traçar uma linha
que separe o “natural” do “artificial”, talvez tão difícil como
delinear uma divisória entre o humano e o animal ou, entre o
dia e a noite. Estamos diante de convenções e não poucas
delas estão a serviço da elaboração moral. Creio que este é o
caso da distinção entre humano e animal, porém, também
entre natural e artificial. Neste caso, a diferenciação depende,
sobretudo, da forma de definição do que se considera
“natural”. Por vezes, o natural remete ao imaginário do
passado, assim, temos que nos comportar, no extremo, como
os homens do paleolítico para manter a saúde. Já houve
propostas de saúde baseadas na forma de vida do paleolítico.
Em outras ocasiões, o natural é aquilo que recusa o industrial.
As lojas e a mídia transbordam de produtos “naturais”, isto é,
“não-industriais”. Claro, não existe coisa mais artificial ou
industrial que o pão feito com sete cereais, desde o invólucro
à massa. De modo geral, o natural, quer como imaginário do
passado, quer como atitude contra o produto com componentes
industrializados, é de definição “fraca” e está submetido a
processos internos contraditórios. Sob um “olhar prático”,
entretanto, ingerir comprimidos redutores de colesterol é bem
mais fácil que fazer um regime sem gordura e sem carboidratos
para qualquer um que trabalha e passa o tempo alimentar
fora do lar. Em outros casos parece que não existem
alternativas. Ter os peitos sonhados por meio de cirurgia
plástica parece ser a única solução para sua realização, embora
a ação possa ter efeitos colaterais negativos. E, por essa via,
até que a morte nos separe.

As pessoas escolhem em função da força de suas
vontades e condições para sua realização e podem adotar
crenças em função de como viabilizam os desejos ou
racionalizam sua não-realização. Se não tenho dinheiro para
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uma plástica posso acreditar que ela tem alguma coisa de
imoral, de “não-natural”, de enganadora. Se minha religião
me impede de dedicar-me à beleza exterior é melhor mostrar
adesão a crenças que critiquem moralmente o JUBESA. Se eu
pensar que a fome e a pobreza são os problemas “reais” a
serem solucionados, posso agitar críticas ferozes ao JUBESA.
Enfim, adotamos crenças que nos ajudam a viver de forma
mais fácil, menos cruel e torturante e isto também significa,
de forma menos contraditória e paradoxal.

Contudo, o modelo JUBESA é doce, civilizado, limpo
e a acumulação de seus valores não implica um universo
fechado onde o que um ganha o outro perde, como de praxe
representamos a acumulação de capital. Se este for o caso, se
a mulher bela acumulou sua beleza deixando outra feia, o
mesmo deveria ser aplicado a quem acumula em talento
artístico, esportivo, científico ou de qualquer outra área.
Enquanto abundam as “provas” que nos inclinam a pensar
que a acumulação de riquezas implica em geração de pobreza,
não temos as mesmas “evidências” para o caso da acumulação
em juventude, beleza e saúde. De fato, sua beleza me faz
feio e posso odiar o resultado da comparação e até a você
mesmo. Porém, não consigo sentir que sou feio porque você
é belo! Me inclinarei a incriminar Deus, a sorte, o destino, a
genética ou qualquer outra força não controlável!

A indústria do JUBESA, apesar das críticas, está em
franco crescimento e chegará a envolver a modificação genética.
Embora o argumento seja o da saúde, rapidamente poderá
ser expandido para o campo da beleza e da juventude e, até,
do doping do atleta. Pensemos, como exemplo, na modificação
das células musculares dos idosos para diminuir ou eliminar os
efeitos de doenças, como é o caso da doença de Alzheimer e,
imaginemos suas aplicações na manutenção da juventude e da
beleza e no desempenho do atleta. Lembremos, no entanto,
que a adesão ao modelo JUBESA pode conduzir a situações
paradoxais ou contraditórias: o exagero de sua procura que
pode acarretar anorexia, consumo desesperado, intervenção
plástica; enfim, o uso imoderado dos recursos que propõe
pode, até, gerar efeitos contrários aos desejados. De novo, o
modelo clássico para os ibéricos é o de Don Quixote, sendo a
leitura boa seu exagero que o conduziu à loucura ou o da boa
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dona-de-casa que, de tanto limpar os móveis, acaba com sua
tinta. O modelo deve advogar pelo equilíbrio na realização de
seus objetivos. Ou seja, os atores devem saber escapar dos
vícios, da paixão ou da compulsão em sua realização. Assim, o
modelo é bom, alguns, no entanto, o implementam de forma
errada ou irresponsável.

Agora podemos falar da terceira crítica. O modelo
JUBESA vincula-se ao ponto de vista da ação individual
responsável. Conservar-se ou tornar-se jovem, belo e saudável,
é produto da dedicação de cada um. O modelo insinua que
existem vários caminhos e que cada um tem seus custos. Diz
que temos que nos tratar bem com os recursos que dispomos:
há cremes e formas de atividade física para qualquer nível de
renda. O modelo nos diz que somos responsáveis por cuidarmos
e melhorarmos. Se não demonstrarmos que implementamos
práticas nessa direção, seremos suspeitos de que alguma coisa
não funciona bem em nosso “eu” e poderemos ser penalizados
por dificuldades na interação social. Se não formos responsáveis
por cuidarmos de “nós mesmos”, como poderemos cuidar
dos outros ou dos processos?

O modelo é então liberal, no sentido de que enfatiza
a responsabilidade e liberdade individual em sua realização
pessoal. O liberal pensa que a função do Estado é organizar o
trânsito, enquanto cada um vai fazer aquilo que considera
bom e sempre que não for ilegal. No plano pessoal, o liberal
acredita que o indivíduo sabe onde o “sapato aperta”. Deve
procurar pelo sapato que o satisfaz e, de modo geral, procurar
a realização pessoal que considera satisfatória e sempre de
modo responsável.

A ênfase na liberdade e responsabilidade individual
horroriza os coletivistas, comunitaristas ou solidaristas que
acreditam que devemos enfrentar problemas, condições,
circunstâncias, de forma comum, fraternal, solidária. O
JUBESA, ao contrário, apela à liberdade e à responsabilidade
individual.

Contudo, temos que reconhecer que, no fundo do
JUBESA, se aninham propostas coletivistas. Fazendo uma
história bem rápida, diria que a idéia de que a população é a
melhor riqueza nacional - uma idéia coletivista, desenvolvida
amplamente a partir do século XIX, especialmente pelos ditos
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higienistas e pelas correntes da saúde pública e da medicina
social - sustenta a proposta de saúde, enquanto disposição
física e mental, de longevidade e de velhice com qualidade de
vida. Inicialmente as obras eram públicas ou coletivas.
Tratamento sanitário, tratamento das águas, vacinação
obrigatória, exames obrigatórios de saúde, obrigatoriedade
do atendimento médico e hospitalar por parte do Estado e
promoção da atividade física. Porém, já no campo da educação
física, a proporção das formas ocupava um lugar de destaque.
Peso e altura, massa muscular, resistência e índices de massa
muscular eram discutidos e postos como objetivos da ação.
Na proporção das formas a beleza já estava presente. Ou
seja, latejavam nas propostas coletivistas ou comunitaristas os
valores de juventude, beleza e saúde. Higienismo, pastoral da
saúde, higiene pública, medicina social: sob denominações e
formas diversas de ação tivemos um grande movimento, público
e social, que assentou as bases do JUBESA.

A indústria entrou de chofre no movimento. Cresceu,
vertiginosamente, a propaganda das vitaminas, dos laxantes,
dos produtos milagrosos do corpo e do sistema nervoso, dos
espartilhos, dos banhos rejuvenescedores e curativos, dos
cremes para a pele, das pastas para os dentes, das escovas
solucionadoras de problemas odontológicos, dos sabões que
dariam “aquela” pele maravilhosa, dos xampus, enfim, uma
parafernália de produtos que nos fariam mais belos, jovens e
saudáveis, juntamente com os serviços médicos e
colaboradores especializados. O cabelo belo, saudável e jovem,
é uma grande metáfora de tudo isso, não menos que a boca
sadia com dentes proporcionais e de esmalte impecável. Tudo
dizia: juventude, beleza e saúde.

Sempre parece que estamos diante da
intercambiabilidade dos termos e, ainda mais, do deslizamento
do coletivo para o individual e vice-versa. Porém, também,
do artificial que se naturaliza. Por exemplo, a atenção
preventiva dos indivíduos, além das ações públicas ou coletivas.
Assim, não é necessário estar (naturalmente) doente para ir
ao médico, tomar vacinas ou ingerir produtos químicos.
Podemos fazê-lo como prevenção. O artificial médico e social
se torna natural ou, pelo menos, desejável. Colocar flúor na
água é bom para os dentes. Este é sem dúvidas um processo
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artificial de produção da água preventiva das cáries. Porém,
também naturalizamos a ortodontia, sempre jogando com
razões de saúde e de beleza, mas também de juventude. Que
gesto mais jovem do que um sorriso de uma dentadura
completa, proporcional e límpida? Mas, então, por que não
“natural” o suporte para que os peitos fiquem firmes, cheios
e tensos? A intervenção sobre os dentes se justifica até por
razões estéticas. E por que não sobre os peitos flácidos e
caídos, as gorduras fora de lugar, os narizes e as orelhas
imprudentemente desproporcionais, os pênis que não querem
se erguer, as vaginas distensas pelos partos, enfim, sobre tudo
aquilo que consideramos gasto ou velho, feio, quase doente?
As ciências e técnicas do JUBESA estão presentes para
responder as demandas singulares, particulares, individuais.
Nada justifica que soframos pelos peitos, pelos narizes, pelas
gorduras, pelos dentes, pela pele da qual não gostamos. Assim,
as teses acima enunciadas se vão juntando às crenças do
modelo JUBESA, em forte associação com os nossos desejos
e gostos.

O coletivista tem que reconhecer que juntou lenha
para o fogo do JUBESA. Também que, no fundo, apenas critica
os excessos e a distribuição, talvez insuficiente, do modelo.
Ainda, que pode apenas estar em confronto com seus próprios
temores, diante da desigualdade excessiva na distribuição do
JUBESA, diante dos excessos na realização do modelo, diante
do medo de que a dedicação “a si” quebre a fraternidade, a
solidariedade, a ação comum e irmã. Seus temores não são
nem infundados nem doentios. Mais ainda: sua manifestação
e concreção na ação coletiva, talvez, seja o contrapeso
necessário para as potencialidades negativas do JUBESA.
Sobretudo, se considerarmos que homens e mulheres, no fazer
da história, raramente andam em linha reta. O reto talvez
apenas resulte do balanço, do pendular, entre as posições
antagônicas de nossas crenças e, também, de nossos desejos.
Mas, para mal e para bem, o JUBESA veio para ficar. Dentro
do modelo, o estético continuará dominando o utilitário. A
questão medular da moral da distribuição desigual do JUBESA
está dentro do debate geral da distribuição moral para a vida
boa e coletiva. Este, no entanto, é outro capítulo, muito mais
fundamental do que o tratado neste ensaio.
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CONCEPÇÕES DE SAÚDE NOS
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS1

Carlos Leal Ferreira Cooper
Jane Dutra Sayd

Introdução

No início de 1998 a Secretaria de Educação
Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto
distribuiu por todo o território nacional um documento
denominado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Os
PCNs são uma referência nacional para o ensino fundamental
(primeira à oitava série) e médio (antigo segundo grau), isto é,
estabelecem uma meta educacional para a qual devem
convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do
Desporto, tais como os projetos ligados à sua competência na
formação inicial e continuada de professores, à análise e compra
de livros e outros materiais didáticos e à avaliação nacional.
Têm como função principal subsidiar a elaboração ou a revisão
curricular dos estados e municípios.

Além da tradicional divisão de conteúdos em torno
de disciplinas bem definidas, os PCNs alocam uma parte de
seus conteúdos no que denominam temas transversais. São
assuntos considerados de relevância social e que se distribuem,
ou melhor, atravessam as outras disciplinas, tendo embutido
em sua ótica, necessariamente, um tratamento interdisciplinar.
A saúde é um deles, já posto há tempos nesta condição:

Em 1977, o Conselho Federal de Educação reafirma a
posição de que os Programas de Saúde não devem ser
encarados como uma matéria ou disciplina, mas como
uma ‘preocupação geral do processo formativo, intrínseca
à própria finalidade da escola’, devendo ser trabalhados
por meio de uma correlação dos diversos componentes
curriculares, especialmente Ciências, Estudos Sociais e
Educação Física (Saviani, 2000).

1 Este trabalho é uma síntese da dissertação de mestrado, de mesmo nome, defendida no Instituto de Medicina
Social da UERJ em 2000, por Carlos Leal Ferreira Cooper.
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Este artigo se propõe a fazer um estudo analítico sobre as
concepções de saúde contidas no tema transversal
“saúde”, dos PCNs destinados ao ensino fundamental. A
intenção é possibilitar uma reflexão sobre as adequações
e insuficiências desses conteúdos, assim como sobre os
mecanismos de reprodução dos valores sócio-culturais
em saúde, desde os bancos escolares.

Estratégia de análise

A leitura dos parâmetros foi orientada pelo método
de análise de conteúdo, sistematizado por Laurence Bardin
(1977). Discutiram-se as categorias temáticas mais relevantes
que emergiram dessa leitura. As unidades centrais da análise
são as concepções, representações e normas relativas à saúde,
contidas nos PCNs.

A análise de conteúdo consiste num conjunto de
instrumentos metodológicos utilizado no estudo das
comunicações, podendo ser utilizado na análise de quaisquer
comunicações que ocorram entre emissor e receptor, sejam
indivíduos ou grupos. Sua intenção é a inferência de
conhecimentos relacionados às condições de produção (ou até
recepção) e inferir é deduzir de maneira lógica. É a partir das
variáveis inferidas que se dá o trabalho de interpretação do
analista, etapa final do trabalho de análise de conteúdo.
Portanto, mais importante que a descrição dos textos em si,
são as inferências que podem ser construídas a partir do
tratamento dado a eles.

Numa análise por categorias, como esta, toma-se em
consideração a totalidade de um texto, classificando-o segundo
a freqüência de presença (ou de ausência) de itens de sentido.
Busca-se introduzir certa ordem, segundo certos
determinados, na desordem aparente. Os resultados não se
pretendem neutros; a escolha dos critérios de classificação
depende daquilo que se procura ou que se espera encontrar.

Os PCNs e seu contexto

Em 1990, o Brasil participou da “Conferência Mundial
de Educação para Todos”, em Jomtien, na Tailândia, convocada
pela Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. Dela
participaram governos, agências internacionais, organizações
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não-governamentais, associações profissionais e personalidades
destacadas no plano educacional em todo o mundo. Os 155
governos que subscreveram a declaração ali aprovada
comprometeram-se a assegurar uma educação básica de
qualidade a crianças, jovens e adultos. Esse evento foi o marco,
a partir do qual os nove países com maior taxa de analfabetismo
do mundo (Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia,
México, Nigéria e Paquistão), conhecidos como “E 9”, foram
levados a desencadear ações para a consolidação dos princípios
acordados na Declaração de Jomtien.

