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Este trabalho traz uma reflexão sobre um aspecto cada vez mais presente

nas  políticas  sociais  contemporâneas:  a  biolegitimidade  como  um dispositivo  de

produção de direitos, de reconhecimento e de acesso a serviços e atendimento por

parte do Estado, e também como meio de reivindicação e de conquista de direitos.

Apesar  da  amplitude  das  questões  que  podem  ser  abordadas  através  desse

conceito, o foco deste artigo são as políticas de saúde mental no Brasil no contexto

da Reforma Psiquiátrica brasileira, particularmente aquelas dirigidas às mulheres. Se

por  um  lado  a  Reforma  Psiquiátrica  tem  como  princípios  de  base  os  direitos

humanos dos doentes e dos pacientes psiquiátricos, assim como a democratização

e a universalização do acesso à saúde, por outro, em diversos de seus aspectos

essas mesmas políticas reproduzem o dispositivo da biolegitimidade. Discuto duas

dessas dimensões:  o  modo como certos  sujeitos  são pensados  e  descritos  nos

documentos  governamentais  como  mais  vulneráveis  a  problemas  de  ordem

1 Uma versão deste trabalho foi publicada na Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, vol. 12, n. 1,
2015.
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psicossocial, e o lugar que ocupam os medicamentos nas políticas de democratização e

universalização. Esse deslocamento de demandas e direitos sociais e econômicos para o

que genericamente  podemos denominar  de  “direito  à  vida”,  visível  nos processos  de

medicalização  e  psiquiatrização  do  sofrimento  e  das  demandas  sociais,  estabelece

parâmetros  de  legitimação  dessas  demandas  que  esvaziam  em  grande  parte  seus

sentidos políticos. Trata-se ainda de um processo de deslocamento político de mão dupla,

não restrito ao âmbito do Estado e suas ações, mas presente nos enunciados científicos,

na produção tecnológica, e também nas plataformas de movimentos sociais e de pressão,

assim como nos agenciamentos individuais e coletivos em relação à luta por direitos,

justiça e reconhecimento. 

Biolegitimidade e biopolítica

Didier Fassin formula o conceito de biolegitimidade a partir da constatação de que

o  direito  à  vida  se  tornou prioritário  na  pauta  dos direitos  humanos,  em relação  aos

direitos sociais e econômicos. Fassin situa e problematiza a potência moral desse “direito

à vida” (expresso no artigo 3º da Declaração dos Direitos Humanos de 1948), contraposta

a uma crescente “debilidade moral” dos direitos sociais e econômicos (previstos no artigo

22º da mesma Declaração), como uma contingência histórica e contemporânea. Haveria

assim uma inversão de prioridades no campo político e moral contemporâneo, em que o

direito  à vida se tornaria  mais importante que os direitos sociais  e  econômicos,  e  se

imporia inclusive em detrimento destes. Essa diferença entre as duas perspectivas ele

denomina de “conflito de duas comunidades éticas que têm uma legitimidade desigual”

(Fassin, 2010: 193).  

Os exemplos desse deslocamento ou inversão de prioridades no campo do político

são numerosos, sendo que o autor se debruça sobre alguns casos etnográficos, entre

eles  o  aumento  expressivo  das  concessões  de  asilo  para  tratamento  terapêutico  na

França,  concomitantemente  ao  declínio  da  concessão  de  asilos  de  caráter  político

(Fassin, 2005). Outro caso discutido por Fassin é em torno da controvérsia nas políticas

de prevenção e  tratamento  da AIDS na África,  em que a comunidade médica  e dos

especialistas, defensores do direito à vida dos pacientes soropositivos e à urgência de

tratamento,  se contrapõe às políticas governamentais e aos gestores das políticas de

saúde, que têm como foco questões como a gestão do sistema de saúde e a distribuição

equitativa  do  direito  à  saude,  ou  seja,  questões  relacionadas  a  direitos  sociais  e

econômicos (Fassin, 2010). 

A questão central para o autor é de que “a vida humana se tornou o valor mais



legítimo sobre o qual o mundo contemporâneo fundamenta o pensamento dos direitos

humanos” (Fassin, 2010: 201)

Se por um lado a centralidade da vida na política moderna já havia sido descrita

por Foucault em sua formulação do conceito de biopolítica, Fassin e outros autores, como

Giorgio Agamben, têm discutido como a partir da segunda metade do século XX essa

dimensão se torna o fundamento para se pensar a política.

Considero  o  conceito  de  biolegitimidade  particularmente  útil  para  pensar  sobre

alguns aspectos das políticas sociais  no Brasil  e  sobre os modos como o Estado se

coloca frente às demandas sociais, assim sobre como as demandas sociais incorporam

essas novas formas de legitimação. Exemplos disso são o alargamento dos campos do

patológico  e  da medicamentalização no contexto  das políticas  de saúde mental  e  da

Reforma  Psiquiátrica  no  Brasil,  que  vou  explorar  mais  detidamente  neste  artigo;  o

reconhecimento pelo Estado das demandas de determinados sujeitos sociais através de

seu auto-reconhecimento  como portadores de um transtorno (por  exemplo  os direitos

ligados às chamadas “identidades de gênero” de sujeitos transgênero, que para terem o

direito reconhecido à cirurgia intersexos devem ser diagnosticados como portadores de

transtorno de identidade de gênero); a adoção de controles medicamentosos de crianças

e jovens como política de infância e juventude, nas escolas, e nos abrigos e instituições

de menores etc. 

Mas esse dispositivo  se  estende para  além do Estado,  chegando aos próprios

movimentos e grupos de pressão por direitos, como é o caso da luta pelos direitos de

pessoas transgêneros e a centralidade dada à intervenção biomédica ou medicamentosa,

seja através de hormônios ou de cirurgias de mudança de sexo. Outro exemplo são os

movimentos  e  pressões  individuais  ou  coletivas  de  pacientes  pelo  “direito  à  saúde”,

traduzido na demanda de acesso gratuito a medicamentos de alta tecnologia ou aos mais

avançados tratamentos existentes.2

De modo geral, a biolegitimidade como um dispositivo de produção de direitos e de

acesso às políticas públicas se articula com um contexto mais amplo de deslocamento do

político, que alguns autores têm analisado a partir de diferentes perspectivas, com ênfase

nos processos de patologização, medicalização ou biologização das experiências sociais,

sobretudo no que diz respeito à produção de políticas públicas e às ações do Estado no

2 Ver, sobre o tema, Ferraz, 2009 e Vieira, 2009. Um caso recente envolvendo um preso brasileiro na
Indonésia,  acusado de tráfico  de drogas é emblemático também da biolegitimidade como modo de
justiça. Durante alguns dias a mídia brasileira noticiou que a única possibilidade de que ele escapasse
da pena de morte era o diagnóstico de esquizofrenia que recebera de um psiquiatra indonésio, o que
impedira  a  execução  pelas  leis  do  país.  (Publicado  no  site  G1,  da  Globo,  em  12/2/2015  -
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/laudo-de-medico-indonesio-pede-internacao-de-imediata-de-
brasileiro.html, acessado em 03/3/2015.

