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RESUMO: Vacina é, antes de tudo, uma marca de adequação, de disciplina. O Estado, ao

promover políticas de proteção à saúde, cria mecanismos de controle, e a vacina é um

deles.  O  fenômeno  vacinal  se  revela  de  alta  complexidade,  em  especial,  para  uma

disciplina como a Antropologia que pensa as diferentes interações entre saúde, sistema

biomédico,  estado e indivíduo.  Na perspectiva de uma antropologia das vacinas e da

vacinação é possível revelar as múltiplas facetas históricas, geográficas e políticas de

uma  história  aparentemente  única  –  a  da  imunização,  e  se  interrogar  a  respeito  da

unidade das práticas humanas, do confrontamento para com essas práticas naturalizadas,

dos  novos  agenciamentos/resistências,  e  de  possíveis  rupturas  com  esse  discurso

médico.  Diante  desse  cenário,  os  recortes  possíveis  de  pesquisa  são  variados.

Entretanto,  uma  escolha  temática  foi  necessária.  Quando  nos  deparamos  com  uma

vacina que chegou ao Brasil  há pouco tempo,  realizada apenas em corpos femininos

muito jovens, esses ainda representados por seus pais, e que recebem a dose fora de

seu  campo jurisdicional  “natural”  –  as  unidades  médicas  –  mas  sim,  dentro  de  uma

instituição de ensino, o contexto se torna ainda mais interessante. E é sobre a construção

mailto:soniawmaluf@gmail.com
mailto:natalia.almeida.unb@gmail.com
mailto:equinaglia@yahoo.com.br


social acerca da vacinação do HPV e seu novos agenciamentos que esta pesquisa1 se

debruça. 

PALAVRAS-CHAVES: Antropologia,  Estado,  Políticas  Públicas,  Vacinação/HPV,

Agenciamento.

APRESENTAÇÃO

Olhe. Toque seu braço direito. Toque um pouco abaixo do ombro. Passe a mão e

tente  achar  aquela  marca  que  parece  uma  cicatriz,  aquela  que  temos  desde  bebê.

Achou?  Bem,  essa é  sua  marca  de  vacina2.  Só  sua.  Essa  marca  é  um sinal  que o

indivíduo carrega no seu próprio corpo, a qual garante uma dupla submissão, à norma

jurídica e à autoridade sanitária. 

O historiador Nicolau Sevcenko (1993) ao discorrer sobre a Revolta da Vacina, e

apontar para os corpos revoltosos que foram marcados por açoites, nota a significativa

semelhança que esse sinal de exclusão social, mas também de ressocialização, indicava

um  rebelde  potencial  submetido  pela  disciplina.  As  feridas  eram  um  atestado,  uma

comprovação.  Analogamente,  ele  traz a ideia  de  que a vacina  também pode ser  um

atestado,  não apenas de um corpo imunizado,  mas de um corpo que se  adequou a

regras.  

Vacina é, antes de tudo, uma marca de adequação, de disciplina. Foucault (1979)

diz que ela é um típico mecanismo de segurança. Dupla integração, tanto no âmbito de

uma  tecnologia  de  segurança  de  saúde,  quanto  uma  interiorização  de  certa

racionalização biomédica e estatal. Pensar e entender esse mecanismo da vacinação é

uma atividade desafiadora.

O  fenômeno  vacinal  se  revela  de  alta  complexidade,  em  especial,  para  uma

disciplina como a Antropologia que pensa as diferentes interações entre saúde, sistema

biomédico, Estado e indivíduo. Na perspectiva de uma antropologia das vacinas e da

vacinação é possível revelar as múltiplas facetas históricas, geográficas, políticas de uma

história aparentemente única – a da imunização, e se interrogar a respeito da unidade

das práticas humanas, e de possíveis rupturas com o discurso médico. 

Diante  desse  cenário,  os  diálogos  a  se  fazer  entre  este  fenômeno  e  diversas

1  A presente pesquisa ainda está em curso e será apresentada na dissertação para obtenção do título de
mestre. 

2  A vacina referida aqui é a BCG (Bacilo Calmette-Guérin) e previne a tuberculose. Ela existe desde 1921
e faz parte do calendário oficial de vacinação. A marca é formada a partir de uma reação do nosso
organismo  aos  componentes  presentes  na  vacina,  sinal  que  ela  fez  efeito.  Fonte:
<http://www.paisefilhos.com.br/bebe/bcg-a-vacina-da-marquinha#sthash.dpuf>,  acessado  em  05  de
maio de 2015. 
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teorias e posicionamentos são variados, ainda mais frente aos afluxos temáticos, como

movimentos antivacinistas, campanhas de imunização, técnicas de controle do Estado,

surgimento de novas vacinas (SIDA, hepatites,  hipertensão,  dengue).  Entretanto,  uma

escolha foi necessária. Quando nos deparamos com o desenvolvimento de uma medicina

moderna apresentada por Foucault, que tem “por ‘background’ certa tecnologia do corpo

social” (FOUCAULT, 2001, p. 79), ou seja, em poucos aspectos privilegia o individual,

mas foca suas manobras em uma saúde coletiva, temos imediatamente questões para

pensar o cenário brasileiro, quando este passou a utilizar meios de segurança em massa

(vacinas) para controlar e higienizar seu espaço e seu povo. E esse “espaço” e esse

“povo” variaram ao decorrer do tempo, seja desde o início do século, com o sanitarismo

de Oswaldo Cruz, até hoje em dia, com as mais de quinze vacinas obrigatórias, aplicadas

em diferentes corpos e em várias fases da vida.  O fato é que essa disciplinarização

acerca da saúde se intensificou. E diversos tipos de corpos já foram alvo do Estado.