Tendo em vista o quadro vigente da educação no Brasil
e os compromissos assumidos internacionalmente, o Ministério
da Educação coordenou a elaboração do Plano Decenal de
Educação para Todos (1993-2003), concebido como um
conjunto de diretrizes políticas em “contínuo processo de
negociação”, voltado para a recuperação da escola
fundamental, a partir do compromisso com a eqüidade e com
o incremento da qualidade, como também com a constante
avaliação dos sistemas escolares.

O Plano Decenal de Educação (PDE), de acordo com
o que estabelece a Constituição de 1988, afirma a necessidade
e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros no campo
curricular, capazes de orientar as ações educativas do ensino
obrigatório, de forma a adequá-lo aos “ideais democráticos e
à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas”
(Saviani, 2000). Nesse sentido, o texto constitucional vigente
mostrava a ampliação das responsabilidades do poder público
para com a educação de todos, ao mesmo tempo que a Emenda
Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 1996, dava
prioridade ao ensino fundamental, disciplinando a participação
de estados e municípios, no tocante ao financiamento desse
nível de ensino.

A última Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei Federal nº 9.394), aprovada em 20 de dezembro
de 1996, reforça a necessidade de se propiciar a todos a
formação básica comum, o que pressupõe a formulação de
um conjunto de diretrizes capaz de nortear os currículos e
seus conteúdos mínimos, incumbência que nos termos do artigo
9, inciso IV, é remetida para a União. Para dar conta desse
amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricular



182

conferindo-lhe maior flexibilidade. Nesse contexto, são criados
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), reafirmando o
princípio da base curricular nacional comum, a ser
complementada por uma parte diversificada, em cada esfera
de ensino e escola na prática, de acordo com o artigo 210 da
Constituição Federal brasileira.

Portanto, três grandes razões têm sido invocadas como
justificativa para a criação dos PCNs. Em primeiro lugar, a
iniciativa pretendia cumprir o artigo 210 da Constituição de
1988, que determina a fixação de conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, a fim de assegurar formação básica comum
e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais. Em segundo lugar, buscava-se promover o aumento
da qualidade do ensino fundamental, cuja necessidade foi
enfatizada no Plano Decenal de Educação para Todos (1993-
2003). Em terceiro lugar, pretendia-se articular os diferentes
esforços de reformulação curricular que vinham sendo
desenvolvidos nos distintos estados e municípios da União.

Durante o ano de 1995, uma equipe constituída por
professores de escolas (e não de universidades),
responsabilizou-se pela elaboração dos PCNs. Registre-se que
os docentes participantes dessa equipe eram,
fundamentalmente, professores ligados à Escola da Vila,
instituição privada, situada em São Paulo (Moreira, 1996;
Cunha, 1996). Cabe ainda ressaltar que a experiência, de
fato, inspiradora, foi a espanhola: o professor César Coll,
catedrático em Psicologia Educacional na Universidade de
Barcelona e um dos teóricos mais diretamente implicados na
reforma educativa da Espanha, foi alçado ao posto de principal
consultor do trabalho desenvolvido em nosso país. Ao final do
ano de 1995, os mesmos especialistas que participaram do
encontro em São Paulo, foram chamados em Brasília para
receberem a primeira versão dos PCNs (Moreira, 1996). No
início de 1996, cerca de 400 professores das diferentes áreas
do conhecimento e especialistas em educação receberam tal
versão para exame e parecer.
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Críticas aos PCNs

Moreira (1996), argumenta que a implantação de um
currículo nacional, expressão usada para caracterizar o que
no Brasil se denominou de Parâmetros Curriculares Nacionais,
tem ocorrido em países como a Espanha, Estados Unidos,
Inglaterra e Argentina desde a década de 1980, associada à
visão neoliberal de educação. A primeira crítica relevante à
idéia de currículo nacional deve-se à ausência de consenso em
relação ao que isso possa significar. A expressão tem sido usada
para indicar os padrões a serem atingidos nacionalmente, as
estruturas básicas das disciplinas, assim como o conjunto
formado por metas, padrões, processo instrucional e avaliação.
É preciso ter em mente que o currículo só ganha vida nas
salas de aula, quando vivenciado pelos estudantes. Em função
disso, muitos consideram impossível um currículo vivenciado
nacionalmente. Alega-se que o proveito seria maior se os
esforços se dirigissem para o incentivo a reformas locais,
organizadas segundo os interesses e as necessidades do
professorado, dos estudantes e da comunidade. Moreira
também questiona o que se deve conceber por conteúdos
mínimos, em função da dificuldade de adequar os mesmos às
realidades e experiências da comunidade, da escola e do
estudante, limitando a autonomia de sistemas escolares e de
docentes. Termina-se por sacralizar as disciplinas acadêmicas
tradicionais, ao invés de se estimular as escolhas de possíveis
especificidades locais. Uma outra crítica é que um currículo
nacional, ao buscar construir e preservar uma cultura comum,
tida como básica para o desenvolvimento de um sentimento
de identidade nacional, tende a privilegiar os discursos
dominantes e a excluir, das salas de aula, os discursos e as
vozes dos grupos sociais oprimidos, vistos como não
merecedores de serem ouvidos no espaço escolar (Cuban,
1995).

Cunha (1996), critica a pressa que presidiu a elaboração
dos PCNs. Sustenta que foram ignoradas diversas propostas
curriculares de boa qualidade, desenvolvidas por estados e
municípios brasileiros, desde 1982. O parecer da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1996) considera que o
processo que levou à elaboração dos PCNs, além de ignorar e
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deixar de fora as múltiplas e diversas vozes que teriam algo a
dizer sobre esta questão, preferiu privilegiar um número
extremamente reduzido de especialistas e consultores. Assim,
uma das vozes inexplicavelmente ausentes foi a dos professores
de primeiro grau, embora também estejam ausentes as vozes
de muitos outros grupos sociais que teriam especial interesse
na questão do currículo: os sindicatos de trabalhadores, os
movimentos sociais dos diversos grupos dominados, as
associações científicas, etc. Por isso, os PCNs, resultantes de
um processo baseado na opinião de um grupo restrito e
limitado de especialistas, só podem caracterizar-se como uma
idéia bastante particular, uma possibilidade, entre muitas
outras, sobre o que deve ser um currículo nacional.

Outra restrição (Cunha, 1996) a essa política
educacional, no que tange à educação básica, é sua ênfase na
aplicação de testes nos alunos. O que explicaria tal orientação
é a progressiva implantação do modelo “mercadológico”, isto
é, a publicação dos rendimentos dos alunos por escola para
efeito da orientação dos “consumidores” da mercadoria
educacional.

PCNs e a saúde como tema transversal

Os PCNs optam, em todos os seus volumes, por uma
abordagem disciplinar do conhecimento escolar. Há, portanto,
um volume inteiro (e bastante detalhado) para Língua
Portuguesa, outro para Matemática, outro para Geografia e
assim por diante, contemplando todas as disciplinas tão
conhecidas por nós, de um currículo tradicional. Essa é sua
estrutura fundamental, o eixo em torno do qual se desenvolve
o desenho curricular. Esse núcleo é, então, perpassado pelos
temas transversais (expostos em volumes em separado). Tais
temas não são disciplinas, mas devem estar interligadas a elas,
em razão de sua “relevância social”. Os PCNs estão propondo,
assim, a manutenção da lógica das disciplinas e a introdução
de temas transversais socialmente importantes, sugerindo uma
relação de complementação, porém ainda sem uma integração
mais concreta na própria formulação dos parâmetros.

O documento específico sobre saúde dá início à sua
apresentação, ponderando como o ensino de saúde tem sido
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2 O livro “O Normal e o Patológico” (Canguilhem, 1978) é  uma das referências bibliográficas do Tema
Transversal  Saúde,  nos PCNs.

um desafio para a educação, no que diz respeito à
transformação de atitudes e hábitos de vida.

[...] na prática, pouco se caminhou para romper com a
tendência de restringir essa abordagem aos aspectos
informativos e exclusivamente biológicos. Com efeito, é
em Ciências Naturais que a temática continua sendo
prioritariamente abordada [...]. Logo, respeitadas as
possíveis exceções, o que se tem, ainda hoje, é o ensino de
saúde centrado basicamente na transmissão de
informações sobre como as pessoas adoecem, os ciclos
das doenças, os seus sintomas e as formas de profilaxia
(Brasil, 2000, p.258).

Segundo ele, as experiências têm mostrado que: “[...]
a mera transmissão de informações a respeito do
funcionamento do corpo e descrição de doenças, além de
hábitos de higiene, não é suficiente para que os alunos
desenvolvam atitudes de vida saudável” (BRASIL, 1998a,
pág.245). A esta noção de doença se soma uma concepção de
corpo humano que, segundo Peregrino (2000), é trabalhada
linear e tradicionalmente, numa complexificação crescente,
mas sempre segmentada, do estudo das células e tecidos até
os sistemas, sem que se perceba uma relação entre tais
assuntos e a vida dos alunos, já que cada parte do corpo é
abordada de forma isolada, sem ser relacionada e/ou
contextualizada.

Os PCNs apresentam uma proposta para fazer face
ao problema: “Um modelo mais abrangente de análise do
fenômeno saúde/doença não nega o fenômeno biológico, nem
tampouco a relação com o meio ambiente, mas prioriza o
entendimento de saúde como um valor coletivo, de
determinação social” (Brasil, 2000,. p.250).

Inspirado na obra de em Georges Canguilhem2 , o
documento propõe concepções abrangentes sobre saúde:

[...] um indivíduo pode ser socialmente saudável, apesar
de possuir reconhecido comprometimento físico. O fato
é que saúde e doença não são valores abstratos ou
situações absolutas, aonde se possa interpor uma clara
linha divisória. Não são condições estáticas tampouco.
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Comumente reduz-se o conceito de doença à sua
dimensão biológica: uma disfunção orgânica que afeta um
indivíduo (ou parte de seu corpo), causada por um agente
químico, físico ou biológico, capaz de provocar alterações
nesse organismo (Brasil, 2000,. p.249).

A idéia de tema transversal se firma, por fim, como
conteúdo de apreensão cotidiana, por integração de outros
conhecimentos: mais do que uma disciplina ou conteúdo, é
um elemento cognitivo de elaboração mais complexa:

Espera-se que os alunos aprendam a lançar mão de
conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências Naturais, História, Geografia, etc, na busca de
compreensão do assunto e na formulação de proposições
para questões reais [...]. O tratamento transversal do tema
(saúde, no caso) deve-se exatamente ao fato de sua
abordagem dar-se no cotidiano da experiência escolar e
não no estudo de uma disciplina (Brasil, 2000, p.265).

Cidadania e saúde

No item Brasil: onde é necessário prevenir e remediar,
está mencionado que na última década o país: “[...] incorporou
progressivamente à cultura e à legislação a concepção de que
a saúde é direito de todos e dever do Estado. Um passo
importante foi dado ao se promulgar a Constituição de 1988,
que legitima o direito de todos, sem qualquer discriminação,
às ações de saúde, assim como explicita o dever do poder
público em prover pleno gozo desse direito”(Brasil, 2000,.
p.252).

Até este ponto, pode-se verificar que os PCN seguem
as idéias de saúde como direito de todos, em um estado de
bem estar social; de direitos sociais como seguridade social;
e, também de saúde como conceito social e, culturalmente,
construído e determinado. Acompanham de perto, portanto,
o ideário que norteou os rumos dos principais eventos relativos
à constituição do SUS nos últimos anos. No entanto, a
seqüência do texto termina por negar, em parte, esta
proposta, ao incorporar  em suas proposições as noções da
carta de Ottawa, de cidade saudável:

[..]  conceito de “Cidade Saudável”, originado no Canadá
na década de 80, vem norteando a implementação de
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projetos em favor da qualidade de vida em diversas regiões
do mundo, a partir de sua incorporação pela Organização
Mundial de Saúde. Considera-se que uma cidade saudável
deva ter:

- uma comunidade forte, solidária e constituída sobre
bases de justiça social, aonde ocorre alto grau de
participação da população nas decisões do poder público;
- ambiente favorável à qualidade de vida e à saúde, limpo
e seguro; satisfação das necessidades básicas dos cidadãos,
incluindo alimentação, moradia, trabalho, bem como
serviços de qualidade em saúde, educação e assistência
social;
- vida cultural ativa;
- economia forte, diversificada e inovadora (Brasil, 2000,
P.254).

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção
da Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de
1986, focalizou principalmente as necessidades em saúde nos
países industrializados. Seu conceito central era a promoção da
saúde, nome dado ao processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,
incluindo uma maior participação popular no controle deste
processo. Ousamos dizer que a proposta de promoção à saúde,
centrada na idéia de qualidade de vida, pode ser produtiva
em formações sociais onde o direito à atenção médica e o
acesso ao sistema de saúde  já estejam razoavelmente
garantidos como direito de cidadania, mas que tal proposta
ainda não é pertinente em situações de maior precariedade,
como a brasileira, tomada em seu conjunto. Efetivamente, o
Brasil não se fez representar em Ottawa, porque esta
Conferência congregou apenas os países mais desenvolvidos.
O Brasil, no entanto, esteve presente na Conferência de
Bogotá (em 1992) e foi signatário de sua declaração. A Carta
de Bogotá preconiza a saúde como uma conseqüência do
desenvolvimento econômico e social da região, embora
enfatize as grandes dificuldades para se chegar a isso, devido à
extrema iniqüidade que se agrava pela prolongada crise
econômica e pelas políticas de ajuste macroeconômico.

A partir deste momento falaremos de pontos que
nos parecem ser problemas nas concepções embutidas nos
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PCNs. Começam, ao nosso ver, pela citação da carta de
Ottawa, em detrimento do documento de Bogotá. É no
mínimo estranho que um documento oficial e de abrangência
nacional esteja pautado por protocolos elaborados sem a
participação do país, enquanto aqueles firmados por nós em
solo brasileiro, não apareçam como elementos de formulação
da política mais geral para o setor. Esta seria mais uma marca
do caráter “colonizado” do documento, tal como apontado
acima pelos críticos da própria área da educação.

A noção de saúde como atributo de cidadania plena

Mais estreitamente ligada à noção de cidadania
encontramos outros aspectos, no mínimo contraditórios, às
propostas embutidas nas premissas do Sistema Único de Saúde
(SUS). Este vem se pautando nos princípios do “antigo” estado
de bem-estar social, no qual a idéia de cidadania plena só
estaria completa junto à noção de direitos sociais como algo
inalienável. Ora, a palavra cidadania, nos textos relativos a
saúde nos PCNs, não está ligada, salvo na apresentação citada
acima, aos termos “Estado” ou “direito”. Ao contrário,
encontra-se sim, responsabilizando cada indivíduo (atomizado
e fragmentado), pelas suas condições de vida e saúde. A
educação é considerada como: “[..] um dos fatores mais
significativos para a promoção da saúde e contribui de maneira
decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em favor
da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade”
(Brasil, 2000, p.245).