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/laudo-de-medico-indonesio-pede-internacao-de-imediata-de-brasileiro.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/02/laudo-de-medico-indonesio-pede-internacao-de-imediata-de-brasileiro.html


campo dos direitos e da cidadania3. Um dos efeitos desse deslocamento é a extensão dos

domínios do patológico para o campo das políticas sociais e do reconhecimento, através

do  qual  a  legitimidade  das  demandas  e  reivindicações  de  grupos,  populações,

comunidades ou sujeitos sociais passa pelo crivo do reconhecimento de um transtorno,

disfunção,  doença  ou  de  algum tipo  de  especificidade  ou  diferença  biológica.  Nesse

processo, a biolegitimidade e o “direito à vida” se tornam o fator determinante para o

reconhecimento das demandas e dos direitos que sustentam essas políticas sociais. Os

desdobramentos dessa dinâmica, inclusive em relação aos instrumentos de análise, são

os  mais  diversos  e  complexos,  entre  eles  a  questão  de  o  quanto  esse  processo

representaria um novo regime biopolítico. 

Em sua reflexão sobre o conceito de biolegitimidade e o imperativo do direito à vida

nas políticas contemporâneas, Didier Fassin considera que a vida em si foi um aspecto

não desenvolvido por Michel Foucault em sua discussão sobre biopolítica.4  A vida e as

políticas da vida são um dos eixos da retomada contemporânea de Foucault e de autores

como Georges Canguillem, Walter Benjamin e Hanna Arendt, através de noções como “

vida em si”, “vida mesmo”, “mera vida”, “própria vida”, “vida em si mesma”, “vida nua”,

bios e zoe, “vida precária” (Canguillem, 1966; Fassin, 2006; Rose, 2013; Agamben, 2002;

Benjamin, 2012; Arendt, 1961; Esposito, 2006; Butler, 2006). Minha questão neste artigo

não é propriamente a discussão sobre a vida, mas sobre os efeitos concretos desses

novos regimes biopolíticos e os modos de subjetivação engendrados pelas biopolíticas

contemporâneas. Meu argumento é de que a biolegitimidade, enquanto dispositivo que

3 Além dos processos de biolegitimação e de biolegitimidade analisados por Didier Fassin (2005 e 2010),
esse deslocamento do político tem sido analisado em diferentes perspectivas, algumas eventualmente
discordantes entre si: a psiquiatrização dos conflitos e da experiência da violência (Fassin e Rechman,
2011), a “biologização da pobreza” (Teresa Gowan, 2012 entre vários outros autores), a medicalização
dos sem-teto  (idem),  e  mesmo em abordagens mais amplas da política  contemporânea,  sobretudo
através das leituras recentes das biopolíticas de Foucault em autores como Agamben (2002) e Roberto
Esposito  (2006  ),  entre  outros.  Paul  Rabinow  e  Nicolas  Rose  têm  investido  em  compreender  as
transformações  no  biopoder  abravés  das  novas  biotecnologias,  apontando  para  o  que  seria  a
“individualização de estratégias biopolíticas”.  (ROSE & RABINOW, 2006: 38) Nicolas Rose faz uma
crítica o que ele chama de “pessimismo” da sociologia crítica, considera os conceitos de medicalização
e biologização ultrapassados e insuficientes para explicar certos fenômenos contemporâneos e assume
outra perspectiva. (ROSE, 2007 e 2013). O autor se mostra bastante otimista em relação às novas
tecnologias biomédicas, e também em relação aos novos psicofármacos como modos de instaurar uma
“cidadania  biológica”,  em  diálogo  com  o  conceito  de  biossocialidade,  de  Paul  Rabinow.  Para  ele
estamos vivendo hoje  uma nova “ética somática”  e a  possibilidade de uma “política  da vida em si
mesma” (ROSE, 2013: 67). Apesar de considerar suas ressalvas pertinentes, penso que em alguns
momentos  o  autor  adere  um  tanto  facilmente  e  acriticamente  a  uma  perspectiva  ditada  pelas
biotecnologias e tenho a impressão que o que ele define como política da vida em si, ou política da
própria vida é uma perspectiva que acaba esvaziando suas dimensões.  Nesse sentido considero o
conceito de biolegitimidade mais adequado para pensar essas novas formas de cidadania e acesso a
direitos, resgatando as dimensões críticas e políticas pressupostas nessa noção.

4 “Ni  la  anatomo-politica,  que  concierne  a la  disciplina del  cuerpo,  ni  la  biopolitica,  que despliega la
regulación de las poblaciones, abordan de manera central la cuestión de la vida” (Fassin, 2010: 200).
Ver também Fassin, 2006.



informa práticas de governo, políticas públicas, e mesmo demandas sociais,  pode ser

tomada como efeito e como figura dessas novas biopolíticas.

 Desde seus primeiros enunciados do conceito, feito em uma palestra no Brasil

sobre  “O  nascimento  da  medicina  social”  em  1974,  posteriormente  publicado  em

Microfísica do poder, e em A vontade de saber, de 1976, Foucault desenvolve o conceito

de biopolítica ao longo de seus cursos e trabalhos publicados, não apenas de maneira

cumulativa  mas  também  efetuando  transformações  nessa  noção  em  direção  à  sua

ampliação para além do campo da medicina social, para chegar à política da população e

finalmente ao neoliberalismo. 

Foucault descreve a emergência do biopoder em contraste com o poder soberano,

exercido a partir do direito de vida e de morte do soberano sobre seus súditos. 5 Essa

transição é descrita não a partir de mudanças na teoria política mas nas mudanças “no

nível dos mecanismos, das técnicas, das tecnologias de poder” (Foucault, 2005: 288). Em

seu livro sobre o nascimento da prisão, Vigiar e Punir, ele enfatiza a emergência de uma

dimensão  do  biopoder,  o  poder  disciplinar,  ou  anatomopolítica,  dirigido  aos  corpos  e

indivíduos.  A  outra  dimensão  do  biopoder  será  desenvolvida  em  seus  trabalhos

posteriores, principalmente no tríptico formado por três de seus cursos no Collège de

France,  Território,  segurança e população, Em defesa da sociedade  e Nascimento da

biopolítica, em torno do conceito de biopolítica como a política voltada à população e da

população como problema político. 