Hoje se privilegia um novo corpo. Há uma nova vacina no Brasil, realizada apenas

em mulheres muito jovens, que vêm apresentando novos comportamentos frente a ela,

que é a vacina do HPV – Papiloma Vírus Humano – usada na prevenção de câncer de

colo de útero. E é sobre os diálogos realizados em torno dos desdobramentos dessa nova

vacina,  especialmente  em  torno  das  instituições  que  ela  envolve  –  Estado,  Escola,

Família, que este ensaio se debruçará.  

1. INTRODUÇÃO 

Vacina e vacinação, para além de um medicamento preventivo e de uma prática na

ótica do mundo biomédico, revelam-se fenômenos sociais de grande complexidade, pois

podem ser pensadas não apenas como processos de ação ou reforço da saúde, mas

como  resultado  de  um  processo  histórico,  sanitário,  midiático,  reformador,  financeiro,

político. Por meio das implicações socioculturais e morais que envolvem, descobrem-se

nesse fenômeno, múltiplas interações sobre o direito coletivo e o direito individual,  as

relações entre Estado, relações entre instituições, sociedade, indivíduos, ética, e mesmo

sobre vida e morte.

A vacinação  possibilita  uma abordagem inédita  das  sociedades:  no  tocante  às

consequências  individuais  e  sociais  da  marcação  dos  corpos;  no  que  diz  respeito  à

relação do indivíduo com o agenciamento de seu próprio corpo, com o grupo social e

família;  com  a  constituição  do  Estado  (políticas  de  saúde);  sua  produção  e

comercialização;  avanço  tecnológico  e  de  controle  de  doenças;  procedimentos

estatísticos; ao considerar o tempo urbano e rural (MOULIN, 2003); pelas questões de



sexo, idade e status social, entre outros. 

Percebe-se assim, que as investigações podem ser múltiplas. Dentro deste grande

universo,  uma  vacina  específica  foi  escolhida  para  ser  alvo  de  uma  pesquisa  mais

aprofundada3, pois ela chama atenção por suscitar problemáticas diferentes ao fenômeno

do vacinar-se. Esta é a vacina contra o HPV – Papiloma Vírus Humano. Desde o ano de

2011, segundo Eluf Neto (2008), utiliza-se no Brasil a vacina Gardasil, nome comercial do

imunizante desenvolvido pelo laboratório Merck Sharp & Dohme, contra quatro tipos de

vírus  de  HPV,  sendo  importante  frisar  que  esta  se  caracteriza  como  uma  proteção

limitada,  pois  há  outros  16  tipos  de  vírus  não  incluídos  na  vacina.  As  vacinas  são

administradas  em  três  doses,  ao  longo  de  seis  meses,  a  um  custo  total  no  Brasil

frequentemente acima de mil reais. O alvo da campanha são meninas de 09 a 13 anos. É

uma campanha nacional, tendo atingido em 2014, 5 milhões de meninas vacinadas com a

primeira dose. O Distrito Federal foi pioneiro no Brasil nesta campanha, atuando desde

2013 e chegando ao índice de 93.6% de corpos vacinados com a primeira dose 4.  O

combate a esse vírus se caracteriza por ele agir mais cruelmente nas mulheres, causando

câncer de colo de útero, a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres,

sendo a primeira o câncer de mama. 

A peculiaridade dessa vacina está envolta em todo o contexto social que engloba o

fenômeno.  Como,  por  exemplo,  ser  apenas  corpos  jovens  e  femininos  alvo  das

campanhas do HPV, logo, recortes sobre corpo, gênero e geração entram aqui. Outro

dado  importante  dessa  campanha  é  que  ela  migrou  de  seu  ambiente  institucional

“natural”- o hospital, o centro de saúde - para as escolas. Tal prática dentro da escola –

essa enquanto instituição de ensino, disseminadora de conhecimento, disciplinarizadora –

gera inúmeros fatos interessantes. Conhecer a essa face escolar é fundamental. 

Por último, como mais um fato curioso, é a negativa que tem rondado a vacinação

do HPV. No Brasil,  existem sites, movimentos sociais, grupos de pais, que pedem por

uma  evitação  da  vacina,  por  motivos  diversos.  Cunha  &  Durand  (2011),  estudiosos

europeus, chamam atenção para uma diferença importante, para algo que é tendência

dentro do fenômeno vacinal  europeu:  o  “não”  dado para  muitas vacinas já  não é de

resistência, mas é um “não” de aceitabilidade. A diversificação na paisagem da ciência e

da política das vacinas, que passou assim a contemplar aspirações a uma imunização

mais personalizada, é acompanhada também de uma diversificação das atitudes sociais

3  Tema de pesquisa do mestrado da autora (em curso).
4 Fonte:  Correio  Braziliense.

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/03/02/internas_polbraeco,473557/campanha
-de-vacinacao-contra-hpv-comeca-nesta-segunda-no-rio.shtml, acessado em 20 de junho de 2015.