O cidadão não é alguém que tem o direito à saúde; é
alguém que, se bem educado, trabalhará organizadamente
em favor da sua saúde e da coletividade. Em primeiro lugar,
pelo meio ambiente: “permitem perceber a responsabilidade
pessoal pela proteção à saúde coletiva. O sentido de
responsabilidade de cada um e de cada grupo social pela
produção do ambiente global devem sempre estar presentes”
(Brasil, 2000, v.9, p.111); “participação ativa na conservação
de ambiente limpo e saudável no domicílio, na escola e nos
lugares públicos em geral” (Brasil, 2000, v.9, p.114).

A proposta, clara no texto, de responsabilizar o
cidadão pelas condições ambientais na sociedade brasileira é
absurda, para dizer o mínimo. Em um país onde a cobertura
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da rede coletora de esgotos na área urbana não passa de 75%
(IDB, 2004) e em que ainda há um índice elevado de domicílios
precários, tal proposta soa como um acinte. O outro lado, da
formação de um pensamento crítico a respeito dos
determinantes que envolvem as condições do meio ambiente,
está ausente. Não se fala de abuso de poder econômico e as
decorrentes instâncias sociais destrutivas do meio ambiente,
por exemplo, do derrame de dejetos industriais nos mares e
lagos ou, da ausência de infraestrutura de saneamento em
certos locais. São circunstâncias frente às quais o indivíduo
isolado, em família ou em pequenos grupos não detém
nenhuma autoridade ou controle. Assim, não se fala em direitos
sociais ou em direitos do cidadão, apenas na sua
responsabilidade e seus deveres.

O emprego dos termos solidariedade e coletividade
soam um tanto ambíguos: “Caminha-se progressivamente para
a ampliação das relações espaciais e sociais [...] e da
responsabilização autônoma e solidária pela saúde pessoal e
coletiva [...]” (Brasil, 2000, v.9, p.106).

Emergem aqui, com mais clareza, as duas categorias
principais associadas à noção de cidadania no texto: autonomia
e solidariedade.

Autonomia

De acordo com os PCNs: “Entende-se que a saúde
se expressa no espaço e tempo de uma vida, pelos meios que
cada ser humano dispõe para criar seu próprio trajeto em
direção ao bem-estar físico, mental e social.”(Brasil, 2000,
v.9, p.106). Percebe-se neste trecho o quanto se pretende
responsabilizar o aluno pelas suas próprias condições de saúde,
apontando para uma trajetória individual, escolhida livremente
por cada um. Em decorrência, sugere-se que serviços
oferecidos ao cidadão seriam  atividades de cunho paternalista,
nos quais ele estaria posto na condição de objeto passivo ou
mesmo de vítima: “A saúde não é tarefa a ser delegada,
deixando ao cidadão ou à sociedade o papel de objeto da
intervenção ‘da natureza’, do poder público, dos profissionais
de saúde ou, eventualmente, de vítima do resultado de suas
ações” (BRASIL, 1998a, p.250).
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O conceito de autonomia3 , presente nos PCNs, tende
a se fundir à noção de individualismo e isolamento, em virtude
da sistemática omissão do papel do Estado ao longo de todo o
documento. Essa omissão desqualifica o conceito de cidadania
- que não existe na contemporaneidade sem um estado que a
qualifique e lhe dê pertinência – ao mesmo tempo em que
desqualifica os direitos sociais, dando-lhes aparência caritativa,
que se concede a indivíduos vulneráveis incapazes ou sem
iniciativa.

Saviani (2000) diz que educar para o exercício da
cidadania significaria transmitir a todos os direitos que
formalmente lhes são reconhecidos. A educação, por esse
enfoque, seria um mecanismo de difusão, de socialização e de
reconhecimento dos direitos (civis, políticos e sociais) que
definem o campo da cidadania. Ora, os PCNs se mostram
notavelmente omissos quanto a esses direitos, na mesma
medida em que também omitem a responsabilidade da figura
do Estado. Uma ação pedagógica destinada ao aprendizado da
Constituição e das leis permitiria, por exemplo, consolidar e
desenvolver nos indivíduos a auto-percepção de sua condição
de cidadãos e, conseqüentemente, o respeito e a proteção
do sistema democrático e de suas instituições. Nessa
perspectiva, a cidadania é o exercício de uma prática
indefectivelmente política e fundamentada em valores como
a liberdade, a igualdade, a autonomia, o respeito à diferença
e às identidades, a solidariedade, a tolerância e a desobediência
a poderes totalitários (Ferreira, 1993). A noção de autonomia
só tem sentido junto a de inclusão social, onde ela se torna
direito de um frente ao dos demais cidadãos, igualmente
incluídos no pacto social. Sem uma pactuação social clara, sem
Estado, não existem cidadãos autônomos, existem indivíduos
isolados.

Solidariedade

Os PCNs substituem, até prova em contrário, a noção
de pacto ou contrato social por solidariedade. Em última
instância, é aquilo com o qual o indivíduo pode contar, na

3 Ver em FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da Língua Portuguesa. 1. ed., 15.
reimpressão, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p.163.
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ausência do Estado. O núcleo central dessa concepção é o
indivíduo (ou “somatório de indivíduos”), possuidor de deveres
para com seus semelhantes, com a sociedade onde se insere
e com o meio ambiente em que vive. “Solidariedade diante
dos problemas e necessidades de saúde dos demais, por meio
de atitudes de ajuda e proteção a pessoas portadoras de
deficiências e a doentes” (Brasil, 2000, v.9, p.115). É
importante observar que neste trecho do documento, a
solidariedade não parece como elemento construtivo de
relacionamento entre iguais, mas apenas de apoio aos
desvalidos.

Stotz (2000), argumenta que solidariedade é uma
palavra com múltiplos sentidos: preceito moral, palavra de
ordem, vínculo de classe, promessa de segurança burguesa,
justificativa para redistribuição no interior de um sistema de
proteção social. Oriunda do latim solidum, sólido, o que lhe
confere o sentido de “estar sobre bases sólidas”, significa:
também estar com os outros na mesma situação, ter interesses
comuns, identificar-se com o destino do outro. Assim,
solidariedade pode ser compreendida como a relação de
responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns,
de maneira que cada elemento do grupo sinta a obrigação
moral de apoiar os outros. Os PCNs suscitam uma solidariedade
voluntarista, à mercê da benemerência do solidário para com
o seu vizinho carente e, não fazem referência à possibilidade
de um pacto “sólido”, formalmente estabelecido – o Estado
ou, melhor ainda, um estado com perspectivas de aumento
de inclusão e de expansão de pactos de solidariedade.

São da mesma época dos PCNs, os programas de ações
sociais solidárias, como o “Comunidade Solidária”, os “Amigos
da Escola”, o “Criança Esperança”. Programas em que,
facilmente, se perde o cunho de apoio rumo a um crescimento
emancipatório para que surja forte o caráter assistencialista
de provisão imediatista ao necessitado, sem a promoção de
sua inclusão social.

Aprender condutas individuais

O documento preconiza a importância da saúde como
tema transversal de uma forma um tanto parcial: “[...] espera-
se dos alunos que possam estruturar e fortalecer
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comportamentos e hábitos saudáveis, tornando-se sujeitos
capazes de influenciar mudanças que tenham repercussão em
sua vida pessoal e na qualidade de vida da coletividade” (Brasil,
1998a, p.262).

A idéia de comportamentos saudáveis bem
estruturados não deixa de ser uma boa meta para um
programa de educação em saúde. O problema está na definição
prévia a esta proposta, como se vê a seguir:

É responsabilidade da escola também trabalhar com a
educação para a saúde? A resposta é simples: queira ou
não assumir a tarefa da educação para a saúde a escola
está continuadamente submetendo os alunos a situações
que lhes permitem valorizar conhecimentos, princípios,
práticas ou comportamentos saudáveis ou não. Quando
não inclui, nas várias áreas do currículo, os diferentes
conteúdos relativos ao fenômeno saúde/doença, [...] a
escola está optando por um tipo de educação que afasta
as crianças e os adolescentes de uma tarefa de cidadania,
ou seja, afasta-os da discussão e da prática de ações
individuais e coletivas de cuidados em saúde” (Brasil,
1998a, p.260).

Considerar que ações individuais de cuidados em
saúde são tarefa de cidadania é algo perigoso, pois reverte
imediatamente para a noção de que a culpa do adoecimento
é do próprio indivíduo. Novamente temos uma situação em
que os cidadãos estão postos como isolados e entregues a sua
própria sorte - e culpados pela mesma, caso tenham optado
por “comportamentos não saudáveis”.

A atitude prescritiva, que não dialoga com o
estudante, apenas dita as regras do que fazer está fortemente
presente na preconização dos comportamentos saudáveis:
“valorização da alimentação adequada para o crescimento [...]”
ou “uso adequado de sanitários, higiene bucal, banho diário,
uso de vestimentas e calçados apropriados [...]” (Brasil, 2000,
v.9, p.109).

A lista é, no mínimo, curiosa. Como os PCN
pretenderiam ensinar o “uso de vestimentas e calçados
apropriados”? O que serão calçados inadequados, quem os
define como tal, e quem os usaria por ignorância ou preferência?

Estes itens deixam muito claro que, embora haja todo
um texto inicial sobre os PCN qualificando-os como diretrizes
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muito gerais a se aplicar localmente, de forma adaptada às
distintas identidades culturais e diferenças regionais, não há
espaço previsto para a escuta das comunidades em que as
escolas específicas se inserem, muito menos interesse em
saber suas razões – pensar que alguém use “calçados
inadequados” por desconhecimento e não por dificuldades
financeiras, é manifestar um nível de prepotência que beira a
imbecilidade.

Os PCNs e modelo assistencial no SUS

Igualmente curioso é perceber que o documento tem
opinião formada sobre a proposta do Sistema Único de Saúde:
“A implementação de modelos centrados em hospitais, em
exames laboratoriais e consultas médicas, assim como o
incentivo ao consumo abusivo de medicamentos, vem
resultando, historicamente, na assistência baseada em ações
curativas, desencadeadas apenas quando a doença já está
instalada e o indivíduo precisa de socorro” (Brasil, 1998a,
p.252).

Este é uma observação com a qual os profissionais de
saúde concordam em linhas gerais, mas a sua continuidade é,
para nós, eticamente suspeita e, no mínimo, ambígua: “Para
reverter essa tendência, os serviços de saúde devem funcionar
como guardiões da saúde individual e coletiva, até mesmo
para reduzir a dependência da população em relação a esses
serviços, ou seja, devem ampliar a capacidade de auto-cuidado
das pessoas e da sociedade” (Brasil, 1998a, p.252).

Substituir a medicação exacerbada ou internações
desnecessárias por cuidados é, em si mesmo, medida
importante para a melhoria da qualidade da atenção à saúde,
mas isto não autoriza ninguém a taxar a população de
“dependente” dos serviços de saúde, muito menos a restringir
os cuidados ao “auto-cuidado”. Dificilmente a população,
tomada em sua maioria, é dependente de serviços de saúde,
uma vez que o acesso aos mesmos ainda não é satisfatório.
Tais serviços de saúde devem, outrossim, para cumprir o
preceito constitucional de acesso universal a saúde, ampliar
efetivamente, os cuidados com a população, incluindo aí a
educação para o auto-cuidado, mas o objetivo final é a saúde
da população, não o esvaziamento dos serviços de saúde.
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“Os impasses surgidos ultimamente na área da saúde
podem sugerir que o desafio que se impõe é grande demais
para ser enfrentado ou caro demais para ser custeado” (Brasil,
1998a, p.253) (grifos nossos). Aqui então está posta, sem
ambigüidades, a razão para a ênfase no auto-cuidado, ao longo
de todo o documento – a população precisa aprender as
atividades de auto-cuidado porque a esfera pública não
fornecerá, afinal, o acesso universal aos serviços de saúde.

Educação para quê?

Palavras de Paulo Renato Souza, Ministro da Educação
e do Desporto, no governo FHC: “vivemos numa era marcada
pela competição e pela excelência, em que progressos
científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas
para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal
demanda impõe uma revisão dos currículos [...]” (Brasil,1998b,
p.6).

Segundo Modesto (1996), o que se observa hoje é
que o Estado e a sociedade civil esperam da escola não a
formação do homem-cidadão, plenamente desenvolvido como
agente político e produto-produtor da cultura, mas, sim, a
produção do profissional eficiente, o “ser” economicamente
viável. O sistema educacional é diariamente pressionado a
adequar o currículo escolar às necessidades do mercado de
trabalho. Hoje, todo ensino é, de certa maneira,
profissionalizante e o que não estiver diretamente vinculado
à produção, termina por ser considerado supérfluo no currículo.

Na grande maioria das recentes reformas
educacionais, no mundo ocidental, observa-se a preocupação
em buscar, por um lado, responder às exigências de níveis de
escolaridade dos trabalhadores para ingressarem e
permanecerem no emprego formal e, por outro, a necessidade
de controle e gestão dos que ficarão excluídos do mercado de
trabalho. Dessa maneira, tais reformas estariam a serviço da
gestão do trabalho e da pobreza (Oliveira, 2000). Esta autora
mostra como o processo de trabalho pedagógico passa a ser
definitivamente entendido por nossos governantes, pelos
organismos internacionais e pelo empresariado, no seu
conjunto, como uma atividade qualquer de produção de valores
(no caso, de produção de força de trabalho). Também
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demonstra como, simultaneamente, busca-se através dos
programas de educação para todos, formas de integrar grandes
parcelas da população à estrutura econômico-social, recorrendo
a um termo tão em voga: empregabilidade.

É nesta perspectiva que, segundo Apple (2000), as
escolas deixam de ser controladas pelo Estado e passam a
funcionar de acordo com os princípios do mercado livre, isto
é, entregando aos pais a escolha das escolas que desejam para
os seus filhos. Colocando a ênfase no individualismo
(autonomia, autodeterminação e liberdade), propõe-se que o
currículo deve contribuir para a competitividade, meritocracia
e eficiência.

Apple (2000) aponta, inclusive, como a difusão
indiscriminada desse tipo de concepção na educação, pode
conduzir à ampliação desmedida do mercado consumidor de
“bens e serviços educacionais”. Aos empresários da educação
tornam-se promissoras as possibilidades de extrair lucro da
desqualificação dos trabalhadores. A situação de instabilidade,
incerteza, vulnerabilidade, aos quais estão expostos os
cidadãos, justamente pelo aumento do desemprego, impulsiona
o mercado de venda de consultorias, de diplomas, de promessas
de empregabilidade. Inaugura-se um promissor nicho de
mercado, favorecendo a expansão dos capitalistas do ensino.

Discussão: cidadania, estado, educação e saúde

O ponto central, ao fim dessa análise, é a carência de
menções ao Estado ao longo dos PCNs. Esse fato é de especial
relevância, se levado em conta que a cidadania assume papel
de destaque durante todo o documento. Porém, é uma
cidadania “órfã”, porque encontra-se desprovida do Estado
com o qual deveria se referenciar, alienada de seus direitos,
impossibilitada de reivindicar.

O Estado não é somente um instrumento de
dominação a serviço dos dominantes. Ele também é, sem
contradição alguma, o lugar onde são conservadas as
“conquistas sociais”, os “direitos adquiridos”, enfim, a memória
institucional do produto das lutas anteriores.