Uma ressalva é importante em relação a esses dois modos do biopoder: para Foucault

um não substitui o outro, eles se justapõe, se articulam:

Temos,  pois,  duas  séries:  a  série  corpo-organismo-disciplina-instituições;  e  a  série
população-processos  biológicos-mecanismos  regulamentadores-Estado.  Um  conjunto
orgânico institucional:a organo-disciplina da instituição […], e, de outro lado, um conjunto
bológico e estatal: a bio-regulamentação pelo Estado” (Foucault, 1999:298.)6

Um exemplo é a questão da sexualidade, que estaria na encruzilhada do corpo e

da população, e dependeria tanto da disciplina quanto da regulamentação. (FOUCAULT,

2005: 300-301). Outro exemplo dessa articulação, segundo Foucault, é a medicina, “um

saber-poder que incide ao mesmo tempo sobre o corpo e sobre a população, sobre o

organismos  e  os  processos  biológicos,  e  que  vai,  portanto,  ter  efeitos  discplinares  e

efeitos regulamentadores (idem: 302). Não é por acaso que a medicina, e as políticas

5 Uma de suas sínteses dessa transição tornou-se praticamente uma fórmula para distinguir  o poder
soberano do biopoder:  “O direito de soberania é,  portanto,  o de fazer morrer  ou de deixar  viver.  E
depois, este novo direito é que se instala: o direito de fazer viver e de deixar morrer.” (FOUCAULT, 1999:
287).

6 Foucault discute também outra justaposição, aquela entre formas de biopoder e o poder soberano, do
direito de morte – principalmente quando ele fala do racismo de Estado e do nazismo.



médicas e de higiene, acabam ganhando detalhada descrição nos trabalhos de Foucault.

Ela está no coração da biopolítica, ao mesmo tempo em que se constitui em uma das

biopoliticas (Farhi Neto, 2010). Assim, questões como a higiene pública e a medicalização

da população,  os  nascimentos  e  as  mortes,  problemas de reprodução,  tudo o  que é

referente  à  vida,  do  corpo  à  população,  do  orgânico  ao  biológico,  assim  como  o

envelhecimento,  as  doenças  e  anomalias,  aquilo  que  tira  os  indivíduos  da  linha  de

produção,  mas  também  os  problemas  da  relação  dos  humanos  com  seu  meio  de

existência, dos pântanos e as epidemias a eles ligadas (no século XIX) aos problemas da

cidade,  tudo  isso  é  objeto  da  biopolítica.  Uma  forma  de  governo  dos  corpos,  dos

indivíduos e das populações.

No curso de 1979, Nascimento da biopolitica, em que explora os vários liberalismos

e em especial o neoliberalismo, Foucault desenvolve uma outra dimensão da biopolítica,

que interessa para minha discussão sobre biolegitimidade, que é a formação de capital

humano como expressão de um regime de subjetivação fundado na forma empresa, do

sujeito como empresário de si mesmo. A produção de subjetividades se torna assim o

aspecto central do neoliberalismo.

Vou  dialogar  com duas  leituras  desse  curso  e  discutir  sua  importância  para  a

formulação de uma das dimensões do conceito de biopolítica como dinâmica da política

capitalista globalizada, ou, na interpretação de Leon Farhi Neto, que escreve sobre as

biopolíticas de Foucault (no plural), do neoliberalismo como uma biopolítica, ou como a

forma mesmo das biopolíticas contemporâneas. Farhi Neto classifica as biopolíticas de

Foucault em cinco: a biopolítica da medicina, a da guerra, a do dispositivo da sexualidade,

a do pacto de segurança e,  finalmente,  a biopolítica em relação com a racionalidade

econômica.

 Para esse autor, que busca fazer uma leitura conservadora, ou seja mais restrita,

do conceito de biopolítica, a abordagem do liberalismo e no neoliberalismo empreendida

por  Foucault  em  Nascimento  da  biopolitica,  refere-se  a  um modo contemporâneo  de

governamentalidade através da economia, em que a população é governada de forma

indireta, com uma presença forte das forças econômicas, do mercado, e de privatização

da política social. Biopolitica seria aqui pertinente para descrever as técnicas neoliberais

de governo (FARHI NETO, 2010)

Frederic  Gros  também  busca  ir  além  das  leituras  que  veem  nesse  curso  de

Foucault,  apesar de seu título,  uma ausência ou mesmo abandono da biopolítica. Ele

busca estabelecer uma linha de continuidade entre as reflexões anteriores de Foucault

em torno das duas formas do biopoder: a anatomopolítica dos corpos e dos indivíduos



(representada sobretudo por sua análise da prisão) e a biopolítica das populações. Gros

propõe uma nova definição de biopolítica:

… a biopolítica é um conjunto de solicitações pelas quais o indivíduo, no plano de
suas potências vitais, é submetido a direções determinadas a fim de intensificar a
produção de riquezas e o poder das classes dominantes”. (GROS, 2013:38)

  O poder disciplinar, por exemplo, seria uma forma de cronopolítica necessária ao

capitalismo: “transformar tempo de vida em tempo útil e produtivo” (GROS, 2013:35). Na

segunda grande forma de biopoder, segundo Gros, o governo da população se dá através

de  políticas  públicas  conduzidas  pelo  Estado  (2013:35).  Agora  são  as  “disposições

biológicas”  da  espécie  humana que são  objeto  da  ação  do Estado (idem:  ibidem).  A

“operação biopolítica” consistiria em despolitizar o sujeito, que se apresenta como sujeito

econômico  em  diferentes  modos:  como  sujeito  consumidor,  como  capital  humano  e

empresário de si mesmo e, por fim, no que seria uma quarta etapa do capitalismo não

explorada por Foucault, porque mais recente, a do capitalismo financeiro. Nessa etapa, o

sujeito, à semelhança do próprio capital, seria um  conjunto de fluxos mais do que uma

identidade estável. É nessa dimensão que Gros precisa melhor sua definição do biopoder

(e da biopolítica): 

A biopolítica seria assim uma estratégia que visa transformar certas tendências
vitais  ou traços biológicos fundamentais  dos indivíduos ou da espécie humana,  com o
objetivo de servirem ao reforço de forças econômico-políticas. Com efeito, encontramos
para cada forma de capitalismo esse esquema de transformação. (idem: 41)

E, mais adiante: “O capitalismo financeiro nos convida a nos constituir como puro

ponto  de  troca  de  fluxos  de  imagens,  de  informações  de  mercadorias,  etc.  […]  uma

vetorialização de tendências vitais em vista do aumento de forças econômico-políticas”

(idem). 

Gros menciona ainda a recusa de Foucault  em contrapor,  a  esse processo de

dominação, de exploração e de captação, os “direitos humanos fundamentais”, fundados

em uma “razão metafísica, seja enraizada em uma natureza eterna, seja garantidos por

uma transcendência divina” (p. 41). Pensar, com Foucault, que o poder é uma relação, é

pensar também que “ser apanhado em um processo biopolítico nos dá direitos, entre eles

o  direito  de  não  aceitar  tudo  ou  de  recusar  isto  ou  aquilo”.  Esse  é  o  “direito  dos

governados”, a “resistência biopolítica”, “fazer valer a vontade de existir de outro modo”

(p. 42). Na leitura de Gros, é o próprio liberalismo que proporciona essa possibilidade de

resistência, não um liberalismo econômico ou político, mas algo que ele denomina de

liberalismo crítico,  aquele  que “alimenta  as  resistências  biopolíticas”.  (idem).  Não vou



discutir aqui a indagação feita pelo autor em torno do caráter mais ou menos crítico de

Foucault ao liberalismo. Interessa-me reter a discussão feita por Foucault em torno do

capital humano e de como as biopolíticas contemporâneas, que vão muito além do Estado

(Foucault  descreve no Nascimento  da Biopolítica  uma retração do Estado,  em que o

laissez  faire  do  liberalismo  clássico  se  torna  um  “não  deixar  o  Estado  fazer”,  no

neoliberalismo (idem: 339)) aproximariam o sujeito humano das formas do capital, seja

como empresário de si mesmo, seja como espaço ou ponto de fluxos. 