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/03/02/internas_polbraeco,473557/campanha-de-vacinacao-contra-hpv-comeca-nesta-segunda-no-rio.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/03/02/internas_polbraeco,473557/campanha-de-vacinacao-contra-hpv-comeca-nesta-segunda-no-rio.shtml


face  à  vacinação.  Fenômeno extremamente  interessante  de ser  conhecido,  visto  que

engloba  novas  visões  de  corpo,  de  agência,  de  posicionamento  social,  de  vida.

Consolidado na Europa, no Brasil ainda recente e tímido, mas que cresce junto ao uso da

internet como novo meio de mobilização de massas. 

Dentro do recorte apresentado, três grandes instituições da sociedade moderna – o

estado, a escola e a família, estão atuando. A intenção neste ensaio é apresentar algumas

construções sociais acerca dessa vacina, e mais, pensar a atuação dessas instituições

frente  a esse fenômeno,  delineando algumas chaves que ainda serão verificadas em

campo. Afinal, as novas formas de agencialidade do vacinar-se relevam diversas tutelas,

sejam com o próprio corpo, para com/ou da família, com poderes institucionais.

Encontra-se, assim, a vacinação no coração das relações de poder e autoridade

entre o estado, a ciência e os cidadãos (MOULIN, 2003), em especial agora, frente aos

corpos femininos e jovens. 

2. O ESTADO

A ideia de uma medicina moderna, aquela que surgiu no fim do século XVIII, e que

se configura como uma medicina social (prática coletiva do corpo social) para Foucault

(1979),  é a base para pensarmos sobre a ação do Estado no campo da saúde. No

Brasil, suas diretrizes foram inauguradas pós-proclamação da república, ou seja, início

do século XX. O capitalismo, como movimento individualizador, a primeira vista, fez o

contrario com o corpo, o socializou. O controle que o capital buscava não começava

apenas pela consciência, mas no corpo. Por isso Foucault frisa que ele é uma realidade

biopolítica.  A medicina  é  um  mecanismo  político.  Assim,  pode-se,  em  três  etapas,

reconstruir a formação da medicina social, segundo ele.

Primeiramente,  tem-se  a  Medicina  de Estado.  Diríamos que  ela  surge  de  uma

organização do saber médico estatal, configurada pela normalização da profissão médica,

pela  subordinação  dos  médicos  a  uma  administração  central/Estatal.  Modelo  este

inaugurado na Alemanha, o qual estatizou a medicina ao máximo. 

A segunda etapa trata da urbanização. E a França é seu expoente. Refere-se ao

desenvolvimento  das  estruturas  urbanas,  “sentiu-se  a  necessidade,  ao  menos  nas

grandes cidades, de construir a cidade como unidade, de organizar o corpo urbano de

modo coerente, homogêneo...” (FOUCAULT, 1979, p. 86), isso por razões econômicas,

políticas,  higiênicas.  Nasce  aqui  a  medicina  urbana,  que  tinha  “em  primeiro  lugar,  a

análise das regiões de amontoamento, de confusão e perigo no espaço urbano. Segundo,



o  controle  da  circulação.  Não  dá  circulação  dos  indivíduos,  mas  das  coisas  ou  dos

elementos, essencialmente a água e o ar.” (Ibid, p. 90), com isso aparece a noção de

salubridade, ainda no século XVIII. É a salubridade que será a base material e social que

sustentará a ideia de saúde dos indivíduos. 

Na terceira edição da medicina social, Foucault dirá que esta se desenvolveu no

contexto  inglês,  em torno dos pobres e trabalhadores.  Os  pobres ficaram por  último,

depois do Estado e da cidade, por não apresentar ainda um perigo, “eles faziam parte da

instrumentalização da vida urbana (...) como os esgotos e a canalização (...)” (Ibid, p. 94).

Por uma série de fatores (revoltas, motins, armadas), no segundo terço do século XIX,

eles pareceram perigosos. Foi necessário implantar uma política de  health service  para

controlar os mais pobres, por meio de “intervenção nos locais insalubres, de verificações

de vacina, dos registros de doenças” (Ibid, p. 96), a fim de “torná-los aptos para o trabalho

e menos perigosos às classes ricas”  (Ibid,  p.  97),  o  que suscitou diversas revoltas  e

resistências. Dentre todos estes cenários, foi a medicina social inglesa que teve futuro.

Um pouco sobre a Revolta da Vacina

Com o intuito  de  fazer  uma analogia  entre  a  medicina  social  de  Foucault  e  o

“nascimento” oficial dessa ideia de organização coletiva em prol da saúde no Brasil, o fato

histórico da Revolta da Vacina cabe bem. Em seu livro intitulado  A Revolta da Vacina:

mentes  insanas  em corpos  rebeldes,  Nicolau  Sevcenko  traz  um  foco  analítico  muito

interessante, onde procura evidências, além da biomédica, para explicar o fenômeno da

vacinação no início do século XX. 

Para Sevcenko (1993), a ideia geral é que a urbanização necessária e o forte teor

burguês da fase republicana despertaram movimentos e crises convulsivos, cuja solução

foi o sacrifício de grupos populares. Foi o que aconteceu na Revolta da Vacina, em 1904,

no Rio de Janeiro. O presidente à época era Rodrigues Alves e um dos itens principais de

seu  governo  era  o  saneamento  completo  e  a  extinção  das  endemias  da  capital  –

promover salubridade.