A proposta de “cidadania sem Estado” associada a
uma busca de autonomia a qualquer custo, mostra os PCNs
fortemente identificados com o conceito neoliberal de Estado
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mínimo. Aos indivíduos, autônomos, restaria apostar nas redes
sociais de solidariedade compensatórias, como solução para
suas mais básicas necessidades.

No que tange ao conceito de saúde, é forte a
similaridade dos PCNs com a “Promoção da Saúde”,
preconizada na Carta de Ottawa (WHO, 1986). As discussões
em torno da carta de Ottawa focalizaram principalmente as
necessidades em saúde nos países industrializados e definiram
promoção da saúde como o processo de capacitação da
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida
e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse
processo. Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e,
considerando que as condições e os recursos fundamentais
para a saúde são: paz, habitação, educação, alimentação, renda,
ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e
eqüidade. Para tal documento, o incremento qualitativo das
condições de saúde requer uma base sólida nestes pré-
requisitos básicos e por isso, define a saúde como “o maior
recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal”
(OPS, 1996).

Os PCNs preconizam o desenvolvimento de
habilidades pessoais, reforça a ação comunitária e propugnam
a reorientação dos serviços de saúde no sentido de
compartilhar a responsabilidade pela promoção da saúde, entre
indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da saúde,
instituições que prestam serviços de saúde e governos. A
análise de conteúdo realizada nos permite inferir, na verdade,
que o tema transversal “saúde” dos PCNs, foi organizado
segundo os preceitos da Carta de Ottawa. Tais preceitos
podem ser interessantes, ao acenar para maior participação
dos indivíduos no cuidado à própria saúde, na participação
comunitária para a construção das cidades saudáveis, etc. Para
os países signatários, é possível até mesmo se pensar em
redução dos gastos em saúde, se pactuados e discutidos com
a população.

As condições de exeqüibilidade deste tipo de projeto
estão, no entanto, postas, com clareza, em um contexto
bastante diferente do nosso país. Referem-se, por exemplo,
a eqüidade, justiça social, boas condições de moradia e
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educação. Ou, em outros termos, não é provável que a política
canadense adequada a sua população com gastos per capita
em saúde da ordem de US $ 1875/ano seja aplicável a uma
realidade de gastos per capita de cerca de US$80/ano (Brasil,
2006). “Diminuir a dependência da população em relação aos
serviços de saúde” naquele país pode significar um início de
desmedicalização, mas aqui é, até prova em contrário, proposta
irresponsável, beirando o cinismo.

Vivemos em um país ainda assolado pela iniqüidade, a
qual se agrava pela prolongada crise econômica e pelos
programas de política de ajuste macro-econômico. Segmentos
importantes da população não conseguem ter satisfeitas as
suas necessidades básicas, para garantir condições dignas de
vida, quadro agravado pela redução histórica do gasto social e
das políticas de ajuste, onde também, na ordem política,
existem barreiras que limitam o exercício pleno da
democracia, bem como uma participação ampla na tomada
de decisões.

A construção de uma solidariedade neste país, de
forma mais ampla, passa antes por diminuir as iniqüidades
estruturais, passa por uma discussão política de como diminuir
os contingentes excluídos na nossa sociedade. Ainda estamos
muito longe de poder sugerir o auto-cuidado como um
progresso suficiente nas nossas promessas de promoção da
saúde.

Conclusões breves

A educação, entendida como o mecanismo de difusão
dos direitos existentes, não forma a cidadania, mas pode e
deve torná-la mais consciente.

O SUS depende, para se realizar, de que a população
conheça seus direitos. De que se sinta capaz de reivindicar e
se fazer representar nas instâncias de controle social. É uma
proposta de política de seguridade social, não de estado mínimo
em que os cidadãos estão isolados, entregues à competição
de mercado.

A formação de recursos humanos para a saúde
necessita de um campo prévio para melhor se realizar; são as
noções de que o direito à saúde é universal e o SUS é o seu
instrumento de realização, não uma doação ou forma de
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caridade para despossuídos. Ainda, é necessário se difundir a
noção de que a escuta à população é fundamental para que
este projeto se realize sem violências às culturas específicas
ou à dignidade dos mais carentes de recursos financeiros.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério
da Educação e Desporto pretendem difundir no ensino
fundamental noções e preceitos distintos e contraditórios em
relação a tais perspectivas. Essa constatação nos leva a
propugnar a necessidade de discussões intersetoriais. Não se
avançará mais nas propostas de organização do SUS sem que
outros setores da sociedade avancem nas políticas de seus
respectivos segmentos. Não se diminuirá a iniqüidade e a
injustiça social no Brasil, se a educação não se propuser a
construir um projeto de cidadania em que a participação política
tenha ênfase. A autonomia do cidadão não significa
necessariamente individualismo, isolamento e competição,
mas, pode ser o exercício da liberdade em projetos de
participação e inclusão.
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Esse artigo examina a construção de conceitos na área
da saúde e sua utilização como um instrumento metodológico
na dissolução de dicotomias limitantes como a de corpo/mente.
O trabalho parte de uma perspectiva da filosofia em busca de
uma aproximação com a realidade complexa da Saúde Coletiva,
aplicada à problemática da obesidade. Discutimos a superação
de oposições como a do ‘comer porque quero e não comer
porque engorda’ numa compreensão ética dos conflitos
alimentares e agravos nutricionais, de modo a articular teoria
e prática na contemporaneidade. Elaboramos como exercício
de conceituação duas definições de obesidade, levando em
conta, primeiramente, a capacidade singular das pessoas de
estarem ativas e potentes na vida e, depois, os padrões atuais
de normalidade para os corpos. Concluímos, descrevendo
algumas possibilidades de utilização desse recurso na área de
alimentação e saúde, de forma que o ser humano não seja
reduzido a uma metade, seja ela corpo ou alma, mas, que seja
compreendido em sua integralidade.

Introdução

Neste início do século XXI a Saúde Coletiva enfrenta
uma questionável, senão falsa oposição entre obesidade e
desnutrição, na transição epidemiológica que ocorre no Brasil.
Uma observação apressada pode reduzir a diversidade de uma

1 A publicação deste ensaio, vinculado originalmente na Revista Ciência & Saúde Coletiva 2004, v. 9, n. 4, p.
1003-1012, foi formalmente autorizada pela Editora Científica do referido periódico, a quem os organizadores
do livro agradecem pela gentileza.
2 Mestre em Saúde Coletiva pelo NESC - UFRJ e Professora do Instituto de Nutrição da UERJ / e-mail:
maclac@uol.com.br
3 Doutor em Filosofia pela Universidade de Nice, França, tendo realizado seu Pós-Doc em 2005 na mesma
instituição. Professor Adjunto do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) / e-mail: andremar@nesc.ufrj.br
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questão alimentar a uma simples oposição entre desnutrição/
obesidade, criando dicotomias como a associação de
desnutrição a baixa renda e de obesidade a seu oposto, assim
como da obesidade a um alto valor energético da dieta e da
desnutrição a uma dieta de baixo valor energético. No entanto,
como observa Monteiro (2000), a obesidade também está
associada à baixa renda, mostrando que o universo dos agravos
nutricionais é complexo. Assim como também é complexa a
construção dos sentidos atribuídos a esses agravos em nossa
cultura contemporânea. E esses sentidos atribuídos influem
decisivamente nos próprios agravos.

O ato de alimentar-se se constitui em uma dimensão
ampla do humano e não se limita a um aspecto mecânico e
mensurável. A compreensão do perfil nutricional da população
não pode se reduzir, por conseguinte, a variáveis
antropométricas. Obesidade não representa uma simples
questão de balanço energético positivo (Monteiro, 2001). A
utilização desta definição de obesidade tem uma orientação
determinista que traria, em si, uma solução: ingerir menos ou
gastar mais energia. Entretanto, o aumento progressivo da
prevalência de obesidade na população impõe uma reflexão
além dessa orientação. A objetividade e o pragmatismo da
modernidade trouxeram algumas possibilidades de se modelar
corpos com cirurgias, implantes, anabolizantes, etc., em formas
e estilos diversos; no entanto, distanciam-nos de nossa
capacidade criativa, humana, singular, na medida em que
submetem a mobilidade da vida a formas estáticas como a de
uma estampa de revista.

Partindo de uma perspectiva da filosofia, buscamos
reconstruir uma concepção de corpo capaz de incluir suas
inter-relações com o ambiente, no sentido de absorver a
complexidade da alimentação humana. O corpo gordo não é
como uma máquina mensurável que ingere e excreta
substâncias, independente do ambiente. O corpo é parte do
ambiente em que vive e, como tal, se apropria dele a cada
momento, interagindo e modificando os processos de
transdução de energia. A conceituação de obesidade se coloca
justamente nessa inter-relação e, desse modo, é preciso
debruçar o olhar sobre o próprio conhecimento, sobre nossa
forma de construir conceitos, para melhor entendermos o
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que está em jogo na construção do conceito de obesidade, no
que ele traz dessas dicotomias hegemônicas.

O mecanicismo, que aposta em relações lineares de
causa e efeito, está destinado a fazer de um conceito somente
uma definição, sem ação transformadora na praxis. O paradigma
clássico-moderno, com sua estrutura determinista e
mecanicista, não se constitui, a nosso ver, como um
instrumental teórico-conceitual capaz de enfrentar a
complexidade intrínseca ao campo da Saúde Coletiva. Quando
se baseia numa representatividade numérica e esvaziada de
sentidos (supostamente neutra), não permite um
aprofundamento nos significados e sentidos que constituem
as várias facetas de um objeto complexo. Mas, se por um
lado, o paradigma clássico-moderno não é suficiente como
sustentação teórica para a complexidade, por outro, é preciso
ainda definir os fundamentos conceituais capazes de superar
as dicotomias clássicas corpo/mente, quantitativo/qualitativo,
sem que isso represente uma forma de transcender à realidade,
mas, uma forma de alargar as possibilidades de transformação
inerentes ao ser humano e à esfera do social.

Nesse sentido, entendemos como fundamental a
necessidade de se construir referências teóricas que permitam
uma abordagem e uma compreensão dos fenômenos
complexos, explicitando e justificando estas escolhas e os
respectivos pressupostos conceituais. Uma metodologia que
tenha por base a natureza complexa de qualquer objeto de
estudo, sobretudo na área da Saúde, deve buscar
compreender, comparar, analisar e descrever seus pressupostos
teóricos. A conceituação em nosso método de investigação
representa uma possibilidade de flexibilizar definições usuais,
até então estáticas, a fim de transpor as barreiras formais da
disciplinarização moderna, articulando a teoria e sua
fundamentação, com sua utilização, através da construção de
idéias operacionais. Um destes conceitos pode ser retirado
de uma filosofia do século XVII, como a de Espinosa, por
exemplo, para ser operacionalizado de forma atual, pois
nenhum conceito traz em si a exigência de ser sempre o mesmo
(Deleuze, 1991), bastando que explicitemos o modo como o
estamos entendendo, de maneira a que possa ser operacional
no contexto em que estará sendo utilizado.
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Um ponto de partida: a filosofia de Espinosa

Para a conceituação de nosso objeto, partimos da
contraposição de duas racionalidades diferentes, estabelecidas
por dois pensadores do século XVII, Descartes e Espinosa.
Os princípios do cartesianismo inauguraram o determinismo
clássico-formal. As verdades cartesianas, visando constituir leis
universais, representam as raízes da ciência moderna, como
nós a conhecemos na área da saúde – em particular, na medicina
moderna que emergiu como um instrumento técnico-científico
de dominação e controle sobre a natureza dos homens (Luz,
1988). As verdades cartesianas se fundam em pressupostos
que buscavam a essência das coisas fora delas, a partir de
cálculos e de medidas, seguindo uma lógica formal, baseada
no método cartesiano (Descartes, 1999).

Na concepção espinosana, a essência das coisas está
na existência delas. Não há como separar corpo e alma, ou
corpo e ambiente, por exemplo. Diferente da concepção
cartesiana, que acreditava em duas substâncias diferentes, a
do corpo e a da mente (Descartes, 1991), segundo Espinosa,
todas as coisas são constituídas por uma só substância e tomam
formas diferentes em seus modos de existência. A idéia de
univocidade espinosana é que somos todos (diferencialmente)
iguais numa origem imanente, a substância; e somos diferentes,
porque somos, cada um, modo único de ser da substância
(Martins, 1997; 1999; 2000). Assim, um ser humano é um ser
uno e múltiplo ao mesmo tempo. Na realidade, é a substância
que nos une, mas em modos diferentes de existir.

Tanto a razão quanto as sensações são constituídas
da mesma substância. Racional é o que corresponde à realidade
de modo formal, como por exemplo, a matemática e as leis
da física. A razão é uma etapa no conhecimento que pode ser
ultrapassada na busca de uma dimensão humana do
conhecimento que conjuga razão e afetos, na vivência da
racionalidade. Nos termos espinosanos, o humano não
corresponde a um ideal, a uma idealização ou projeção, é na
imanência e, portanto, não é passível de escala, uma vez que
não há um critério transcendente ou transcendental para medir
‘graus’ de humanidade. Nestes termos, não somos mais ou
menos humanos, assim como também o ser humano não vem
se tornando evolutivamente mais humano.
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Compreender requer, observa Espinosa, “ser afetado
de diversos modos (...), [e assim] é útil ao homem; e é-lhe
tanto mais útil, (...) ser afetado de mais maneiras ou a afetar
os outros corpos. E pelo contrário, é-lhe prejudicial aquilo
que torna o corpo menos apto para isto” (Espinosa, 1992,
part IV, prop. 38). Nesse sentido, é numa conduta ética que
nos aproximamos da realidade complexa. A ética a que estamos
nos referindo é da ordem do singular, que não se submete a
valores externos como o certo e o errado ou, como o bem e o
mal, que “nada mais são do que modos de imaginar, nos quais a
imaginação é afetada diversamente” (Espinosa, 1992, part I,
apênd.). O bem, no sentido ético, “não é uma qualidade física
ou metafísica, nem uma espécie de ente à parte: o bem é apenas
o esforço para perseverar no ser” (Carvalho, 1992, p. 14).

Uma conduta ética se dá na existência, é a conduta
humana diante da vida e representa a busca de uma forma de
estarmos ativos no mundo. “A Ética é a confirmação plena da
correlação, senão da subordinação, do pensamento puramente
teórico à finalidade prática.” (Carvalho, 1992, p. 23). Assim,
uma concepção ética articula teoria e prática e implica uma
reflexão sobre nossas ações, de forma que nos seja possível
viver um máximo de momentos ativos e criativos, com um
máximo do que Espinosa chama de afetos alegres. A conduta
ética parte do conhecimento, da capacidade de sermos causa
eficiente de nossa própria força de ação e, não, de sermos
causa de outros (alienus) ou de seguir passivamente causas
externas. Sermos os causadores, os responsáveis por uma ação
que surge na singularidade não implica desobediência de regras,
pois estas são necessárias à nossa vida, mas, implica não deixar
que outros, ou as regras, isoladamente, determinem nossas
ações.