Em sua discussão sobre  o neoliberalismo,  Foucault  desloca de certa  forma os

processo biopoliticos do Estado e das políticas públicas para o mercado e as relações

econômicas. Ao mesmo tempo, podemos considerar que as próprias políticas públicas e

as técnicas de governo acabam incorporando essas novas disposições do capital. O foco

dessa nova configuração do capitalismo contemporâneo é a produção de sujeitos e de

subjetividades. Essas três dimensões: deslocamentos dos processos biopolíticos para o

mercado  e  a  economia,  incorporação  pelo  Estado  das  novas  disposições  do  capital,

inclusive em suas políticas sociais, e a produção de novas subjetividades estão presentes

no contexto e no campo da saúde mental. 

As ambivalências do Estado nas políticas de saúde mental e de saúde da mulher:
ciclo de vida e medicalização das mulheres 

As  questões  expostas  acima  sobre  as  novas  dinâmicas  biopolíticas

contemporâneas,  que  incluem  formas  indiretas  de  governamentalidade  e  seu

deslocamento para o mercado e para as relações econômicas têm implicações para uma

abordagem das políticas públicas e do próprio Estado. Se de um lado temos políticas

públicas próprias a um Estado do bem estar social,  que buscam integrar demandas e

pautas  históricas  dos movimentos  sociais,  e  que definem procedimentos e modos de

atuação do Estado, por outro há dimensões que atravessam essas políticas que têm a ver

com as produções no campo científico e tecnológico, com os interesses e as pressões de

setores econômicos (por exemplo a indústria farmacêutica) e com valores e moralidades

que circulam nessas diversas esferas.

Um primeiro desdobramento dessa reflexão é análise  das práticas e ações do

Estado e sua ambivalência constitutiva na relação com os sujeitos sociais, entre cuidado

e  controle,  dependência  e  autonomia,  os  processos  de  institucionalização  e

desinstitucionalização, de assujeitamento e subjetivação de pessoas usuárias de serviços

e alvo de políticas públicas produzidas pelo e no contexto das ações do Estado. 



Uma antropologia do Estado, ou mais especificamente das políticas públicas, tem

partido do questionamento da existência deste como uma entidade orgânica, um ente

substantivo dado7, buscando entendê-lo como práticas, ações e discursos que envolvem

um conjunto heterogêneo e contraditório de atores ou agentes sociais, com diferentes

disposições morais e subjetivas.8 Para além das leis, dos textos e documentos, o Estado

é também o que se produz no plano do que fazem seus agentes, que no lugar de serem

apenas executores das políticas públicas são também aqueles que, em suas práticas

cotidianas, também fazem a política pública. 

É na linha que articula a realização das políticas públicas,  a ação concreta do

Estado, de um lado, e as experiências e agenciamentos dos sujeitos alvos e usuários

dessas políticas de outro,  que a abordagem etnográfica  pode trazer  uma perspectiva

interessante  para  uma  compreensão  dos  processos  políticos  e  subjetivos

contemporâneos. 

Essa dinâmica fica bastante visível  se tomarmos como exemplo as políticas de

Saúde Mental no Brasil e a expansão e psiquiatrização das políticas de atenção básica à

saúde. O projeto de Reforma psiquiátrica brasileira9 prevê a substituição progressiva dos

hospitais psiquiátricos por uma rede psicossocial  de serviços,  incluindo atendimento e

acolhimento  dos  pacientes  e  usuários.  A  partir  de  um  amplo  programa  de

“desinstitucionalização”  dos  pacientes,  busca  romper  com  o  modelo  manicomial,

sobretudo através do Programa De Volta para Casa, do Ministério da Saúde, que prevê a

reintegração  social  dos  pacientes  psiquiátricos  internos.  Esses  programas

governamentais propõem também a criação de uma ampla e disseminada rede pública de

atendimento  ambulatorial  e  clínico,  tanto  nas  unidades  básicas  de  atenção  à  saúde,

quanto  na  criação  de  outros  espaços  como  os  CAPS,  espaços  mais  especializados,

destinados  aos  chamados  casos  considerados  pelos  profissionais  como  de  “maior

complexidade” ou a alguns transtornos específicos, como adição a álcool ou drogas (os

CAPS-ad),  ou  públicos  específicos,  como  os  CAPSi,  destinados  às  crianças  e

adolescente,  entre  outros  dispostivios  como serviços  residenciais  terapêuticos.  Mas

conforme vários autores têm destacado, o processo da reforma é heterogêneo, desigual,

contraditório e se desenrola aquém e além do que está previsto nos documentos oficiais.10

7 Questionamento  já  presente em Radcliffe-Brown (1940);  e  mais  recentemente em Abrams (1988 );
Trouillot (2001), entre outros.

8  Abellès (1992), Worsley (1994), Abrams (1988), Bevilácqua e Leirner (2000), Trouillot (2001) e Lima
(2002), entre outros.

9 Lei 10.216, de 16 de abril de 2001.
10 Ou mesmo rizomático, conforme a discussão de Fonseca et alii (2007). Sobre Reforma Psiquiátrica, a

Reforma Psiquiátrica Brasileira e o processo de desinstitucionalização da saúde mental ver Amarante,
Paulo (1994, 1996 e 2000); Desviat, Manuel (1999); Fonseca, Tânia Galli; Engelman, Selda & Perrone,
Claucia Maria (2007) e a tese recente de Ana Paulo Müller de Andrade (2012) entre outros. Para uma



Além dos dispositivos previstos pela Reforma Psiquiátrica,  o  campo da saúde mental

acaba incluindo dispositivos como as clínicas privadas, os abrigos de doentes mentais e

idosos eventualmente informais, as comunidades terapêuticas e centros de assistência

ligados a religiões, as associações de usuários em saúde mental, os diversos grupos de

práticas alternativas ou dissidentes e outros modos de cuidado dos pacientes, e tendo

que conviver ainda com a permanência de diversos hospitais psiquiátricos (que resistem

apesar da Lei).