O  fato  deflagrador  da  revolta  foi  a  publicação,  em  nove  de  novembro  de  mil

novecentos e quatro, da imposição obrigatória de vacinação contra a varíola. A vacinação

era imprescindível  para a saúde pública,  pois,  somente naquele ano,  quase cinco mil

pessoas já  haviam morrido  por  causa da Varíola.  E  muitos  notavam sua utilidade.  O

problema  era  sua  compulsoriedade,  o  que  abriam  diferentes  questões,  “não  havia

qualquer preocupação com a preparação psicológica da população, de quem só se exigia



a submissão incondicional.” (SEVCENKO, 1993, p. 18). Em resumo, a vacinação durou

cinco dias, configurou-se como guerra civil, destruiu a cidade, mas acabou por vacinar

muita gente, deixando muitas marcas na história.  

Entretanto,  o  ponto  chave  não  é  esse.  Não  era  bem salvar  vidas.  Seria  a  de

promover uma segunda etapa da Medicina Social apontada por Foucault. Como em Paris,

a reurbanização da cidade era necessária, e isso envolvia redesenhá-la e higienizá-la,

pois “a cidade, com desenho e proporções coloniais,  não era mais compatível  com a

função de grande metrópole, nem com as aspirações de uma burguesia republicana.”

(Ibid, p. 46), “afinal seu grande objetivo era o de exibir ao mundo desenvolvido a imagem

de uma nação próspera, civilizada, ordeira e com um Estado consolidado e estável” (Ibid,

p. 61). O porto do Rio de Janeiro era o catalizador de toda a atividade econômica do país

e precisava escorrer as mercadorias, como fazer isso em vielas estreitas, sujas e cheias

de gente? Diretriz claramente política.

Quando o governo iniciou suas reformas urbanas e sanitárias, outras intenções

estavam nas entrelinhas.  A grande metropolização que o Rio de Janeiro passou pós-

monarquia, segundo Sevcenko, com a vinda de pessoas do campo, com recentes ex-

escravos  livres,  chegada  de  imigrantes,  entre  outros,  favoreceu  para  um  quadro  de

pessoas amontoadas no centro da cidade, o que intensificou o quadro da marginalização,

como  criminalidade,  prostituição,  vadiagem,  alcoolismo,  colocando  em  risco  certa

seguridade/ordem social  –  cenário  muito  bem descrito  e  contextualizado  por  Carrara

(1996),  em  seu  livro  sobre  a  luta  contra  a  Sífilis  no  Brasil.  Também  por  isso  o

replanejamento urbano. E aqui há algo interessante apontado pelo autor. Quando o barão

Haussmann  resolve  ampliar  as  avenidas  de  Paris,  torná-las  longas,  contínuas  e

asfaltadas,  é  porque  assim  elas  impediam  barricadas  e  facilitavam  a  ação  da  força

policial.  Algo amplamente copiado pelo mundo todo, em especial  no Rio de Janeiro à

época, reafirmando até nisso que “com efeito, a medida mostrou-se adequada: a Revolta

da Vacina foi o último motim urbano clássico do Rio de Janeiro.” (Ibid, p. 62).

Chamada de “regeneração” pela impressa conservadora, a reforma urbana não se

fez somente sobre o espaço, mas sobre tudo o que rodeava as pessoas deslocadas,

vacinadas. Foi sobre seus hábitos, família, cotidiano, cultura, enfim

Tudo é atingido pela nova disciplina espacial, física, social, ética
e cultural imposta pelo poder reformador. Gesto oficial, autoritário
e  inelutável,  que  se  fazia  ao  abrigo  de  leis  de  exceção  e
bloqueavam quaisquer direitos e garantias das pessoas atingidas.
Gesto  brutal,  disciplinador  e  discriminador,  que  separava
claramente  o  espaço  do  privilégio,  do  espaço  da  opressão.
(SEVCENKO, 1993, p. 62, grifo meu)



O que aconteceu, para além da Revolta e da urbanização, foi  o terror exercido

meses após a vacinação,  registrado inclusive  por  Lima Barreto.  Todos os miseráveis,

além daqueles participantes da revolta, “foram recolhidos, surrados e mandados para a

Ilha das Cobras ou para o Acre” (Ibid, p. 71). O governo tratava assim de eliminar da

cidade todo “entulho humano, como uma extensão política de saneamento e profilaxia

definida pelo projeto de reurbanização.”(Ibid, p. 72). Era como despachar aqueles que não

se enquadravam numa nova espécie de disciplina, seja de trabalho ou de cidadania. Com

isso, o que Lima Barreto sugere é que

Nossa república democratizou a senzala:  acabando o privilégio
jurídico de alguém em particular ostentar a posse de escravos, o
Estado  passa  a  tratar  todos  segundo  a  prática  prevista  pela
existência simbólica daquela categoria. (Ibid, p. 85)

Isso lembra muito o que Foucault  trabalha no início do livro  Vigiar e  Punir.  Os

desnudamentos, as punições sanguinárias em público, a humilhação, tudo agora eram

feito longe. Longe da feição burguesa que não tolera mais as brutalidade físicas, afinal “o

direito  de  punir  se  deslocou  da  vingança  do  soberano  à  defesa  da  sociedade”

(FOUCAULT, 1987, p.88). Chegamos a uma sociedade que quer viver o avesso do mito

da caverna de Platão, afinal “ninguém suporta mais ver um boi morto a marteladas, mas

não dispensa um bom bife” (SEVCENKO, 1993, p. 87)

Trata-se de um estilo de vida da burguesia vitoriana,  cosmopolita,  e que só se

implantou mais fortemente no Brasil no início do século XX.