Conhecer, para Espinosa, é o caminho para aumentar
nossa potência de agir, saber mais sobre nós e estarmos mais
ativos e criativos. Não conhecer nossas causas internas nos
distancia de nosso impulso espontâneo para perseverar na
existência, do movimento intrínseco a nós (conatus) e nos
coloca numa posição vulnerável, numa submissão às causas
externas e, assim, diminui nossa potência de agir, nos tornando
passivos. A atividade está ligada à potência. Já a passividade
nos leva à servidão, quando, sem conhecimento de nós
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mesmos, não percebemos que as causas internas foram
substituídas pelas externas. Sem conseguirmos reconhecer,
no poderio externo, aquele que nos domina, ficamos refém
de outrem, escravos sem saber que o somos. Estaríamos assim
reagindo, alienados de nós, passivos, sem usar nossa capacidade
ativa e criativa, o que diminui nossa potência e nos impulsiona
a um círculo vicioso de dependência, muitas vezes,
dependência daquele ou daquilo que nos domina.

A marca da servidão é levar o apetite-desejo à forma
limite: a carência insaciável que busca interminavelmente
a satisfação fora de si, num outro que só existe
imaginariamente. (...) A servidão (...): do lado do indivíduo,
(...) coloca-o em contradição consigo mesmo, levando-o
a confundir interior e exterior, perdendo a referência de
seu conatus e, justamente por isso provocando a própria
destruição (...), do lado da vida intersubjetiva, torna cada
um contrário a todos os outros, em luta contra todos os
outros, temendo e odiando todos os outros, cada qual
imaginando satisfazer seu desejo com a destruição do
outro, percebido como obstáculo aos apetites e desejos
de cada um e de todos os outros. (Chauí, 2000, p. 17).

O conhecimento que associa a razão à vivência
constitui um caminho para a liberdade. Não podemos ser
totalmente livres, mas podemos ser otimamente livres se
estivermos mais ativos na vida. Seremos mais livres quanto
mais compreendermos nossas necessidades singulares quando
se apresentam na vida, na corporeidade, atravessadas,
inevitavelmente, pelas regras de cada época. Esse
conhecimento tende a aumentar nossa potência de agir. No
Tratado Político Espinosa (1979) escreve que “(...) nada do que
atesta impotência no homem se pode relacionar com a sua
liberdade. Quanto mais consideramos que um homem é livre,
menos podemos dizer que ele não pode usar da razão e preferir
o mal a um bem”. Nesse sentido, a liberdade não é um livre-
arbítrio nosso em relação às leis divinas ou à natureza ou ao
nosso próprio corpo; não é uma questão de ‘comer ou não
comer a maçã do conhecimento’. “Em primeiro lugar, a
liberdade não se confunde com um poder voluntário para
escolher entre alternativas, ou para fazer ou deixar de fazer
alguma coisa; em segundo, se a impotência não pode ter a
potência da liberdade como causa, então não podemos atribuir
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a esta o pecado original ou a culpa originária do homem” (Chauí,
2000, p.15).

Quanto mais intuitivamente cientes das causas que
nos afetam, mais poderemos estar ativos, quanto menos
cientes delas, mais estaremos ao sabor do acaso no ambiente
em que vivemos (um ‘mar de acasos’). A racionalidade
espinosana se aproxima da complexidade na vivência da razão,
que pode aumentar nossa potência na realidade, aumentar a
possibilidade de estarmos ativos e de estarmos mais livres  no
mundo.

A obesidade e a conduta ética no conflito

Segundo o modelo cartesiano, a obesidade é tratada
hoje, geralmente, segundo uma mecânica, como se o corpo
fosse uma máquina de entrada e saída de energia e como se a
‘vontade’ da pessoa gorda, seu ‘livre-arbítrio’, devesse
moralmente determinar sua adesão à dieta prescrita. Segundo
a dicotomia entre corpo e mente, a mente ditaria ao corpo o
que este deve fazer, cabendo a esta parte da pessoa, sua res
extensa, portanto, submeter-se à sua outra parte, res cogitans,
usando para isso sua força de vontade, disciplina e arbítrio.
Caso o obeso não siga a dieta, estaria como que no lugar do
pecado, na servidão da alma perante a compulsividade do
corpo. Em nenhum momento, neste modelo, a pessoa é vista
como una, vivenciando uma dissociação e um conflito de
fatores simbólicos, muitas vezes contraditórios e paradoxais,
cuja complexidade não se reduz a uma luta dicotômica entre
corpo e razão.

Este conflito, no entanto, pode representar um
movimento de vida capaz de aumentar a potência de agir.
Um embate comum na realidade do corpo gordo – comer
porque gosta ou não comer porque engorda – é capaz de se
agravar com a normalização nutricional, na forma racionalizada
de uma ingestão recomendada, se esta não se articular com a
realização pessoal do indivíduo em questão. Tanto uma
normalização nutricional como uma realização pessoal, isoladas
uma da outra, escamoteiam a interação real do corpo com o
ambiente em que vive. As recomendações de ingestão diária
de nutrientes representam uma alimentação saudável se e
somente se, possibilitam transformações, inerentes à sua
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corporeidade, em prol do aumento de sua potência de agir.
Em outras palavras, além de conhecer a razão da

norma, é preciso conhecer a si próprio para que, tendo ciência
de suas necessidades, o indivíduo possa adaptar as regras à
própria existência, sem corromper-se ou criar exigências
impossíveis de serem vivenciadas de forma potente e saudável.
Uma relação ética entre alimentação, corpo e saúde, deve
tornar as regras nutricionais flexíveis às necessidades da
corporeidade singular, uma adaptação que se dá na realidade,
com a compreensão das vivências do indivíduo, com o devido
conhecimento e reflexão sobre seus conflitos internos e
ambivalências. Há neste embate uma adaptação das regras,
que se propõem a manter um corpo em boas condições de
funcionamento, mas, que nem sempre coincidem com a
necessidade da corporeidade. Uma obediência rígida às
recomendações nutricionais, certamente restringiria as
possibilidades de integrar o conhecimento racional à realidade
complexa do indivíduo e reforçaria o mito de que a problemática
da obesidade se resolve, simplesmente, na elaboração de uma
dieta que cumpra as recomendações nutricionais.

A nutrição moderna racionalizou as dietas na
necessidade urgente de salvar vidas e garantir braços fortes
para o trabalho (Rosen, 1994). A fome no mundo excede os
limites da compreensão, constituindo um estado de
emergência. No entanto, para elaborar políticas de alimentação
é preciso compreender que a relação entre alimentação, saúde
e corpo vai além da capacidade que o alimento tem de fornecer
energia e nutrientes e, vai além do direito constitucional que
temos ao alimento nosso de cada dia. A alimentação possui
também um significado vital de fraternidade e confiança no
ambiente em que vivemos. O sufocamento desse aspecto
vitalizador do alimento é o que pretendemos evitar quando
aplicamos os princípios éticos no aparente impasse ‘comer
porque quero ou não comer porque engorda’. Uma conduta
ética pode sustentar, em um sistema nutricional racionalizado,
a abertura de um espaço para a imprevisibilidade da vida. Um
espaço de acolhimento da tensão gerada na contraposição do
prazer de alimentar-se e a obediência às recomendações
nutricionais. Esse conflito pode, positivamente, envolver o
início desordenado de uma nova reapropriação criativa do



211

ambiente. Já a interdição, ao contrário, pode adoecer um
corpo, pois pode representar um impedimento da expansão
do movimento intrínseco do sujeito, o conatus, causando uma
diminuição de sua potência de agir, na forma da culpa, da
depressão, da angústia, no sentimento de que se está aquém
de um ideal, não só de corpo como também de conduta e de
força de vontade.

As normas nutricionais, culturalmente impostas,
quando agregadas à pessoa como causas externas, fragmentam-
no, enfraquecendo-o. Se as regras impostas nas determinações
nutricionais não se constituírem eticamente, não promoverão
a expansão de seu movimento e assim não promoverão corpos
potentes e ativos, mas corpos obedientes e passivos. Numa
conduta ética, o desafio da nutrição é a transformação das
regras racionais, concebidas genericamente, num bem para
aquele corpo singular, daquela pessoa singular, em seus
aspectos fisiológicos e psíquicos, tanto objetiva quanto
subjetivamente. Daí a importância em se conhecer aquele
corpo bio-psico-social na realidade, pois regras nutricionais,
quando isoladas da vida, serão impotentes em si. Quando as
causas são internas, quando o indivíduo participa da
determinação de sua dieta singularizada, constituída sem
idealizações, geram um sentimento de aprovação da vida, uma
aceitação dos problemas como ponto de partida para uma
transformação real. Na ambivalência do comer ou não comer,
estar ativo implica uma decisão em prol de uma realização,
seja ela comer ou não comer, com ciência que a vida traz em
si, inevitavelmente, prazer e desprazer. Uma decisão saudável
envolve o maior prazer e o menor desprazer, dentro da
realidade atual da pessoa.

Fronteiras conceituais da obesidade

Assumir que um indivíduo está saudável não é o
mesmo que dizer que ele é normal. Com a construção de
padrões de normalidade, a medicina assumiu a definição de
saúde como uma normalidade e o de doença, como uma
anormalidade, estabelecendo com a fisiologia, uma polaridade
entre o normal e o patológico, onde o indivíduo é ou não
normal, de acordo com um padrão ideal de saúde (Canguilhem,
1995). Como observa Elias (1994)
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grande parte do que chamamos de razões de ‘moralidade’
ou ‘moral’ preenche as mesmas funções que as razões
‘higiene’ ou ‘higiênicas’ para condicionar as crianças a
aceitar determinado padrão social. A modelagem por
esses meios objetiva a tornar automático o
comportamento socialmente desejável, uma questão de
autocontrole, fazendo com que o mesmo pareça à mente
do indivíduo resultar de seu livre arbítrio e ser de interesse
de sua própria saúde ou dignidade humana. (1994, p. 153)

A medicina tem se baseado muito mais em padrões
universais de idealização do ser humano, do que na condição
humana de vida dos corpos, na sua relação com um ambiente
particular. Segundo Foucault (1998, p. 229), a medicina simula
uma pseudo inovação onde “o pensamento contemporâneo,
acreditando ter escapado a ele [ao positivismo] desde o final
do século XIX, nada mais fez do que redescobrir, pouco a
pouco, o que o tornara possível”. Na realidade, doença alguma
está isolada no sujeito, mas é dependente do ambiente.

Uma normalização dos corpos é construída na
racionalidade médica, de acordo com um padrão universal de
corpo humano, instituído como o melhor para a espécie. Um
padrão, porém, não é o corpo na realidade, mas uma
reprodução deste num suposto outro corpo universalmente
idealizado, onde o universal “passa a servir de parâmetro de
julgamento da essência dos particulares, podendo passar assim
a desqualificá-los em sua existência presente, que, no entanto,
é a única realidade concreta (...)[e] o faz na forma de
mistificação, crença, ideologia e poder em nome de uma ‘verdade’
transcendente ao real imanente” (Martins, 1999, p. 98).

A medicina social surgiu ao traçar regras de
comportamento impostas pelo policiamento médico; depois,
com a medicina científica, a construção de um tipo de corpo
ideal/normal, em condições experimentais, de laboratório, incutiu
nos corpos uma forma de controle da vida (Rosen, 1980).

Atualmente, o círculo de preceitos e normas é traçado
com tanta nitidez em volta das pessoas, a censura e a
pressão da vida social que lhes modela os hábitos são tão
fortes, que os jovens têm apenas uma alternativa:
submeter-se ao padrão de comportamento exigido pela
sociedade, ou ser excluídos da vida num ‘ambiente
decente’. A criança que não atinge o nível de controle das
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emoções exigido pela sociedade é considerada como
‘doente’, ‘anormal’, ‘criminosa’ ou simplesmente
‘insuportável’. (Elias, 1994, p.146).

Hoje, podemos questionar essa construção de uma
normalidade, pois na realidade, o corpo normal não é,
necessariamente, o corpo saudável, mas um estado ideal dos
órgãos, segundo um padrão ideal de vida da espécie, que a
medicina deseja estabelecer. Enquanto o conceito de
normalidade designa tanto o estado habitual dos órgãos, quanto
seu estado ideal, a normatividade, segundo uma conceituação
canguilhemiana (1995), designa a autoprodução dos corpos na
realidade complexa. A capacidade de um corpo para agir, é
também sua capacidade normativa, isto é, sua capacidade para
criar normas interativas com o ambiente. Assim sendo, um
indivíduo é doente, não por ausência de norma, mas por
dificuldade de variar as normas para perseverar o seu ser. O
indivíduo doente segue normas também, mas normas pouco
ou nada flexíveis, num corpo passivo e impotente para fazer
variar suas próprias normas. Na impotência, a pessoa se torna
incapaz de variar suas normas quando se expõe ao ambiente.

No contexto atual, a obesidade recebe duas
definições: uma como um estado desviante dos padrões de
normalidade na cultura e, nesse sentido, o corpo gordo é
definido como algo anormal, porque difere da idéia de indivíduo
normal, construída em um contexto social, no qual se atribui
normalidade a um modelo de corpo com uma silhueta magra
e/ou musculosa; e outra, a obesidade pode ser compreendida
como uma doença, se ela representa um fator gerador de
impotência do corpo e reduz as possibilidades de vida de um
indivíduo no ambiente que lhe é próprio.

Um corpo gordo, na realidade, pode estar num
movimento saudável e aumentando sua potência de agir. Se
por um lado o corpo gordo se desvia dos padrões vigentes de
beleza, ele não se desvia, contudo, de sua própria natureza
humana, de sentir e perceber o ambiente à sua volta,
afetando-se com as impressões do mundo. É nesse sentido
que uma classificação antropométrica não avalia a saúde nos
corpos. Primeiramente, pelo caráter estático e pontual da
antropometria, que perde a percepção do movimento; e
depois, porque reduz o corpo ao visível e mensurável,
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ignorando o psíquico, o dinâmico, o vivencial, isto é, a condição
efetiva daquele corpo junto à vida e às suas atividades e
projetos. O corpo não é somente aquilo que se pode ver e,
aquilo que se vê, nem sempre admite medidas. Segundo
Santana (1997, p. 254), José Gil define o espaço do corpo através
de uma passagem: “Espaço do corpo é isto: se você está imerso
numa grande banheira tomando banho, cai uma aranha sobre
a superfície da água perto de seus pés e você se arrepia! Aquela
aranha não lhe tocou, mas tocou. Ora, a cada instante, nesse
instante você tem um espaço do corpo: o seu corpo vai além
do corpo próprio, para além dos limites do seu corpo”.