Além disso o contexto mais geral de implantação dessas políticas traz uma série de

aspectos  que  são  determinantes  na  aplicação  das  políticas  nacionais,  como  o

crescimento  e a expansão dos domínios de atuação da biomedicina e de seus mais

diferentes dispositivos, entre eles os novos procedimentos diagnósticos e a prioridade

dada  aos  fármacos  e  medicamentos  nos  processos  terapêuticos  (mas  não  apenas,

considere-se  por  exemplo  o  retorno  no  Brasil  nos  últimos  anos  das  técnicas  de

eletroconvulsoterapia – designação contemporânea do eletrochoque). Um conjunto amplo

de experiências,  que incluem o sofrimento  e a  aflição,  a  constituição da Pessoa e a

produção  e  reprodução  da  vida,  a  garantia  de  direitos  e  o  exercício  da  cidadania,

deslocam-se para o campo da saúde e da biomedicina. Questões como a medicalização e

medicamentalização da subjetividade,  patologização do sofrimento,  terapeutização das

escolhas individuais, biolegitimidade das demandas de setores específicos, são tratadas

pela literatura antropológica mais recente como sinais de uma expansão dos domínios de

atuação  da  biomedicina  e  de  extensão  do  campo do  patológico  para  dentro  do  que

tradicionalmente estaria nos domínios do “normal”. 

Assim,  alguns  aspectos  da  constituição  contemporânea  do  campo  da  “saúde

mental” no Brasil acompanham o processo da Reforma Psiquiátrica.11 Em primeiro lugar,

no deslocamento de um modelo manicomial e exclusivamente psiquiátrico de atendimento

para um modelo ambulatorial, não apenas a psiquiatria passa a ser exercida nos espaços

de atendimento público, como as questões ligadas ao cuidado da “saúde mental” e as

terapias medicamentosas nesse campo passam a ser largamente exercidas por outras

especialidades  da  medicina.  Em segundo  lugar,  e  este  também não  é  um fenômeno

específico do Brasil, ocorre, a partir do final dos anos 70, um processo de remedicalização

ou  biologização  da  psiquiatria  e  da  saúde  mental,  consolidado  sobretudo  com  a

publicação do DSM III (Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, publicado pela

reflexão sobre psiquiatria e hospitais psiquiátricos no Brasil, ver  Machado et alii (1978), Costa (1989),
Venâncio (2011) ; Venâncio e Cassilia (2005 e 2011), Cardoso (1999 e 2002), Teixeira (1990),  entre
outros.

11 Conforme Maluf  (2010). Uma das questões que tenho discutido nesses trabalhos é a problematização
do conceito de “saúde mental”, e de seus limites tanto analíticos quanto descritivos.



Associação Americana de Psiquiatria - APA).12 Em terceiro lugar, o crescimento do uso de

psicofármacos e psicotrópicos de todo tipo no Brasil, principalmente antidepressivos, com

ênfase nas mulheres, não apenas as consumidoras tradicionais vinculadas às classes

médias e altas, mas agora cada vez mais entre mulheres de classes populares, rurais e

mulheres indígenas.13 

De  um  certo  modo,  esses  diferentes  aspectos  são  formas  de  racionalização

biomédica crescente não apenas da vida subjetiva, do ponto de vista do sujeito,  mas

também de racionalização das políticas sociais e das formas de agir do Estado. 

Se por um lado essas políticas de saúde mental e os próprios sentidos da Reforma

Psiquiátrica no Brasil são os de universalização e democratização do acesso à saúde,

assim como o respeito aos direitos humanos dos pacientes e usuários do sistema de

saúde, por outro, podemos perceber nessas políticas e práticas decorrentes, dispositivos

biopolíticos e de controle. 

Vou abordar mais especificamente uma das dimensões desse processo, que é a

forma como questões de gênero aparecem em alguns documentos públicos sobre saúde

mental  e  de  saúde da mulher  e  os  discursos e práticas  especificamente  voltados às

mulheres  e  ao  que  seriam,  segundo  esses  discursos,  a  especificidade  de  sua  maior

vulnerabilidade aos transtornos e problemas de ordem psicossocial. O foco é a noção de

“ciclo de vida” das mulheres, princípio largamente utilizado nos documentos e diretrizes

principalmente naqueles especificamente voltados à saúde da mulher,  mesmo quando

não de forma explícita. Por ciclo de vida da mulheres entende-se aqui as diversas etapas

relacionadas  à  carreira  reprodutiva  destas:  menarca,  gravidez  e  parto,  pós-parto,

menopausa.  Minha  investigação  não  é  exaustiva  e  os  exemplos  trazidos  a  partir  de

documentos públicos não representam a força dessa noção e seu uso disseminado para

além  desses  documentos,  por  profissionais  da  área,  acadêmicos  e  pesquisadores  e

mesmo grupos e movimentos sociais. O largo uso dessa noção na literatura psiquiátrica

voltada às mulheres mostra sua validação científica e a força de verdade com que se

reveste ao ser traduzida em políticas de assistência.14 Pelos modos e territórios sociais

12 Esse processo se aprofunda no DSM-IV e no recente DSM-V, com uma hiperespecialização crescente
do diagnóstico e do tratamento.

13 Expansão reconhecida nos próprios documentos do Ministério da Saúde, como o Relatório de Gestão
2007-2010,  Saúde  Mental  no  SUS.  As  novas  fronteiras  da  Reforma  Psiquiátrica,  que  reconhece  o
aumento  do  consumo  de  benzodiazepínicos,  anorexígenos,  anfetaminas  e  antidepressivo  entre  as
mulheres,  e,  como  resultado  de  uma  reunião  realizada  em  2008  com  técnicas,  profissionais  e
pesquisadoras da área, em parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Especial de Políticas
para Mulheres, o reconhecimento de uma  “tendência de crescimento dos serviços públicos de atenção
à saúde e atenção à saúde mental de privilegiar respostas medicalizantes, diantede queixas difusas de
sofrimento psíquico das mulheres” (BRASIL, 2011: 76) 

14 Em uma rápida pesquisa no site da American Association of Psychiatry (APA)  e em sites de centros de
atendimento em saúde mental Estados Unidos, encontrei diversos modos com que o ciclo de vida das



em que circula, o ciclo de vida acaba por se constituir em discurso que é produzido e

distribuido em diferentes espaços e a partir de diferentes atores, constituindo-se, nessa

circulação, em um regime de verdade sobre o sofrimento, as demandas e os direitos das

mulheres.

É importante ressaltar que não considero que toda a política de saúde mental em

relação às mulheres se reduza à noção de ciclo de vida. Como descreverei a seguir, o

conceito de ciclo de vida informa os modos como as mulheres aparecem em diversos

desses  documentos,  ao  lado  de  outras  inserções,  mais  ligadas  a  dimensões  sociais,

políticas ou econômicas. 

No caso das políticas de saúde mental, a noção de etapas biológicas da vida e de

“grupos  de  maior  risco”  aparece  nas  Diretrizes  Nacionais  de  Saúde Mental  de  1977,

apresentadas na VI  Conferência Nacional  de Saúde,  definindo,  entre outras coisas, a

necessidade  de  ações  de  prevenção  primária  “visando  os  grupos  de  maior  risco:

gestantes, mães, adolescentes e geriátricos, no intuito de reduzir, nesta população [...] o

surgimento de alterações e a promoção [sic]  de níveis de saúde mental  satisfatórios”

(apud Cardoso, 1999:36).  Nessa formulação, o ciclo de vida aparece tanto em relação às

etapas  da  carreira  reprodutiva  das  mulheres  (gestante,  mãe)  quanto  em  relação  à

determinação etária do risco (adolescentes, geriátricos). Essa lógica irá reaparecer em

outros documentos posteriores, mesmo que formulada de outros modos.