***

O resultado, em termos concretos, dessa campanha frenética de
agitação contra a vacinação fez-se logo sentir. Enquanto, no mês
de julho, cerca de 23.021 pessoas haviam procurado os postos de
saúde  pública  para  serem  vacinadas,  no  mês  seguinte,  esse
número  havia  caído  para  6.036.  E  isso  em  meio  a  um  surto
fortíssimo de varíola que devassava a Capital, Rio. (GAZETA DE
NOTÍCIAS, 23 de setembro de 1904. In: SEVCENKO)

Até 31 de março, apenas 212.299 meninas com idades entre 9 e 13
anos  receberam a  primeira  dose  da  vacina  contra  o  papiloma vírus
humano (HPV) no Estado de São Paulo. O número representa 28% do
público-alvo,  de acordo com o levantamento  divulgado nesta  quarta-
feira pela Secretaria de Estado da Saúde. A adesão à vacinação contra
a doença,  que começou no início  do mês,  vem caindo ao longo do
tempo. Ao todo, as meninas devem tomar três doses para ter a proteção
garantida  -  e  o  número  de  garotas  que  recebe  a  vacina  costuma
diminuir  ao  longo  das  doses.  Na  campanha  de  imunização  do  ano
passado,  enquanto  a  primeira  dose  atingiu  100% do  público-alvo,  a
segunda chegou a não mais que 60% das meninas. O número de pouco



mais de quinto das meninas imunizadas na primeira dose representa,
portanto, um sinal de alerta para as autoridades de saúde. (CORREIO
BRAZILIENSE, 21 de maio de 2015) 

Incrível a semelhança entre os dois fragmentos. O primeiro data do início do século

e  retrata  a  baixa  procura  pela  vacina  de varíola,  antes  da Revolta.  O outro,  do  ano

corrente, ressalta também a pequena adesão às doses subsequentes da vacina do HPV,

em São Paulo. Estes contextos, embora distantes no tempo, guardada as ressalvas de

cada  época,  revelam  similaridades  quanto  ao  posicionamento  do  governo  (de  se

preocupar  com a  baixa  adesão),  quanto  ao  da  população  (de  não  ter  aderido  como

esperado). Aliás, eles se encontram em muitos pontos. Ambos revelam a presença de um

mecanismo regulador, de uma “norma” a ser seguida, revelam o biopoder em ação. 

***

A vacinação pode ser vista como um fenômeno do Biopoder. Este conceito está

presente em diferentes obras de Foucault, melhor trabalhado  Em Defesa da Sociedade

(1976). Para ele, o biopoder é aquele que procura administrar a vida de uma população.

Ele é complementar ao poder disciplinar. Este exerce o poder sobre o corpo, aquele se

exerce sobre grandes grupos de indivíduos já disciplinados que formam as populações

(FOUCAULT, 1976). O poder disciplinar é, portanto, uma condição para que o biopoder se

exerça  e,  enquanto  a  tecnologia  centrada  no  corpo  é  individualizante,  a  tecnologia

centrada na vida é massificante.

A tecnologia do biopoder está voltada para a manutenção da vida das populações

organizadas pelo Estado como corpo político. Ela é a base do chamado "Estado de bem-

estar  social",  que se preocupa em oferecer  condições razoáveis  de  vida para  toda a

população. Arriscar-se-ia dizer que, ao transpor para o tema, é por meio do biopoder que

são criados diferentes programas pelo governo, em especial, os de saúde pública, agindo,

por exemplo, no atendimento à população em campanhas de vacinação em massa, como

forma de prevenir doenças. O biopoder constitui o que Foucault denomina "sociedades de

segurança", em que as “ações dos governos não estão voltadas para a disciplina, mas

para a segurança da população em múltiplos sentidos. E a garantia da segurança é feita

pelo controle populacional” (Ibid, p. 245).

Essa tecnologia inverte o princípio do poder de soberania; trata-se agora de "fazer

viver e deixar morrer". O Estado é responsável por fazer com que os cidadãos vivam mais

e melhor, evitando as mortes desnecessárias, afinal a morte passou a ser um problema. O

indivíduo vive em uma situação de permanente controle por parte dos vários mecanismos

estatais, e essa disciplina lhe garante segurança e bem estar.



Uma prova disso pode ser o próprio slogan da campanha do HPV que é Proteção

para a menina, saúde para a mulher. Cuidar dos corpos das meninas hoje é evitar, a

longo prazo, cuidar amanhã, de forma mais onerosa, se for o caso de um tratamento em

sua rede de saúde pública. Reflete-se assim a ideia de que o controle da sociedade sobre

os indivíduos começa no corpo, e cedo.

Quando o Estado apresenta mais um reforço a saúde, como uma vacina, e não

obtém adesão desejada ou é questionado por  isso,  parece que algo está fugindo do

controle.  A ideia,  ao invés de  considerar a resistência como um fenômeno puramente

negativo, é que se prevaleça a conjectura de analisar as representações e as práticas das

pessoas, onde as concepções acerca do processo de imunização, reveladas por meio da

construção social da vacinação do HPV, sejam o real foco do trabalho, o que possibilitaria

conhecer algumas as mudanças sociais que nossa sociedade vem passando. 