A saúde de um corpo se dá na relação com seu meio.
Um ambiente competitivo, com altas expectativas de
adequação a um corpo modelar, pode criar muitos problemas
de realização pessoal para uma pessoa. O corpo humano busca
aproximações e afetos no espaço social, que aumentem sua
potência de agir. Embora o espaço social possa ser desfavorável
à expressão e realização da singularidade das pessoas, impondo,
por exemplo, o modelo magro de beleza, desfavorável ao corpo
gordo, é, por outro lado, nesta realidade que aquele corpo
existe e, portanto, é num certo sentido, neste espaço, que o
corpo pode estar ativo e potente. Entendido desta forma, o
conflito passa a ser não mais entre diminuir a potência do
corpo, ao comer demais ou, diminuir a potência do corpo ao
não comer, para adequar-se à causa externa do ‘modelo magro’,
mas sim, entre aumentar a potência do corpo ao comer menos
ou, aumentar a potência do corpo assumindo ter um corpo
potente, mesmo que seja gordo. O estetismo, no sentido
que lhe dá Maffesolli (1996), atravessa a corporeidade porque
o sensível é irreprimível, embora no caso do corpo gordo, o
caráter sensível do corpo e da existência seja, em geral,
marginalizado, como se fosse um privilégio dos corpos
adaptados aos padrões; como se o pecado da existência na
carne fosse um privilégio dos que não pecam pela gula. As
emoções e sensações são um assentimento de vida, seja por
um corpo gordo ou magro, enquanto o medo das aparências,
ao contrário, constitui uma forma de desprezo ao mundo.

A estética dos corpos pode ser causa adequada e
aumentar a potência de agir de um corpo, pois suscita uma
diversidade de emoções, que constituem seu ambiente afetivo.
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O estetismo, no sentido que estamos utilizando, denuncia a
moralização que torna os corpos – tanto os que se incluem no
padrão quanto os que dele se excluem – impermeáveis às
emoções, a moralidade que limita o gesto espontâneo (Martins,
2000). O desejo de reconhecimento pelo outro, pode sim,
representar uma potencialidade capaz de criar uma
possibilidade de realização na busca de afetos e de convivência
com outras pessoas. É preciso afetar-se para estar ativo.
Bloquear os afetos é também bloquear a percepção de nossas
necessidades. Os diálogos que se dão, no que diz respeito à
corporeidade, entre saúde, normalidade e estética, são um
modo de reconhecermos as múltiplas exigências de um corpo
em sua afirmação no ambiente. A desenvoltura social e mesmo
a sedução são construídas na relação corpórea com o ambiente
e guardam a imprevisibilidade característica do humano. Cada
indivíduo tem um modo próprio de reagir às impressões e às
agressões do ambiente, diferente em cada momento de sua
vida. A corporeidade pode manter com o ambiente uma
plasticidade que gere novas configurações e novas expressões,
na reapropriação que o ambiente oferece. A enfermidade
representa o sufocamento e a impossibilidade do corpo
reapropriar-se de seu ambiente, independentemente das
medidas do corpo.

A questão da obesidade: considerações finais

A contemporaneidade traz novas exigências de
transdisciplinaridade e de aproximação com a realidade
complexa, onde uma concepção dicotômica do corpo separado
da mente se torna um obstáculo. O entendimento da
obesidade como um excesso de gordura que, positivamente,
se localiza na metade material do corpo humano, tem se
mostrado cada vez mais limitante no enfrentamento dessa
problemática. Reduzir o problema a uma questão física,
restringe as possibilidades terapêuticas no campo da nutrição.
A desconstrução de uma definição determinística de
obesidade, expressa na idéia de um balanço de energia positivo
e sua reconstrução no âmbito da complexidade, podem
contribuir para operacionalizar terapêuticas e políticas de
nutrição na área da saúde, sob um novo olhar.

A razão espinosana pode contribuir nessa construção
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porque propõe uma forma de conhecimento racional que não
se destaca do corpóreo, do vivencial e do sensível, nem
tampouco, dita verdades ao corpo, como ocorre no
cartesianismo. É nesta racionalidade vivenciada que somos
capazes de nos conhecermos sem idealizações. Esse
conhecimento não se dá isolado das variáveis do mundo dos
sentidos, nem distante da desorganização do real imanente.
Não compreendemos o corpo humano afastado dele, mas,
quando racionalizamos aquilo que vivenciamos. A corporeidade
se constitui na cultura encampando subjetividades e se
atualizando nas transformações do mundo. O ambiente tem
um papel decisivo na problemática da obesidade, onde o corpo
transforma e é transformado pelo ambiente a partir de sua
existência. Conhecer, nesse sentido, representa uma
possibilidade, por exemplo, de discernir entre as supostas
necessidades que são criadas e impostas pela mídia na venda
de produtos e fetiches e, as necessidades singulares de cada
indivíduo. Poderíamos dizer, num sentido ético, que esse
conhecimento se constitui hoje como um instrumento capaz
de denunciar os fetiches e os implantes que tentam anular a
natureza humana singular, denunciando um aprisionamento
do sujeito em ideais de saúde distanciados de um corpo singular,
efetivamente potente e, portanto, saudável a seu modo.

Assim, a construção de um conceito de obesidade
demanda uma concepção ética da vida. Uma ética que não se
separa da corporeidade, não implica nem uma justiça nos
corpos, nem uma justeza nas dietas, mas um conhecimento
das causas que aumentam nossa potência de agir. Conhecê-
las, representa aumentar as possibilidades de estarmos ativos
na vida. Não conhecer as causas internas, que nos afetam,
nos coloca vulneráveis e submissos às causas dos outros e a
padrões supostamente universais, o que diminui nossa potência
de agir, nos tornando passivos diante da realidade. Essa
passividade pode levar à servidão. Estaríamos, desse modo,
escravos das dietas, na obediência de normas que não são as
nossas, que não são fruto de nossa normatividade própria, de
nossa atividade e criatividade na interação com o mundo.
Quando seguimos obedecendo às normas externas a nós,
nutrimos a crença de que a satisfação está fora de nós, o que
diminui nossa potência e nos enreda em um círculo de
dependência. Na alienação de si, o controle social pode levar
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a corporeidade a vivenciar e alimentar contradições – comer
ou não comer – e dissociações imaginárias.

Uma conduta ética é libertadora, pois a liberdade de
um corpo não está em poder escolher os alimentos, mas em
aproximar as recomendações nutricionais às necessidades que
desenvolvemos na relação com o ambiente. Nesse sentido, o
corpo não é livre quando come o que supostamente quer,
mas é livre quando consegue, conhecendo suas necessidades,
realizá-las e querê-las. Isto é, querer o que aumenta sua
potência de agir. A necessidade não existe nem só no corpo,
nem só na mente, mas no corpo humano inteiro, na unidade
somatopsíquica que somos. Entender a necessidade de um
corpo humano como somente do corpo ou somente da mente
é um caminho para a escravidão e para a reatividade.

Uma conduta ética não representa a substituição de
um modelo de corpo magro por outro modelo gordo. A
impotência de um corpo gordo não está no reconhecimento
dos modelos padronizados de beleza, mas no desconhecimento
das necessidades próprias de sua corporeidade singular. A
necessidade em seguir um modelo ideal de corpo magro, já é
uma reação a uma causa externa que diminui sua potência de
agir.

O conflito entre comer (porque quero) ou não comer
(porque engorda) representa uma tensão vivenciada por um
corpo gordo, mas traz, em si, uma possibilidade de
transformação. Exercitamos, na tensão existente entre as
recomendações nutricionais modernas, impostas como um
controle social e, a realização pessoal, a utilidade da ética. O
conflito representa uma possibilidade de transformação; assim,
entendemos que reprimir um conflito alimentar, não é resolvê-
lo e que a repressão pode gerar doenças. O corpo não decide
pelo prazer ou pelo desprazer, mas por um máximo de prazer
e um mínimo de desprazer. Deste modo, muitas vezes optar
por não comer uma guloseima não é negar o prazer, mas optar
pelo mínimo de desprazer.

Numa tentativa de aproximação com a realidade,
construímos duas definições para obesidade. Tanto uma como
outra envolvem o corpo com o ambiente. A obesidade pode
ser compreendida como uma doença, quando representa um
fator gerador de impotência do corpo, em relação ao ambiente
que lhe é próprio. Na impotência a pessoa fica passiva quando
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se expõe ao seu ambiente, diminuindo sua potência de agir.
Nesse sentido, defendemos que mesmo um corpo gordo pode,
na realidade, estar num movimento saudável, se não
compromete sua potência de agir. Nessa concepção, uma
classificação antropométrica, isoladamente, não é capaz de
avaliar a saúde nos corpos, pois foraclui a interação do corpo
com o ambiente. Por outro lado, a obesidade pode ser definida
como um desvio do padrão vigente de normalidade, que se
baseia em um modelo magro e musculoso de corpo. Um corpo
gordo é concebido como algo anormal, em uma cultura
contemporânea que institui um modelo de corpo magro como
uma imagem ideal de corpo. A idéia de indivíduo normal está
construída a partir de médias da espécie humana e do
imaginário coletivo, determinada em um contexto social onde
nossa cultura atribui normalidade a um modelo idealizado social
e culturalmente, com medidas antropométricas pré-
determinadas. Em relação ao modelo de corpo intitulado de
normal, o corpo gordo se torna, na verdade, desviante. No
entanto, se ele se desvia dos padrões de beleza, ele não se
desvia, contudo, de sua própria natureza e é capaz de sentir e
perceber o ambiente a sua volta, afetando-se com as
impressões do mundo e, caso o faça de forma ativa e potente,
seria, neste sentido, saudável.

Assim, defendemos o estetismo, no sentido de um
assentimento de vida. Embora o modelo magro de beleza
seja desfavorável ao corpo gordo, é na realidade sensível do
mundo que um corpo – magro ou gordo – pode estar ativo e
potente. O mito do sucesso profissional e amoroso, a partir
de um modelo idealizado de beleza, é desmistificado na vida
real e singular de cada um, na realização efetiva de cada corpo.
A estética dos corpos pode aumentar a potência de agir de
um corpo, pois envolve emoções, sensações e sentimentos
que constituem um ambiente afetivo real e não imaginário.
A sensibilidade da corporeidade que se coloca no estetismo,
promove encontros entre as pessoas, compartilha afetos e
celebra isso numa vida social ativa. O estetismo, nessa
perspectiva, é amoral, pois permeia uma vivência cotidiana
dos corpos, sendo assim contrário à marginalização que a
sociedade e os padrões difundidos pela mídia impõem,
sobretudo, ao corpo gordo, como se este fosse incapaz de
emoções e sensações.
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Conhecendo a nós mesmos, a nossas necessidades,
somos livres para buscar os ambientes e as formas mais
adequadas para realizá-las. Assim continuamos receptivos ao
mundo, mas selecionamos os ambientes que nos afetam. Na
realidade, tanto uma atitude otimista como pessimista, no
que diz respeito às transformações da corporeidade, não são
muito mais que perspectivas consoladoras, recalcadoras da
realidade do corpo, diante do poder da normalização e da
padronização. A corporeidade mantém com o ambiente uma
plasticidade que traz novas configurações e novas expressões
somente quando há uma reapropriação do ambiente, um
processamento singular do que o mundo nos traz.

Uma conduta ética deve levar em conta as
singularidades e a participação dos envolvidos nas mudanças
de um comportamento alimentar. No caso da terapêutica,
tratar-se-á de elaborar um esquema alimentar que respeite
as singularidades do indivíduo e que seja elaborada de forma
conjunta, com sua participação. Uma dieta imposta, cerceia a
liberdade das pessoas, escravizando-as. Uma vez passivas, é
compreensível que, mesmo inconscientemente, rejeitem a
dieta que lhes fora imposta. Ademais, a própria passividade já
implica uma diminuição de sua potência de agir, constituindo-
se, portanto, em uma forma de adoecimento – imperceptível
aos procedimentos convencionais da nutrição, que utilizam a
antropometria como instrumento fundamental no tratamento
da obesidade.

No caso do planejamento de políticas de alimentação,
tratar-se-ia também de respeitar as singularidades, inclusive
culturais e locais e, a partir de estudos das vivências alimentares
dos grupos, planejar ações futuras e estratégias de adaptação
dessas vivências às recomendações nutricionais, de modo a
aumentar a potência das pessoas, tornando-as mais ativas em
seu ambiente. Não é possível, por exemplo, considerarmos
ético formular estratégias para normalizar a alimentação dos
grupos, de acordo com um padrão global de alimentos
supostamente necessários, pois entendemos que um modelo
de assistência nutricional também escravizaria e diminuiria as
potencialidades da comunidade, se não contasse com uma
participação ativa dos indivíduos e da cultura que a compõe.
Por exemplo, a diversidade alimentar presente em cada região,
constitui um recurso nutricional que nem sempre é
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considerado pelos planejadores, que privilegiam uma
alimentação globalizada, muitas vezes por falta de informações
nutricionais a respeito de frutas e hortaliças cultivadas e nativas
da própria região. O mesmo podemos dizer de práticas e
serviços. O que queremos frisar é que o planejamento em
saúde precisa considerar os recursos nutricionais locais, assim
como também novas práticas em saúde, conhecendo, nestes,
suas potencialidades que, muitas vezes, já fazem parte da
cultura alimentar da região e não devem ser pacificadas pela
automatização e generalização de alguns programas em saúde.

O conceito de obesidade que procuramos reconstruir
nesse trabalho, assim como o enfoque conceitual utilizado
para isto, têm diante de si, a nosso ver, um vasto campo de
aplicação na elaboração de terapêuticas particulares, mas
também, de práticas de saúde e políticas de alimentação para
as comunidades, onde a recuperação da história de cada grupo
social pode ser uma estratégia para propostas criativas, capaz
de destacar as singularidades das populações, no campo da
alimentação. A racionalidade, nesses termos espinosanos,
permite uma compreensão de problemas complexos, como a
obesidade, de uma forma ética, levando em conta, ao mesmo
tempo, as recomendações nutricionais e a realidade dos
indivíduos envolvidos.

A avaliação nutricional pode estabelecer novos
parâmetros alimentares baseando-se também na compreensão
obtida a partir de uma conceituação da problemática,
estendendo sua percepção do corpo humano para além da
antropometria; por exemplo, no que diz respeito aos aspectos
subjetivos de interpretação da normalidade/normatividade das
pessoas. No caso específico da obesidade, são variadas as
possibilidades de prescrição dietética, mas que, se isoladas
das questões ambientais concernentes à vida efetiva do
indivíduo – incluídos seus aspectos psíquicos e simbólicos –,
tendem a se tornar fórmulas idealizadas e inócuas. A definição
de conceitos operacionais promove ainda uma
interdisciplinaridade nas equipes de saúde, na medida em que
facilita a comunicação entre as especialidades, atravessando a
todas. A conceituação ultrapassa uma divisão dicotômica entre
metodologia quantitativa e qualitativa que, num certo sentido,
não se sustenta mais diante da assunção da realidade como
complexa.



221

Referências

CANGUILHEM, G. O Normal e o Patológico. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1995.

CARVALHO, J. Introdução. In: ESPINOSA, B. Ética.
Lisboa: Relógio D’Água, 1992.

CHAUÍ, M. Paixão, ação e liberdade em Espinosa. Folha de
São Paulo, ano 2000, 20 (ago):17.

DELEUZE, G.; GATTARI, F. O que é filosofia? Rio de
Janeiro: Ed. 34, 1991.

DESCARTES, R. O Discurso do Método. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.

DESCARTES, R. As Paixões da Alma. São Paulo: Nova
Cultural, 1991.