Nas três primeiras Conferências Nacionais de Saúde Mental (1987, 1992, 2001), as

mulheres aparecem pouco.  No caso da I  e da II  conferências não são citadas,  e  no

relatório da III Conferência são mencionadas ao lado de crianças, adolescentes, idosos,

indígenas, população de rua, terceira idade e “àlcool e drogas” (sic), permanecendo aqui

a lógica etária ou de grupo de risco (BRASIL, 2001). É na IV Conferência, de 2010, que

uma mudança significativa nessa perspectiva aparece, a necessidade de uma política

específica voltada para as mulheres é mais explicitada, juntamente com a necessidade de

uma política de gênero.15 É interessante que, no relatório dessa última conferência, as

mulheres se deslocam da ideia de grupo vulnerável com predominância de faixa etária

(crianças e idosos) para uma especificidade identitária (gênero e raça/etnia). Além disso,

a situação de pós-parto é definida a partir da tríade pai-mãe-filho, não mais apenas a

mulheres aparece como o elemento central para definir probabilidades, diagnósticos e tratamentos. Nas
publicações  da  APA  sobre  mulheres  e  saúde  mental,  encontrei  diversas  referências  à  maior
vulnerabilidade das mulheres a transtornos psiquiátricos e à importância do momento no ciclo de vida
das  mulheres  como  causa  ou  contexto  de  transtornos  psiquiátricos.  Alguns  livros  abordam
especificamente cada fase do ciclo de vida, com ênfase na menopausa e no pós-parto. 

15 “634.Implantarestratégias  de  atenção,  sob  enfoque  de  gênero,  à  saúde  mental  das  mulheres
para:1)melhorar  a informação sobre as mulheres com sofrimento psíquico no SUS;  2)  qualificar   a
atenção à saúde mental das mulheres; 3)incluir o enfoque de gênero e de raça (BRASIL, 2010:108-109).



partir das mulheres puérperes.16 Percebe-se aí a influência dos debates feministas e de

outros movimentos sociais, como o movimento pela igualdade racial,  num contexto de

grande porosidade do Estado brasileiro a esses movimentos, dos quais muitas lideranças

compõe o governo.

No entanto o mesmo grau de politicidade não é encontrado em outros documentos,

principalmente naqueles que buscam detalhar as políticas gerais, estabelecer programas

ou protocolos de ação. Do mesmo modo, essa perspectiva se reflete pouco no âmbito das

práticas dos técnicos, profissionais e servidores que atuam na ponta da política pública,

ou seja na relação direta com as usuárias do sistema de saúde.

No caso específico das políticas de saúde voltadas para as mulheres, a quase

totalidade dessas políticas, (expressa, por exemplo, no Programa de Assistência Integral

à Saúde da Mulher – PAISM, elaborado em 1984,  e que se reproduz nos programas

posteriores)  é  ocupada  com  as  questões  de  saúde  reprodutiva  e  prevenção17.  Esse

quadro não mudou substancialmente durante quase vinte anos. No PAISM de 2004, uma

seção sobre gênero e saúde mental  é introduzida, rconhecendo a necessidade de se

considerar,  nas políticas de saúde mental,  fatores culturais,  socias e econômicos e a

desigualdade  de  gênero  (BRASIL,  2004).  A I  Conferência  Nacional  de  Políticas  Para

Mulheres, realizada no mesmo ano, sugere brevemente a necessidade de que a política

de saúde mental “contemplem ações de prevenção, tratamento e inclusão social,  com

recorte de gênero e com preparo dos profissionais de saúde para o atendimento das

especificidades sociais, étnicas, culturais e biológicas das mulheres” (BRASIL, 2004b). O

II Plano Nacional de Políticas para Mulheres, aprovado a partir da II Conferência, prevê,

entre as prioridades em relação ao item “Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos

reprodutivos”, a implantação de um modelo de atenção à saúde mental das mulheres na

perspectiva de gênero, considerando as especificidades étnico-raciais” (BRASIL, 2007, P.

15)18.  E entre as metas para o período:  “Implantar  cinco experiências-piloto,  uma por

região,  de  um  modelo  de  atenção  à  saúde  mental  das  mulheres  na  perspectiva  de

gênero” (Idem, p.16). No mesmo item sobre saúde do documento, reforça-se a ênfase aos

“direitos reprodutivos” e à noção de “ciclo vital” e de “ciclo de vida” das mulheres, definido

pelas diversas fases de seu ciclo  biológico,  como mulheres no “climatério”,  “jovens e

16 “567.  Formar,  nos hospitais  maternoinfantis,  e quipes de referência ou núcleos de apoio em saúde
mental para o acompanhamento da tríade paimãe-bebê (sic) durante o período da gestação do parto e
do puerpério.” (IDEM: 97)

17 Constatação  reforçada  no  Balanço  1998-2002:  aspectos  estratégicos,  programáticos  e  financeiros.
Brasília: Ministério da Saúde, 2003, elaborado por CORREA, S. O.; PIOLA, S. F. (apud BRASIL, 2004:
19).

18 BRASIL, Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. II Plano Nacional de Políticas para Mulheres.
Brasília, 2007, p.15



adolescentes” (idem). 

A depressão  pós-parto  também  tem  aparecido  de  forma  mais  detalhada  nas

preocupações do Ministério da Saúde. É citada em diversos documentos do Ministério. O

Manual  Técnico  sobre  pré-natal  e  puerpério,  de  2006,  dedica  um  item  inteiro  aos

“Aspectos emocionais da gravidez e do puerpério”, sugerindo que se compreendam os

“processos  psicológicos  que  permeiam o  período  grávido-puerperal,  notadamente,  no

caso  de  gestantes  adolescentes  que,  pelas  especificidades  psicossociais  da  etapa

evolutiva, vivenciam sobrecarga emocional trazida pela gravidez”. (BRASIL, 2006, p.35).

Ou seja, mesmo com a incorporação dos debates do campo feminista em torno das

desigualdades de gênero e seus reflexos sócio-econômicos, o conceito de “ciclo de vida”

como sucessão de etapas na vida biológica da mulher, ligadas principalmente a seu ciclo

reprodutivo, permanece como central na definição das especificidades das mulheres na

elaboração das políticas de saúde e saúde mental e no reconhecimento de seus direitos. 