3. A ESCOLA

É clássica, dentre as diretrizes da obra Vigiar e Punir (1987), a comparação de uma

escola  à prisão.  Segundo Foucault  (1987)  para  que a  tecnologia de  poder  disciplinar

funcione  bem,  foram  criadas  "instituições  disciplinares",  nas  quais  os  indivíduos  são

confinados: a fábrica, o exército, a prisão, o hospital, a escola. Nessas instituições, as

pessoas são individualizadas.  Por  meio da disciplina o indivíduo pode ser  conhecido,

controlado e explorado, tirando-se dele tudo o que pode oferecer. A escola é também um

ambiente de molde.

A função da disciplina é produzir "corpos dóceis" (FOUCAULT, 1987, p. 133), que

possam  ser  moldados,  configurados,  segundo  as  necessidades  sociais.  Discorrendo

sobre a maneira como os corpos são disciplinados, Foucault diz que a disciplina é uma

"arte das distribuições" (Ibid, p.137).   Distribuição de espaço, de tempo, de lógica, de

conhecimento. A moralidade escolar é tamanha que não se prende apenas ao corpo, mas

ao saber repassado. Um corpo assim disciplinado/normalizado é um corpo muito mais

eficiente e produtivo, seja para o estudo, seja para o trabalho.

Todos os procedimentos disciplinares presentes no interior da instituição escolar,

da arquitetura aos cadernos de classe, dos exercícios físicos aos exames, concorrem

para a produção do sujeito normalizado. Nessa lógica, para além de “educar”, a escola é

o  ambiente  onde  as  medidas  de  higiene,  alimentação,  convívio  são  formadas  ou

intensificadas,  pois  um corpo,  além de  eficiente  e  produtivo,  precisa  ter  saúde  e  ter

civilidade.



Ao adotar essa visão foucaultiana de escola, temos parâmetros interessantes para

pensar o deslocamento da jurisdição do fenômeno da vacinação, das unidades de saúde

às  escolas.  A vacinação  liga-se  praticamente  a  todas  as  abordagens  normatizadoras

escolares. Ela passa a ser mais um instrumento de adequação e de controle. Como a

escola tem normas quotidianas e hábitos inculcados, aceitar a vacina é continuar na via

da  disciplinarização.  Mas  há  quem  esteja  negando.  Um  dos  fatos  curiosos  sobre  a

vacinação do HPV é que muitos pais estão evitando que suas filhas tomem a vacina, por

diversos motivos – sociais, religiosos, biológicos – formando um movimento social novo,

que antes não havia ganhado tanta notoriedade com outras vacinas. Como “punição”,

num universo unificador como a escola, as meninas que não recebem a vacina, embora o

“segredo” sobre elas se mantenha, passam a ser vistas como “diferentes”, tanto pelos

colegas ou como pela direção, como aponta o trecho abaixo extraído de um diário de

campo, relatando um trecho pós-vacinação, 

(...)  Ela  [Ângela,  a  coordenadora  da  escola]  e  os  enfermeiros
conversam, fazem um balanço geral da tarde. Ângela aproveita e
pede  desculpa  a  eles  pela  pequena  bagunça  que  as  meninas
fizeram, e se justifica dizendo que é só ela para fazer tudo na
escola... Adilson levanta para tomar água e me oferece também.
Aproveito  a  aproximação  dele  e  pergunto  quantas  vacinadas
foram aplicadas  hoje.  Ele  conta  e  diz  que  foram 43  meninas.
Pergunto se teve muitas ausentes? Ângela responde que duas. E
fala: ‘você sabe, né, tem muitos pais ignorantes que não deixam
as crianças se vacinarem... Bobeira de religião. (...) (DIÁRIO, 03
de junho de 2015) 

   Muitas são as hipóteses da pesquisa em relação à vacina dentro de um ambiente

escolar. Apenas o campo poderá mostrar a real face desse processo. Mas não há como

fugir à concepção de normalização de Foucault. O fato preponderante para se arriscar é

que, ao levar uma vacina para dentro da escola, esta passa por uma dupla legitimação.

Primeiro, por estar dentro de um centro de ensino, onde se tem a ideia que aquilo ali é

conhecido, aprovado – o saber, o teórico, ficam a cargo da escola. E segundo, o manejo

da vacina fica por conta dos profissionais de saúde, legítimos pelo lado da prática. Além

disso, ao se juntar esses dois campos, a chance de atingir mais corpos em menos tempo

é uma possível hipótese pensada dentro desta política.

Inúmeros desdobramentos sobre esse fenômeno em um novo campo ainda serão

conhecidos, mas o que é importante agora é focar na necessidade de novas formas de

abordagem do discurso sobre saúde, as quais se impõem, seja dentro da escola ou fora

dela, pois:

A aliança entre Estado, pedagogia e medicina colocou todos os



aspectos da vida das crianças em evidência no interior da escola
e  suas  mínimas  manifestações  foram  cuidadosamente
escrutinadas:  além  das  aulas,  as  brincadeiras  de  pátio,  a
merenda,  as  vacinas,  os  exercícios  físicos,  a  higiene  corporal,
tudo  foi  tomado  como  campo  de  intervenção  e  produção  de
verdades sobre a infância, formando-se um sistema disciplinar no
qual  os  exames  corporais  compuseram  medidas  centrais  no
processo  de  educação  escolarizada.  No  contexto  disciplinar,  a
higiene e a saúde destinavam-se à construção de uma população
saudável; o civismo, à formação de uma população amante dos
valores nacionais; ao passo em que o letramento destinava-se à
produção de uma população de trabalhadores esclarecidos. Assim
se  configuraram  os  valores  absolutos  de  todos  os  projetos
nacionais de educação, os quais tomaram a infância como objeto
de suas práticas  de  conformação  visando  à  produção  de uma
população adulta viável, previamente preparada para as formas
de governamento centradas na gestão do trabalho, da família e
da saúde. (CÉSAR, 2004, p.123)

4. A FAMÍLIA

Última fonte de análise, não por isso menos importante. A família se descortinará

como o mais eficiente agente de vigilância e de controle disciplinar nas obras de Foucault.