ELIAS, N. O processo Civilizador: uma história dos
costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v.1 e 2. 1994.

ESPINOSA, B. Tratado Político. In: Espinosa - vida e obra.
São Paulo: Abril Cultural, 1979.

ESPINOSA, B. Ética. Lisboa: Relógio D’Água, 1992.

FOUCAULT, M. O Nascimento da Clínica. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 1998.

LUZ, M.T. Natural, racional e social: razão médica e
racionalidade científica moderna. Rio de Janeiro: Campus,
1988.

MAFFESOLLI, M. No fundo das aparências. Petrópolis:
Vozes, 1996.

MARTINS, A. Univocidade e ontologia em Deleuze e em
Espinosa. In: VASCONCELLOS, J.; FRAGOSO, E.A.R.
(orgs). Deleuze: imagens de um filósofo da imanência.
Londrina: Ed. UEL, 1997.

MARTINS, A. Novos Paradigmas e Saúde. Physis. Revista
de Saúde Coletiva, v. 9, n. 1, p. 83-112. 1999.



222

MARTINS, A. Amor: ilusão ou realidade? Winnicott,
Espinosa, psicanálise e filosofia. In: IX ENCONTRO
LATINO-AMERICANO SOBRE O PENSAMENTO DE
D.W. WINNICOTT. Anais... Rio de Janeiro: SBPRJ, 2000.

MONTEIRO, C. La Transición Epidemiológica  en el Brasil.
In: BACALLAO, J.; PENA, M. La Obesidad en la pobreza:
un nuevo reto para la salud pública. Washington:
Organización Panamericana de la Salud, 2000. p. 576.

MONTEIRO, C.A.; CONDE, W.L.; POPKIN, B.M.
Independent effects of income and education on the risk of
obesity in the brazilian adult population. The Jounal of
Nutrition, v. 3, p. 131. 2001.

ROSEN, G. Da polícia médica à medicina social: ensaios
sobre a história da assistência médica. Rio de Janeiro:
Graal, 1980.

ROSEN, G. Uma História da Saúde Pública. São Paulo:
Hucitec/Abrasco, 1994.

SANTANA, D. Entrevista com José Gil. Cadernos de
subjetividade, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade.
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da
PUC-SP, v. 5, n. 2, p. 253-266. 1997.



“SAÚDE/DOENÇA E TRIANGULAÇÃO:
PONTOS DE VISTA E INTER-RELAÇOES”

Fernando Lefevre
Ana Maria Cavalcanti Lefevre



225
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PONTOS DE VISTA E INTER-RELAÇOES
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Ana Maria Cavalcanti Lefèvre2

Introdução: a saúde/doença e os pontos de vista

A noção eminentemente sociológica de pontos de vista,
entendida, literalmente, como lugar de onde se vê, ajuda a
compreender que o sentido das realidades, numa sociedade,
é sempre fortemente influenciado pelo espaço de onde os
atores sociais correspondentes geram estes sentidos; e que a
descrição deles equivale não apenas identificação dos pontos
de vista mas, também, ao entendimento das várias  relações
entre eles.

Três pontos de vista

Assim pensamos – é nossa hipótese - que, no mundo
atual e, particularmente, entre nós brasileiros, a saúde/doença3

pode ser entendida a partir de três pontos de vista: do ponto
de vista dos indivíduos (PVI), do ponto de vista do sistema
produtivo (PVSP) e do ponto de vista técnico (PVT).

Porque estas três abordagens foram as escolhidas?

1 Prof. Titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Av. Dr. Arnaldo 715. São Paulo. flefevre@usp.br
2 Doutora em Saúde Pública pela USP. Professora comissionada na Faculdade de Saúde Pública da USP. Av. Dr.
Arnaldo 715. São Paulo. alefevre@usp.br
3 Pretendemos discutir aqui a saúde/doença que, na falta de uma denominação mais adequada, chamaremos
de saúde/doença individual para distingüi-la da saúde pública/coletiva que, a nosso ver, pelas suas especificidades,
merece uma discussão à parte.
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Porque a hipótese central dos autores é a de que, hoje, entre
nós, de um ponto de vista sociológico, o entendimento da
saúde-doença ganharia muito se ela fosse vista, basicamente,
como uma mercadoria (serviço) que se vende, um estado
que se tem e uma técnica que se pratica.

Pode-se argumentar: mas, entre nós, a saúde, do
ponto de vista legal, não é um Direito do cidadão (e um Dever
do Estado)? Sem dúvida, mas mesmo sem entrar a fundo na
discussão da eficiência e eficácia, entre nós, deste Direito,
não parece abusivo dizer que se trata do direito à mesma
(também sem entrar no mérito da qualidade intrínseca)
mercadoria ou serviço, apenas custeada pelo Estado, de várias
formas.

Assim, apesar de não nos mover, de modo algum,
qualquer propósito de abarcar toda  a saúde/doença, na escala
individual, neste triângulo, acreditamos que ele pode fornecer
um modelo razoavelmente inclusivo que, em si e pelos seus
desdobramentos, dê conta de boa parte do sentido circulante
nesta área da vida humana, entre nós brasileiros na atualidade.

Este modelo triangular busca instituir o que se acredita
serem, hoje, 2005, pelo menos em sociedades urbano
industriais como a brasileira, os atores sociais/institucionais
protagonistas do “drama” ou do macro discurso da saúde/
doença.

Estes atores, pelo seu lugar na sociedade, são
compelidos a eleger um interesse primordial a ser defendido em
relação à saúde/doença, que institui, para cada um deles, um
sentido dominante ou preferencial para esta saúde/doença.

Assim, do ponto de vista dos indivíduos, saúde pode4

ser vista como uma estado de um ou de uma parte de um
corpo/mente de um indivíduo ou de uma coletividade de
indivíduos, percebida por estes indivíduos ou como bem estar,
ou ausência de mal estar, ausência de doença, ausência de
sintomas ou como qualquer outro estado considerado saudável,
com base em algum critério socialmente compartilhado, que
os indivíduos podem ter, ser, estar, ou obter.

4 Usa-se pode aqui e no texto, como um todo, para indicar, claramente, uma escolha por poder em lugar de
ser, uma vez que não se pretende, de modo algum, esgotar a atribuição de sentido à saúde-doença pelos atores
sociais.
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Deste ponto de vista, portanto, saúde pode ser
percebida como uma sensação: os indivíduos sentem que
são saudáveis, com base em uma série de indicadores
socialmente disponíveis (se raramente ou nunca tiverem sido
acometidos de doenças graves, se estiverem
permanentemente dispostos para o trabalho, etc.). De forma
semelhante, estes indivíduos estão sentindo-se saudáveis
quando as sensações correspondentes, de base igualmente
social, têm como referência um espaço de tempo mais
delimitado.5

Do ponto de vista do sistema produtivo, saúde
pode ser entendida como uma mercadoria que incorpora nela
um valor intrínseco a ser reificado, cujo uso ou consumo implica
entrar na posse do valor.

De um ponto de vista técnico, a saúde pode ser
compreendida como um tipo específico de poder ou autoridade,
no sentido sociológico do termo (Bourdieu, 1982), que
chamamos PPS, ou Poder de Proporcionar Saúde (Lefevre,
1998), poder esse de que são investidos um conjunto de
profissionais ou especialistas para: conceituar saúde e doença;
prescrever saúde (comportamentos saudáveis); produzir (ou
mais comumente, aplicar), tecnologia e ações, as quais, por
sua vez, produzirão um “efeito” de saúde em indivíduos e
populações e, finalmente, poder para atestar que determinada
pessoa ou comunidade é ou está saudável ou doente.

Evidentemente este PPS não é novo, pode-se até
dizer que acompanha, desde sempre, o homem vivendo em
sociedades organizadas. O que muda, decisivamente, é que
hoje tal poder, entendido como responsabilidade de um
conjunto de atores sociais investidos, pela sociedade, de
autoridade para proporcionar saúde e/ou não-doença, ganha
força de realidade, já que não encontra mais em Deus ou no
sobrenatural seu fundamento, mas, na Ciência e Tecnologia;
apesar de se reconhecer que religião e o sobrenatural
continuam, ainda hoje, a manter considerável força, entre
nós e alhures, como fundamento de um sem número de ações
de oferecimento e busca de saúde ou não-doença.

5 Ver a respeito a diferença entre ser e estar saudável (Lefèvre, 1999). Em paralelo, seria curioso saber se ou
como este sentimento de estar com saúde se expressa nas pessoas que vivem em culturas cujos idiomas não
permitem diferenciar claramente “ser” de “estar”.
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A saúde/doença, em resumo, tem, hoje em dia, entre
nós, três principais atores protagonistas: o Indivíduo, o Sistema
Produtivo ou Mercado e a Técnica, o  que faz com que seja
entendida e vista, respectivamente  como Sensação (S),
Mercadoria (M) e Poder (P), acrescidos estes sentidos de um
sem número de sentidos derivados das diversas inter-relações
S-M-P.

Há, portanto, três grandes macro-interesses em disputa
no “jogo” (no sentido que Bourdieu confere ao termo) da
saúde/doença, hoje, entre nós:

Sentir saúde Þ Interesse do Indivíduo

Vender saúde como valor reificado Þ Interesse
do Sistema Produtivo ou Mercado

Exercer o poder de proporcionar saúde Þ
Interesse do Técnico ou Profissional ou
Especialista em Saúde

A saúde/doença concreta é, sempre, do ângulo de
seu funcionamento social real, uma resultante de todo tipo de
inter-relações de interesses e sentidos, envolvendo estes
atores sociais/ institucionais.

Inter-relações: alguns exemplos

Estas três perspectivas dão lugar, pois, a um sistema
dinâmico de relações, onde os pontos de vista se inter-
influenciam das mais variadas formas.

Apresentaremos e discutiremos aqui, a título de
exemplo, algumas inter-relações possíveis entre os distintos
pontos de vista.

Vale frisar que a nossa opção pelas inter-relações tem
em vista evitar falar de ou postular relações fortes de
determinação, de causa e efeito: acreditamos, de fato, ser
muito mais prudente, no caso da saúde-doença, pensar em
inter-influências de pontos de vista.
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Primeira Inter-Relação (PVI ? PVSP): existe uma “mais
saúde” como um desejo insuflado pelo sistema
produtivo

No que toca à saúde, não seria equivocado dizer que
os indivíduos são, entre outras coisas, feixes de vontades ou
de desejos inconscientes, a serem mobilizados pelo sistema
produtivo.

Como assinalado alhures (Lefèvre, 1997) a saúde pode
ser entendida, também, como um desejo, não no sentido de
que as pessoas espontaneamente desejem saúde mas,
sobretudo, como um querer, digamos virtual, a ser, no contexto
histórico das sociedade de consumo atuais, insuflado, organizado
e até manipulado, de fora, pela publicidade e demais técnicas
de convencimento, enquanto “braços simbólicos” do sistema
produtivo.

Podemos chamar esta saúde desejada de mais saúde
ou saúde elástica, para distingui-la da saúde simplesmente,
entendida esta última como uma espécie de ponto zero, abaixo
do qual o indivíduo está doente.

Estas mais saúde e saúde elástica sugerem a existência
de um pacto implícito entre, dois interesses, o dos indivíduos
que desejam  sempre mais saúde e o do sistema produtivo como
um todo, que espera (e precisa) vender sempre produtos e
serviços de saúde ensejando a proposta mercadológica de
flexibilizar a idéia de saúde, “liberando-a” de seu
“engessamento” bio-médico.

Esta flexibilização da saúde pode ser externa, quando
se busca vender saúde fora do campo estritamente ou
legalmente sanitário, procurando, assim, expandir as fronteiras
do mercando, fugindo dos “controles” ou vigilâncias legais e
corporativas; ou interna, quando o objetivo é cooptar os
profissionais de saúde para flexibilizarem a rigidez das
“recomendações médicas ou técnicas”.

A flexibilização externa pode facilmente ser
observada, entre nós e alhures, na emergência atual e
progressiva de uma massa enorme de produtos e serviços como
vitaminas, alimentos, roupas, spas, serviços de “malhação”,
etc., que ingressam a cada dia no mercado de saúde.
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Exemplos típicos de flexibilização interna podem ser
representados pelo assim chamado “uso e prescrição
recreativos” de remédios tipo Viagra e de “plásticas estéticas”
e afins (ambos, comportamentos largamente difundidos, hoje,
entre nós, brasileiros) que não são, explicitamente, saúde
negativa, isto é “não doença”, mas um acréscimo ou surplus
de saúde, desejados por e, prescritos para, indivíduos saudáveis.
Isto, evidentemente, não impede que se pense, ao longo do
tempo, num possível deslizamento que, mais ou menos
patrocinado, tolerado ou até mesmo incentivado pelos
profissionais de saúde, levaria os indivíduos a passarem a ver
esta mais saúde como algo imprescindível, ou seja, como saúde
propriamente dita e, conseqüentemente, à sua ausência como
doença.

É importante notar que, na história da humanidade
estes desejos, em si mesmos, nada têm de novo; o que muda,
hoje, é que eles passam a ser administrados por profissionais
de saúde (médicos, nutricionistas, psicólogos, etc.), na qualidade
de ações, serviços, produtos, processos, embasados em ciência
e tecnologia.

Como conseqüência, impulsos outrora carregados de
culpa ou pensáveis apenas no plano da fantasia, são hoje
legitimados, passando a ser vistos como coisas saudáveis, ou
seja, não apenas como aspirações perfeitamente admissíveis,
mas também, mais maquiavelicamente, como estados sem os
quais os indivíduos passam a ser vistos como quase-doentes:
homens acima da faixa dos 50, cuja performance sexual
naturalmente decresce, passam, sutilmente, a se sentirem
quase-doentes, sendo incitados por uma espécie de publicidade
corporativa6  a consultarem seu médico, com vistas a
restabelecer sua “saúde sexual”; por sua vez, mulheres na
mesma faixa também são incitadas, pela publicidade e pela
medicina, a reporem no organismo os hormônios que
naturalmente não produzem mais, sob pena de adoecerem
de menopausa.

6 A este respeito vale mencionar um, o folheto envolvendo o tema da chamada “disfunção eréctil” colhido
pelo autor em 2005 em uma prestigiosa unidade de saúde de São Paulo pelo seu caráter exemplar, que
mereceria todo um estudo sobre a “intenção medicalizante” e o uso descarado e por vezes grosseiro de
técnicas de “sedução comunicativa”.
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Vale ressaltar mais uma vez, que a manipulação do
sistema produtivo com a cooperação das corporações técnicas
só é possível porque esta mais saúde toca fundo, no desejo ou
impulso humano de ser mais homem, mais mulher.7

Tal perigo ronda também a Saúde Pública ou Coletiva,
na medida em que esta, para distanciar-se e distinguir-se da
Medicina, que tem como objeto a Doença, busca notadamente
pela via da Promoção de Saúde, aproximar-se de, ou identificar-
se com uma fantasiosa “saúde positiva”. Ora, assim fazendo,
esta “saúde positiva” tende, quase que inevitavelmente, a se
confundir com a mais saúde propagandeada pelo Mercado. Em
nosso livro “Promoção de saúde: a negação da negação” (Lefèvre
e Lefèvre 2004), discutimos em detalhe esta tendência.