Para além dos documentos oficiais da política de saúde mental, na dimensão local

da aplicação das políticas públicas, as especificidades e cada contexto evidenciam um

quadro  bastante  heterogêneo em  relação  às  práticas  de  atendimento,  que  vão  da

distribuição de medicamentos psicotrópicos à implantação de outras formas de tratamento

ou  apoio,  como  grupos  terapêuticos,  grupos  de  idosos,  grupos  de  mulheres  em

tratamento de depressão e outros transtornos,  passando por  aulas de alongamento e

ginástica,  acupuntura,  homeopatia,  fitoterapia  e  arteterapia  entre  outros.  Mas,  mesmo

constatando que as práticas não são homogêneas, não se pode negar o peso que a

distribuição de medicamentos como benzodiazepínicos  e antidepressivos tem hoje  no

atendimento  público  (não  apenas  nos  CAPS,  especializados  em  saúde  mental  ou

psicossocial, mas também e sobretudo nas unidades básicas de saúde). Temos muitos

exemplos  da  pesquisa  de  campo  realizada  em  etapa  anterior,  relatados  tanto  por

pacientes  quanto  por  profissionais  que  atuam  nessas  unidades,  além  dos  números

relativos à distribuição e consumo desses medicamentos, em que se evidencia o fato de

que a maioria esmagadora de consumidores desses medicamentos na rede pública são

mulheres19. Esses dados indicam que apesar de não haver ainda uma política explícita e

consolidada  de  gênero  e  saúde  mental  nos  programas  oficiais,  percebe-se  que  na

aplicação da política de saúde, no cotidiano das unidades de saúde e dos Centros de

Atendimento Psicossocial, se faz presente uma política da diferença e a evidência de um

discurso da diferença de gênero sustentado em uma visão fisicalista e biologizada dessa

diferença.

19 Ver relatório citado acima (BRASIL, 2011) e, no caso da pesquisa de campo desenvolvida, o artigo de
Diehl, Mazzini & Becker, 2010 e vários outros capítulos de Maluf, 2010.



Se os documentos e textos oficiais incorporam um discurso de gênero que dá mais

relevância às questões sócio-econômicas, reduzindo a força da retórica do ciclo de vida,

cabe perguntar até que ponto esse avanço no discurso se reflete nas políticas efetivas de

saúde mental  para  as  mulheres.  Até  que ponto  os  procedimentos  na ponta de baixo

dessas políticas, ali onde estão os profissionais em contato direto com os usuários dos

servços de saúde (da Atenção Básica aos CAPS) refletem essa retórica. E aí entra essa

outra  dimensão,  referentes  ao  estabelecimento  do  diagnóstico  às  terapêuticas

empregadas:  o  diagnóstico  é  essencialmente  baseado  nos  ciclos  biológicos  e  o

tratamento permanece massivamente medicamentoso. 

Em um trabalho anterior (MALUF, 2010), baseado nos documentos governamentais

e junto aos agentes e profissionais de atenção básica à saúde nos apontou para algumas

questões para uma discussão sobre as políticas saúde mental,  sobretudo no que diz

respeito ao atendimento básico e público, que reproduzo a seguir: 1) a necessidade de se

fazer  um balanço crítico  de algumas práticas  institucionais  que acabam reforçando a

desigualdade de gênero;  2)  a  constatação de uma realidade de hipermedicalização e

hipermedicamentalização de segmentos da população, com ênfase nas mulheres, com o

uso de psicofármacos; 3) a confusão entre democratização e universalização do acesso à

saúde e a distribuição massificada de medicamentos,  o que implicaria em repensar o

atendimento  básico  em  saúde  mental  em  relação  à  necessidade  de  uma  política

terapêutica (e psicoterapêutica) menos medicamentosa, ou seja; 4) necessidade de uma

política de saúde mental que ofereça outros tratamentos além da medicamentalização,

como acompanhamento terapêutico sistemático,  entre outros;  5)  a necessidade de se

repensar os modelos de cuidado, saúde, doença, sofrimento e cura também nas políticas

oficiais de saúde da mulher e de saúde mental; 6) a ruptura com um modelo de saúde da

mulher assentado na visão biologicista do “ciclo de vida” e das fases da vida reprodutiva

das  mulheres  e  como  determinantes  de  maior  ou  menos  “vulnerabilidade”  destas  a

problemas de saúde mental (MALUF, 2010: 35-36). A esses aspectos, acrescentaria ainda

um sétimo, que é o reconhecimento de outros saberes e modos de lidar com a aflição e o

sofrimento para além do paradigma biomédico ou psicologizante. 

A abordagem  das  políticas  públicas  não  apenas  no  que  diz  respeito  ao  que

preveem mas também em relação à sua concretização por agentes e profissionais que

atuam em nome do Estado dá visibilidade a dimensões que de outro modo não seria

percebidas, e permite uma reflexão crítica sobre essas políticas, e uma avaliação sobre

seus sentidos, sua eficácia e seus efeitos.



Modos de subjetivação, biopoder e outras políticas da vida

A noção de ciclo de vida produz um enunciado que se desdobra em três aspectos.

De acordo com essa noção e pelo modo como é acionada nos diferentes discursos e

práticas de atendimento no campo da saúde mental: 1) queixas genéricas das mulheres

refletiria  um  sofrimento  psíquico  ou  mental  como  fenômeno  de  ordem  orgânica  e

biológica;  2)  a  especifidade  “feminina”  desse  sofrimento  estaria  diretamente  e

incontornavelmente ligada ao ciclo biológico das mulheres (ou seja, seu ciclo reprodutivo,

já que essas diferentes etapas traçadas no ciclo de vida são as etapas que constituem

sua carreira reprodutiva) – reproduzindo o movimento moderno de redução do outro (as

mulheres, tanto quanto se fez com os negros) a um corpo biológico essencializado; 3) é

essa dimensão biologizada do sofrimento e da aflição que legitima uma política pública

em “saúde mental”, configurando uma forma de “biolegitimação” e finalmente 4) é através

das técnologias biomédicas, e principalmente através dos psicofármacos que a política

pública e o acesso ao direito acontece.

Conforme discutido na parte inicial deste artigo, a transformação gradativa da vida

em problema  do  poder  (e  de poder)  marca  o  limiar  do  que  Foucault  denominou  de

“modernidade biológica”, tornando-se gradativamente a saúde uma questão de governo,

ou,  para  Agamben  (2004),  de  Estado  (sendo,  para  este  último,  o  nazismo o  Estado

biopolítico por excelência – onde a chamada “vida biológica” é politizada). A biopolítica

não é apenas e nem exatamente uma política da vida, mas o governo da vida no centro

da política. Para Foucault,  a medicina social  (e as políticas de saúde, assim como os

próprios saberes e práticas médicas) é uma das formas, dos dispositivos da biopolítica, ou

governo da vida,  pensando a biopolítica como modo de constituição de subjetividade,

como regime de subjetivação. Ele escreve:

Em “O nascimento da medicina social”, Foucault (1979a [1974]:80) reconstitui as

três etapas da formação da medicina social:  “medicina de Estado, medicina urbana e

medicina da força de trabalho.” (80). 