É  na  família  onde  se  observará  de  perto  o  cumprimento  das  regras,  do  tempo,  do

comportamento. E essa vigilância é exercida pelos próprios pais.

No  Vol.  I  da  História  da  Sexualidade,  Michel  Foucault  (1984)  aponta  para  o

processo da medicalização da família, que consiste justamente nas ações efetuadas no

seio desta para que esta assim se configure,

"no momento mesmo em que se encerra a família celular num espaço
afetivo denso, investe–se essa família, em nome da doença, de uma
racionalidade  que  a  liga  a  uma tecnologia,  a  um poder  e  um saber
médico externos. A nova família, a família substancial, a família afetiva e
sexual  é  ao  mesmo  tempo  uma  família  medicalizada"  (FOUCAULT,
2001a, p. 317).

A medicalização aparece como um processo dotado de certa complexidade, o qual

coloca a família como “médico” de seu pequeno corpo social. São as práticas de uma

medicina externa agindo por dentro de um minúsculo “mundo”.  No ensaio intitulado  A

política de saúde do século XVIII, em Microfísica do Poder (1979), Foucault afirma que a

família “não deve ser mais apenas uma teia de relações que se inscrevem em um estatuto

social (...), deve-se tornar um meio físico, denso, contínuo que mantenha e favoreça o

corpo da criança” (p. 199). O núcleo familiar, como mais um meio de formação, o primeiro

diriam, tem a saúde como um dos objetivos mais obrigatórios. Foi a partir do século XVIII



que a família passou a ser alvo de certo “empreendimento de aculturação médica” (p.

200). Aqui entram as práticas de cuidado com o corpo, higiene, espaço límpido e arejado,

distribuição de lugares e tempo, e sem mais, de práticas de inoculação e vacinação. A

vacina  está  dentre  uma das  faces  da  responsabilidade  moral  da  família  para  com a

criança. E isso intensificou ao longo dos séculos. Talvez por isso, negar a vacinação aos

filhos, seja tão mal visto. 

Dentre uma das formas de controle e medicalização realizadas pela família, está o

controle da sexualidade, 

A  sexualidade  é  o  nome  que  se  pode  dar  a  um  dispositivo
histórico:  não  à  realidade  subterrânea  que  se  aprende  com
dificuldade,  mas  à  grande  rede  de  superfície  em  que  a
estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação
ao  discurso,  a  formação  dos  conhecimentos,  o  reforço  dos
controles  e  das  resistências,  encadeiam-se  uns  aos  outros,
segundo  algumas  grandes  estratégias  de  saber  e  poder
(FOUCAULT, 1984, p 85).

O dispositivo da sexualidade vai operar dentro “de um conjunto heterogêneo que

engloba  discursos,  instituições,  organizações  arquitetônicas,  decisões  regulamentares,

leis,  medidas  administrativas  (...)  em  suma,  o  dito  e  o  não  dito  são  elementos  do

dispositivo”  (Ibid,  p.57),  acerca do sexo.  A célula familiar  permitiu que “em suas duas

dimensões principais – o eixo marido-mulher e o eixo pais-filhos – se desenvolvessem os

principais  elementos  do  dispositivo  da  sexualidade”  (Ibid,  p.  119),  que  são  o  corpo

feminino,  a  precocidade  infantil,  a  regulação  dos  nascimentos  e  a  especificação  dos

perversos. Dentre estes, observam-se dois reguladores que estão presentes no âmbito da

vacinação do HPV. 

Como já destacado, é o corpo feminino que prevalece como alvo nas campanhas

de  vacinação.  Segundo  (PIVETTA,  2009)  estudos  publicados  apontam  que  65%  dos

homens carregava alguma forma do vírus do HPV, favorecendo o contágio, e também

sofrendo com as consequências da doença. Restringir a vacinação às mulheres implica

uma  série  de  problemáticas,  por  outro  lado  reforça  o  dispositivo  da  sexualidade,  ao

intensificar a histerização do corpo da mulher, o qual Foucault aponta que é

Tríplice  processo  pelo  qual  o  corpo  da  mulher  foi  analisado  –
qualificado e desqualificado – como corpo integralmente saturado
de sexualidade; pelo qual este corpo foi integrado, sob o efeito de
uma patologia que lhe seria  intrínseca,  ao campo das praticas
medicas;  pelo  qual,  enfim,  foi  posto  em comunicação orgânica
com o corpo social (cuja fecundidade regulada deve assegurar),
com o espaço familiar (do qual deve ser elemento substancial e
funcional) (...). (2010, p. 115)



E segundo,  como outro regulador  do dispositivo,  está a precocidade infantil  de

iniciação  ao  sexo.  O autor  trabalhará  com a masturbação  vigiada pelos  pais.  Aqui  a

precocidade tem-se apresentado com um dos motivos de negação à vacina. Voltando a

fala da coordenadora escolar que citei anteriormente, ela deixa claro um dos motivos pelo

qual a menina citada não pôde ser vacinada “a mãe dela não deixa ela tomar porque acha

que a filha [essa menina tem por volta de 11 anos] vai começar a transar.” (DIÁRIO, 03 de

junho de 2015). Assim, sexo não se julga apenas, administra-se também. 