Desse modo, cabe colocar que a mais saúde representa
um estágio avançado e bem sucedido do processo histórico da
mercantilização e medicalização da vida.

Segunda Inter-Relação (PVI?PVT): hoje, para o
indivíduo, não basta se sentir saudável, é preciso um
atestado de saúde

Nos dias atuais, em muitas circunstâncias, em função
do chamado avanço do conhecimento científico sobre o corpo
humano normal e patológico, os indivíduos comuns não têm
condições de saber se são saudáveis ou estão com saúde, já
que não basta (ou pode ser enganoso e até perigoso) sentirem-
se saudáveis, bem dispostos para o viver o dia a dia e para o
trabalho, já que, pelo fato de serem seres humanos comuns e
não profissionais de saúde, não tem PPS, ou seja, poder ou
autoridade, dado pelo conhecimento científico, para saber se
são/estão ou não saudáveis.

Estes indivíduos, em muitas circunstâncias, para saber
se são ou estão saudáveis necessitam, então, de um atestado.

Este atestado pode ser formal/legal (para fins de
emprego, dispensa de trabalho, etc.) ou para consumo
individual, mas é sempre uma  informação absolutamente
necessária para que os indivíduos possam viver o dia e para se
programarem para o futuro imediato ou remoto.

7 que pode até, no limite, apontar, porque não, para  a quebra das fronteiras de gênero (ver, por exemplo
Gebert ) levando a coisas como o travestismo ou à mulher sarada  na medida em que isto implique em ser  mais
homem e mulher ao mesmo tempo.
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Acontece que, dadas as contingências da vida diária
nos grandes centros, as dificuldades de todo tipo para acessar
os sistemas de saúde, a crise de confiabilidade na tecnologia
médica e no tirocínio médico e, mesmo a mais que legítima
vontade dos indivíduos de gerirem, com seus recursos próprios,
a sua saúde, acaba ficando impossível e mesmo indesejável
estar a todo momento obtendo atestados confiáveis de saúde.
Mas, por outro lado, esta impossibilidade leva os indivíduos de
hoje a se sentirem, larga e crescentemente, inseguros em
relação à sua saúde.

Além disso, dado o avanço científico e tecnológico
exponencial da chamada “medicina diagnóstica”, criou-se, em
sociedades como a brasileira, com os conhecidos padrões de
desigualdade de distribuição de renda, um acesso
correspondentemente desigual aos meios de obter “atestados
de saúde”. Uma reportagem recente da Revista Veja (2003)
sobre a concorrência entre dois “gigantes” da medicina
diagnóstica brasileira ilustra bastante bem esta situação, na
medida em que indica uma tendência a “nivelar por cima” os
padrões de consumo de serviços médicos desejáveis.

Terceira Inter-Relação (PVI?PVT): há uma dificuldade
estrutural na comunicação entre as autoridades
sanitárias/profissionais de saúde e a população/usuários/
clientes/consumidores que decorre de um conflito entre
a lógica sanitária, que preside as mensagens e os sentidos
emanados do campo sanitário, e a lógica do senso
comum, que preside as mensagens e os sentidos
emanados do senso comum8

População e profissionais de saúde falam e atuam sobre
a saúde e doença de dois lugares ou espaços sociais bastante
distintos.

Esquematicamente, podemos dizer que os
profissionais de saúde falam e atuam sobre saúde/doença a
partir dos Serviços (hospitais, Centros de Saúde, clínicas
privadas) e/ou das Universidades, e/ou do Aparelho de Estado
ligado à Saúde (Secretarias da Saúde, Ministério da Saúde, etc).

8 O texto desta terceira inter-relação encontra-se, em parte, no livro “Promoção de saúde. a negação da
negação” (Lefèvre e Lefèvre , 2004)
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Já as pessoas falam e atuam sobre a saúde a partir das
suas casas, de seus escritórios, de suas fábricas, de seus serviços
e até da rua.

Nesse sentido, é fácil perceber um poderoso conflito
na medida em que sendo a saúde e a doença entendidas, de
acordo com a representação social dominante na época atual,
como um assunto técnico/científico, a fala profissional é uma
fala legal, socialmente autorizada (Bourdieu, 1982), porque
vem de um espaço técnico científico (Santos, 1996), enquanto
a fala do indivíduo comum é uma fala leiga, desautorizada,
prosaica, ilegal, deseducada, porque é proveniente de um
espaço vivencial, do cotidiano.

Sendo assim, não haveria diálogo possível entre as
partes, mas apenas uma prática discursiva e comportamental
regida por relações assimétricas de mando/obediência;
prescrição/cumprimento da prescrição, podendo estas relações
serem mais autoritárias ou mais gentis (Wilson, 2003) ou,
menos “participativas” ou “educativas” ou “cooperativas”, o
que não muda em nada sua natureza estruturalmente
assimétrica.

Mas, um importante componente vem complicar esta
assimetria estrutural, deixando, em tese, espaço para o seu
questionamento.

Com efeito, o profissional fala científica/tecnicamente
sobre um objeto tecnocientífico (a saúde/doença), mas este
objeto sobre o qual ele fala, com autoridade, se por um lado
lhe pertence como objeto científico, de estudo e intervenção,
por outro lhe é radicalmente exterior, implicando, além disso,
em alteridade, na medida em que pertence, enquanto
sentimento de corporiedade (Turner, 1989), sensação física e
emocional, objeto de direito, locus de autonomia, à pessoa,
ao indivíduo, dono de seu corpo.

Isto é, a saúde e a doença são objetos técnicos/
científicos e de cientistas/técnicos mas, também e
contraditoriamente, atributos e condições de  sujeitos
humanos.

Este conflito dá nascimento, entre outras coisas, ao
campo da Bio-Ética como um espaço de reflexão e de prática
sobre esta problemática (Fortes e Zoboli, 2004).

Mas, se por um lado, o fato do corpo e da
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corporiedade permitirem, em tese, aos indivíduos comuns
reapropriarem-se, pelos menos em parte, como sujeitos, da
sua saúde e da sua doença, ainda sobra amplo espaço para a
manutenção e reprodução das relações de dominação
anteriormente mencionadas.

Temos uma (entre muitas) interessante ilustração disto
num trabalho realizado com estudantes de medicina, sobre as
razões por eles alegadas para a escolha do curso de medicina
(Ignarra, 2002), quando parte dos estudantes afirmam que
sua escolha pelo curso, se deve ao fato da medicina lidar com
a vida.

Ora, esta representação social, lida de um ângulo
menos nobre, pode gerar o seguinte sentido (com seu
correspondente efeito prático): você, indivíduo comum, deve
me obedecer porque eu, na qualidade de médico, tenho a chave
da sua vida e, conseqüentemente, da sua morte, nas minhas
mãos técnicas, o que implica que o exercício da sua rebeldia ou
da sua autonomia como sujeito, ainda que represente uma
possibilidade concreta e até um direito pode, na prática, significar
a sua condenação à  morte ou ao sofrimento.

Quarta Inter-Relação (PVSP?PVT): as sociedades
contemporâneas tendem progressivamente, a gerar
grandes quantidades de produtos e serviços ditos “de
saúde” (consultas médicas, medicamentos, cirurgias,
etc) que podem ou não, pelo seu consumo, produzir os
efeitos anunciados ou produzir contra-efeitos não
desejados; ou produtos de consumo como alimentos,
saneantes, medicamentos, etc., que, pelo seu consumo,
podem produzir efeitos não desejados como não cura
ou controle, doenças, mal estares, agravos variados,
invalidez, morte. Tais sociedades por isso viram-se
compelidas a montar ou aperfeiçoar sistemas públicos
de Vigilância Sanitária, visando controlar e monitorar
estes efeitos positivos e negativos do consumo de
produtos e serviços, ligados direta ou indiretamente à
saúde-doença. A Vigilância Sanitária pode, então, ser
vista como uma inter-relação entre o PVST entendido,
genericamente, como PPNS (Possibilidade de Produzir
Não Saúde) ou PPD (Possiblidade de Produzir Doença)
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e o PVT entendido como PPS sob a forma de PVCS
(Poder de Vigiar Consumo de Saúde) ou PVCG (Poder
de Vigiar o Consumo em Geral)

A saúde/doença, considerada do ponto de vista do
Sistema Produtivo, implica a produção de mercadorias ou
serviços geradores de saúde como anti-doença, por exemplo
medicamentos; isto, por sua vez,  interagindo com saúde/
doença do Ponto de Vista Técnico, dá lugar à Vigilância Sanitária
como uma modalidade de PPS (Poder de Proporcionar Saúde),
que consiste no poder de vigiar saúde ou seja, evitar ou
controlar os efeitos indesejados do consumo de geradores de
saúde (=não doença).

Por outro lado, de uma forma indireta, o Sistema
Produtivo relaciona-se com a saúde/doença, na medida em
que vários tipos de mercadorias e serviços como alimentos,
domos saneantes, inseticidas, etc., bem como os meios ou
processos de produção ou ainda os insumos ligados a estas
mercadorias ou serviços, podem gerar doenças ou agravos de
várias ordens; também isto, interagindo com saúde/doença
do Ponto de Vista Técnico, dá lugar a outra dimensão da
Vigilância Sanitária como uma modalidade de PPS (Poder de
Proporcionar Saúde), que consiste no  poder de vigiar os efeitos
sanitários indesejados do consumo de mercadorias e serviços
em geral (e, indiretamente, de seus respectivos processos
produtivos).

Numa pesquisa que vem sendo desenvolvida neste
momento (junho de 2005) na qual se busca, entre outras
coisas, detectar a consciência sanitária do vendedor ambulante
de alimentos, é encontrado um discurso interessante e muito
freqüente entre eles, de que o principal motivo para preservar
a saúde e a higiene dos locais onde vendem alimentos é o de,
com isso, manter ou não perder a clientela.

Tal exemplo revela a força atual da progressiva
aceitação pelo PVSP da Vigilância Sanitária, não como ação
meramente legal ou de polícia, mas como uma modalidade
PPS em que o sujeito técnico é visto pelo Mercado como um
aliado do vendedor, na medida em que é capaz, tecnicamente,
de agregar valor a um produto, atestando-o como
efetivamente saudável.
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Quinta Inter-Relação (PVSP?PVT?PVI):  numa
sociedade de consumo, a saúde tende a se transformar,
progressivamente, em mercadoria/serviço gerada pelo
sistema produtivo; mas ela é, também, ao mesmo
tempo, um objeto tecno-científico subordinado ao
conhecimento das ciências da saúde, sob o controle e
de posse dos profissionais de saúde. Isto gera uma
situação comunicativa complexa e uma importante
tensão comunicacional, com a presença de dois sujeitos
emissores das mensagens de saúde, falando
freqüentemente, na mesma mensagem, de dois lugares
distintos, para o mesmo destinatário, que pode ser
tanto o paciente quanto o consumidor, ou ainda, as
duas coisas reunidas.

O indivíduo sente dor, o sistema produtivo vende
alívio da dor em comprimidos e o profissional de saúde avalia,
qualifica, define a natureza da dor e propõe, em função disso,
uma intervenção técnica diante da dor.

Há um caminho real, conhecido de todos, para a
adequada comunicação entre estas três esferas: o indivíduo
que sente a dor comunica este sentimento ao profissional de
saúde, que qualifica e contextualiza esta informação para, em
seguida, indicar um tratamento que pode, eventualmente,
consistir em prescrever um medicamento, que por sua vez
está disponível no mercado para ser consumido pelo indivíduo.

Mas, este é apenas um dos caminhos comunicacionais
possíveis, o da lógica sanitária, de natureza tecnocientífica,
que precisa ser socialmente contextualizado, entendendo-se
e admitindo-se que ele coexiste em relações de conflito,
cooperação, harmonia, competição, etc., com caminhos
comunicacionais alternativos.

Por exemplo, com o caminho que começa com o
desejo/necessidade do laboratório farmacêutico “X” de
incrementar a venda de seu analgésico e, que segue com a
comunicação e o encaminhamento deste desejo para uma
agência de propaganda, que funciona como um apêndice ou,
na formulação gramsciana, como um intelectual orgânico do
sistema produtivo e, que organiza e viabiliza este desejo num
discurso eficaz destinado ao público-objeto.
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Este público, digamos, na situação de expectador de
televisão, é exposto ao estímulo, “cai na rede” (ou seja, presta
atenção na mensagem) e a decodifica do modo desejado (e
induzido na mensagem), que é o de identificar-se com o
simulacro iconizado na publicidade, o que permite a viabilização
da lembrança do nome do analgésico; com isso está fechado
um tipo de cadeia de comunicação na área da saúde, quando
o principal interessado e desencadeador do processo é o
sistema produtivo.

Mas, fica claro que este segundo exemplo representa
uma violação do caminho real na medida em que ele “bypassa”
o ponto de vista técnico, estabelecendo uma relação direta (e
promíscua) entre o ponto de vista do sistema produtivo e o
ponto de vista do indivíduo, configurando-se, no campo da
saúde/doença como uma simples relação: produtor-
consumidor, deixando a dor de ser vista como uma questão
técnica, da alçada e sob o controle do conhecimento científico
sobre saúde/doença.

À guisa de conclusão

Evidentemente não cabe aqui, propriamente, uma
conclusão; o presente trabalho não se encerra em si: busca a
permanência pela via da proposta de modelo (não, por certo
d’o mas de um) que talvez possa ser útil para entender a saúde/
doença nas formações urbano industriais ou pós-industriais
contemporâneas.

O modelo triangular postula três grandes atores sociais
e institucionais, o Indivíduo, o Mercado e a Autoridade
Sanitária, que se intercomunicam a partir de seus lugares/
interesses/pontos de vista maiores, ou seja, respectivamente,
Sentir ou Experimentar saúde/doença, Vender saúde/doença
e Atestar ou Garantir saúde/doença.

Esta intercomunicação leva ao necessário
estabelecimento de uma gama variada de relações - de
consumo, de imposição, de sedução, de encobrimento, de
inculcação e tantas outras - entre os atores, da mesma forma
que pressupõe uma tensão relacional intra-atores - competição
mercadológica pela venda de saúde, convergências e
divergências no interior do campo sanitário como campo de
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saber e de prática sobre o que vem a ser saúde/doença ou, de
como enfrentá-las a aceitar o dictak médico ou cuidar
autonomamente da sua saúde, etc.

O presente modelo busca efetivamente funcionar
“como modelo”, ou seja, constituir uma base ou origem simples,
que possa revelar com clareza uma matriz estrutural que,
enquanto tal, permita a geração de todo tipo de
desdobramento ou conseqüência, evidenciando com isso, a
necessária articulação entre simplicidade e complexidade, ou
seja, reconhecendo a inegável complexidade do mundo, mas
entendendo, também, que esta não é sinônimo de confusão,
mas, sim, de desdobramentos ou acréscimos do simples.

O uso ou aplicação do presente modelo, no
entendimento dos diversos aspectos da saúde/doença
contemporânea poderá revelar ou não sua capacidade teórico-
operativa.
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