Elementos desses três momentos e direções do surgimento da medicina social

estão  presentes  nas  políticas  de  saúde  hoje,  entre  elas20:  1)  a  regulamentação  e

legitimação da atuação dos profissionais e agentes e dos próprios saberes médicos e

biomédicos  pelo  Estado  (e  podemos  considerar  um  conjunto  de  discussões

contemporâneas  que  se  referem  a  esse  aspecto);  2)  a  necessidade  de  produzir

20 Estamos  falando  aqui  do  nascimento  da  medicina  social  e  das  políticas  de  governo  e  de  Estado
relacionadas  à  saúde  da  população,  que  hoje  podemos  reunir  na  expressão  contemporânea  de
“políticas públicas em saúde”.



informação e conhecimento sobre a população que é alvo dessas políticas (sobretudo

com pesquisas quantitativas, estatísticas e epidemiológicas em saúde  - e essa dimensão

inclui a saúde mental); e 3) a adoção de programas de saúde, de prestação de serviços

públicos  de  diferentes  níveis  e  complexidades e  intervenção do  Estado  na  saúde da

população  através  de  ações  sistemáticas  (as  políticas  de  saúde,  os  programas

terapêuticos, etc.) ou pontuais (como as campanhas de vacinação, combate a epidemias,

entre outros).  

Um quarto aspecto se refere aos novos regimes biopolíticos discutidos na primeira

parte deste artigo e à potência moral do “direito à vida” em detrimento por exemplo dos

direitos sócio-econômicos. Ao mesmo tempo, são essas condições sócio-econômicas do

capitalismo neoliberal que definem a dinâmica dessas novas biopolíticas e o modo como

a economia  moral  do  direito  à  vida  poderá  se  realizar.  A própria  noção  de inovação

tecnológica  com que os  psicofármacos são apresentados,  inclusive  como os grandes

“atores” da possibilidade de Reforma Psiquiátrica (MALUF, 2011),  está ligada a essas

novas disposições biopolíticas. Foucault discute a questão da inovação e do progresso

técnico não a partir de seu desenvolvimento intrínseco e das formas de produtividade em

si, mas como forma de renovação do que os economistas neo-liberais denominaram de

“capital humano”, que se materializaria na extensão, para o sujeito, da forma-empresa e

na idéia do sujeito-empresa como novo regime de subjetivação. Para além das políticas

públicas de saúde, a individualização das estratégias biopolíticas no campo da saúde

mental,  que  tem  como  foco  a  produção  de  diagnósticos  individuais  cada  vez  mais

específicos (lógica dos DSMs) e formas de tratamento medicamentoso dirigidas ao sujeito

parece responder a esse novo regime de subjetivação e a construção de determinado tipo

de sujeito e de subjetividade.

Para  Didier  Fassin,  a  biolegitimidade  refere-se  a  um  “deslocamento  de

legitimidades nas políticas da vida”: deslocamento da vida política à vida biológica (de

bios a zoé)21. No caso das políticas de saúde, esses deslocamentos entre bios e zoé, do

político  ao  “biológico”,  ao  mesmo  tempo  que  podem  parecer  mais  evidentes  (afinal

questões de saúde são mais facilmente apreendidas como relacionadas à vida biológica

21 A diferença entre os dois termos gregos para “vida”, presente em Aristóteles, é retomada e desenvolvida
por  Giorgio  Agamben  (2004),  que,  inspirado  em Hanna  Arendt,  define  essa  diferença  da  seguinte
maneira: para os gregos, havia dois termos para exprimir a noção de vida: “zoé, que exprimia o simples
fato de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses), e bíos, que indicava a forma
ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo”, ou “a vida qualificada”. Certamente é
preciso ter  cuidado com a reificação dessa dicotomia.  Butler critica  uma certa ilusão naturalista na
formulação da ideia de vida nua (p. 2). Para ela a vida nua enquanto tal não existiria, na medida em que
a vida já ingressou no campo político de maneira irreversível  (BUTLER: 69). Me parece que a questão
fundamental  é a forma como uma nova hegemonia da ideia de “vida em si”  (zoé)  parece definir  a
dinâmica de vários processos políticos contemporâneos.



ou vida em si mesma) apresentam maior dificuldade de apreensão como objetos de uma

reflexão crítica. A relação quase natural entre política de saúde e a manutenção, cuidado

e  prolongamento  do  corpo  e  da  vida  física  (de  cada  cidadão  e  cidadã)  parece

inquestionável.  Os dois  campos de política  de saúde em que se  situam as reflexões

expostas aqui, no entanto, abrem algumas brechas para uma reflexão crítica talvez pela

própria qualidade de seus objetos: saúde mental de um lado, e saúde da mulher de outro. 

Em relação à saúde mental, discute-se o quanto a Reforma reproduz em algumas

situações a lógica do hospital psiquiátrico e da psiquiatria hegemônica, centrada hoje em

concepções fisicalistas e medicalizantes do sofrimento psicológico, e como essa mesma

lógica  se  estende  agora  a  uma  população  mais  ampla,  formada  em sua  maioria  de

mulheres que percorrem os centros e unidades de atenção básica em saúde buscando

(bio)legitimidade a suas queixas. 

Em relação às políticas de “saúde da mulher”, que vão dos direitos reprodutivos em

seu sentido mais amplo,  passando pela prevenção de diversos tipos de afecções,  ao

câncer de mama e de colo de útero mais especificamente, e chegando às políticas de

“saúde  mental”  da  mulher,  retoma-se  a  redução  fisicalista  das  mulheres  a  um corpo

biológico por sua vez reduzido ao seu ciclo reprodutivo, de “ciclo de vida”, à qual me

referi.  As  políticas  de  saúde  nesse  caso  funcionam  como  “tecnologia  do  gênero”

(LAURETIS, 1987), modo específico com que a biopolítica e as tecnologias do sujeito se

configuram na reprodução das diferenças e hierarquias de gênero. Seria possível pensar

numa política pública de saúde das mulheres que tivesse como alvo não a reprodução da

diferença  mas  sua  desconstrução?  Como  conceber  hoje  uma  outra  configuração  do

biológico e do político nas políticas de saúde da mulher – que se deslocasse do “vivo” ao

“vivido”, do ciclo ao “curso de vida”, do biológico ao biográfico? Como construir formas de

legitimação de outra política pública, num contexto em que, como coloquei, é justamente

a dimensão biologizada do sofrimento e da aflição que legitimam uma política pública em

“saúde da mulher” ou em “saúde mental”.

Cabe ainda discutir o quanto os próprios procedimentos e métodos utilizados para

elaborar e colocar em práticas essas políticas não acaba obscurecendo, invisibilizando e

impossibilitando que essas outras  epistemologias,  modos de compreeender  e  mesmo

estilos de pensamento (ROSE, 2013:26) sejam ouvidas. 

A pesquisa  antropológica  e  a  pesquisa  qualitativa  e  de  cunho  etnográfico  têm

demonstrado que outras políticas da vida vêm sendo exercida por sujeitos reais em suas

vidas  e  experiências  cotidianas.  Cabe  perguntar  o  quanto  o  reconhecimento  dessas

políticas,  saberes  e  práticas  pode  contribuir  para  que  se  repense  a  dinâmica  de



funcionamento  das  instituições  e  dos  dispositivos  do  Estado  no  campo  das  políticas

públicas, do reconhecimento e dos direitos.
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