 Como este vírus é transmitido em especial pelo sexo e, uma vez que a imunização

traz à tona este tema, a sexualidade então cuidadosamente encerrada (no geral) passa a

ser ou deveria passar a ser objeto de diálogo. Mas, além disso, na opinião de alguns, ela

pode fazer com que as jovens negligenciem o uso de camisinha pela ideia de proteção da

vacina5. 

Refletir  sobre  as  noções  de  sexo  e  de  vacina,  conjuntas,  trazem  diversas

interpretações, e múltiplas se associadas às concepções de Foucault. Estado, Escola e

Família se encontram na ideia de um “sexo bem educado”, e segundo a pedagoga Maria

Rita  de  Assis  César,  atingiu  padrões  de  controles  “higiênicos  e  morais,  segundo  a

nomenclatura do ‘sexo responsável’, do ‘sexo saudável’ e do ‘sexo seguro’. À primeira

vista,  a  ênfase  na  saúde,  na  responsabilidade  e  no  binômio  risco/segurança  vem

produzindo uma educação sexual definida pela singela ideia do ‘bem viver’” (2009). É esta

tríade trabalhando pela noção do “fazer viver”.  

5. CONCLUSÃO

A proposta de trabalhar  analogias e questões de pesquisa serviu para abrir  os

horizontes  teóricos  e  revelar  que  ainda  há  muito  para  se  conhecer.  Propor  uma

investigação sobre as  instituições envolvidas no fenômeno vacinal  do  Papiloma Vírus

Humano, é tentar esmiuçar analiticamente atores que se misturam a todo tempo e que

estão agindo um sobre o outro, criando novas abordagens para a prática do “vacinar-se”.

Pode-se dizer que o Estado vem com o “fazer viver” por meio da política pública, a Escola

possui o domínio do discurso e da disciplinarização e família intensifica a vigilância, assim

este projeto nacional de vacinação encontra base para sua atuação. 

Vacina é realmente um mecanismo de segurança e um agente regulador. Por tudo

analisado aqui,  e também por uma experiência que vivi  em campo, pode-se atestar a

5  Estas são apenas construções hipotéticas, que já se descortinaram em campo, mas que carecem de
maior embasamento. 



afirmação. Relato abaixo uma visita que fiz ao campo, bem em meio à campanha de

vacinação da gripe. Fui levar alguns familiares para tomar a tal vacina, e aproveitei para

tentar um contato prévio com a enfermeira que cuida da sala de vacinação. Entretanto,

um fato embaraçoso aconteceu: 

Já na vez das minhas tias vacinarem, juntei-me a elas para poder
me  inteirar  da  vacinação,  já  que  queria  observar  mais,  ia
pesquisar sobre isso... Primeiro foi a Bárbara, depois a Socorro.
Nesse instante, como estávamos as 3 perto da Leila (a enfermeira
que aplicava a vacina), tive coragem e falei com ela: “oi, Leila.
Sou a Natália. Falei com a Rose um dia desses e ela me disse
que você poderia conversar comigo sobre a vacinação do HPV”.
Ela prontamente respondeu: “podemos conversar sim, mas essa
semana tá corrido por causa da vacinação. Marca semana que
vem, a tarde é melhor”. Eu respondi: “ah, maravilha, então. Pode
ser na terça? Às 15h?” Ela disse: “tá ótimo!” Nisso, ao terminar de
aplicar a vacina na Socorro, ela olha pra mim e pergunta: “você já
tomou? Baixa ai  a blusa”.  Falou isso bem baixinho,  apontando
para o meu braço, e já foi baixando minha blusa. Eu fiquei sem
saber o que fazer.  Eu não me encaixava nos critérios exigidos
pela campanha, não tinha ido tomar vacina, estava numa crise
sobre a validade desses “remédios”...  Na verdade, na verdade,
não queria mesmo. Mas ai veio o “golpe”! Minhas tias ficaram me
incentivando a tomar: “aproveita, aproveita!”, Leila já estava com a
vacina  prontinha  na  mão...  Já  chegando  perto  do  meu  braço.
Pluft!  Tomei!  Agradeci  meio sem graça,  sorri,  e fiquei  “grilada”.
Fomos  embora.  Você  pode  imaginar  que  um  mar  de  coisas
invadiu minha cabeça nesse dia. Fantasiei sobre tudo o que eu
estava escrevendo sobre vacina... Que aquilo é, de fato, um poder
regulador... Que era Leila querendo usar a vacina como Dádiva...
Que a família tem mesmo um poder gigante sobre o indivíduo...
Que mesmo com tanta informação, às vezes nos esquecemos do
nossos motivos pessoais... (...) Segui meu dia e agora, enquanto
escrevo este diário, já não sinto mais dor no braço. (DIÁRIO, 19
de maio de 2015)

Agora era uma postura própria, individual, que queria saber o que está por trás

desse fenômeno, afinal,  como ouvido em sala outrora “o cuidado é o pressuposto da

violência estrutural”.  
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