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Cidadania e direitos sociais 

A cidadania é a categoria mediacional que dá conta da articulação 
entre os indivíduos-membros de uma sociedade democraticamente or
ganizada e o aparato estatal, como sua soberana expressão e realização 
política (Fleury, 1992). Este estatuto mediacional, todavia, não se esgota 
aí, já que ela está destinada, também, a cobrir o aparente abismo que 
separa, na dinâmica prática e cotidiana da mesma sociedade, suas ins
tâncias ético-morais e sociopolíticas. Missão impossível, entretanto, se os 
cidadãos não exigirem do Estado — ou seja, dos seus dispositivos jurídi¬ 
co-político, institucional e administrativo — a codificação e o exercício da 
justiça social. 

Reportamo-nos a penosas conquistas, ao longo das quais massas de 
trabalhadores conheceram a doença, a violência, a miséria e a morte; ao 
longo das quais a maquinaria produtiva e desejante do capitalismo tratou 
de eludir a perigosa contradição entre as forças produtivas e as relações 
de produção. Ε ei-nos ante o prontuário de uma curiosa gestação: fecun
dada historicamente pela luta mortal, pela exploração e pelo desejo, nos
sas sociedades deram à luz os direitos sociais. 

Sim, as políticas sociais são filhas legítimas das injustiças que as en
gendraram. Não resultam de um dom, mas de um débito, eternamente 
inadimplente. Se, por um lado, são consubstanciais à formação do Estado 
Moderno, por outro põem a nu, no seu próprio exercício, que as socieda
des modernas são injustas por sua própria constituição. Ao codificarem 
termos ético-morais de justiça social, nada mais fazem do que resgatar o 
título vencido de sua própria vergonha; e o fazem não porque descobriram 
a compaixão, mas porque seus povos lutaram, lutam e sempre lutarão. 



A propósito, acompanhemos um pouco a experiência da sociedade 
brasileira, na esteira das reflexões de Fleury, que consegue articular toda 
uma discussão no campo da moral e do direito a uma análise das relações 
entre Estado e sociedade, perfazendo uma trajetória que vai dos governos 
populistas anteriores ao golpe militar de 1964 à consolidação do Estado 
de Direito, consagrado na Assembléia Constituinte e na Carta Consti
tucional de 1988. 

Segundo a autora, "o estilo das lideranças populistas não interpelava 
os indivíduos enquanto cidadãos, isto é, a partir de uma pauta de direitos 
e deveres que os vinculasse ao Estado, mas principalmente como povo, 
parcela da população que carecia de uma proteção especial do governan
te, intrinsecamente vinculada ao grande projeto coletivo do desenvolvi
mento nacional" (Fleury, 1992:1). 

A questão da justiça social, encravada na própria história da cidada
nia, está aqui anunciada, já que "a fratura introduzida na relação Esta
do/sociedade não conseguiu ser compensada pela preservação da media
ção introduzida por um conceito de nação originário da teoria militarista 
de segurança, nem também pelo incentivo a políticas sociais compensa
tórias de cunho assistencialista" (Fleury, 1992:2). 

As esquerdas latino-americanas teriam sido o primeiro ator político 
a rever suas concepções e a assumir uma proposta efetiva de redemocra¬ 
tização da sociedade. Essa autocrítica decorre "de uma longa trajetória 
de maturação política e teórica" ao que devemos acrescentar o abundante 
derramamento de sangue de trabalhadores, estudantes, sacerdotes e in
telectuais. 

"Os governos militares — enfatiza a autora — foram um cruel a¬ 
prendizado acerca de que nem tudo que é estatal é público," no sentido 
de propiciar o aumento do bem-estar da sociedade" (Fleury, 1992:3). 

Com efeito, é a constituição, legitimação e socialização dos bens pú
blicos que está no foco do relacionamento problemático que funda a jus
tiça social. Caracterizando a historicidade da cidadania, a autora mostra 
que esta é, como a democracia, "um tipo ideal que a história real dos 
homens tratou de problematizar". (p.5) Confirmando que, na sua base, a 
cidadania pressupõe princípios e instituições de justiça social também ela
boradas histórica e socialmente, interroga-a "como o formato concreto da 
relação de inclusão/exclusão dos indivíduos no interior de contextos na
cionais singulares" (Fleury, 1992:5). 

Embora tenha brotado no solo liberal-burguês, onde devia "servir à 
mediação necessária entre cidadãos individualizados e o poder político 



situado acima das classes sociais" (Fleury, 1992:2), a cidadania — enquan
to categoria ético-jurídico-política — escapou ao domínio do pensamento 
liberalista, na medida em que veio acompanhando a transformação es
trutural do Estado, na passagem do capitalismo concorrencial para o ca
pitalismo monopolista. A passagem do "Estado restrito" ao "Estado am
pliado" coloca-nos diante de um Estado plural, que deve articular a 
diversificação das vontades políticas, reconhecendo nos interesses diver
sos — e adversos — a sua validação ético-moral e a sua legitimidade so-
ciopolítica. 

Marshal apontara — avança Fleury — "para as reformas introduzi
das no sistema capitalista, por pressão das classes dominadas que, longe 
de destruírem este sistema, fortaleceram-no na perspectiva de sua huma¬ 
nização e alcance de maior legitimidade política", enfatizando que a ci
dadania é um componente chave na consolidação da hegemonia burguesa 
(Fleury, 1992:3). 

O "paradoxo de Marshal" é desfeito pela autora, não por negar o 
caráter funcional-hegemônico da cidadania burguesa, mas ao relevar 
"efeitos contraditórios da hegemonia, já que, quanto mais uma classe é 
hegemônica, mais ela deixa às classes adversárias a possibilidade de se 
organizarem e de se constituírem em força política autônoma" (Fleury, 
1992:3). Isto significa que as reformas resultantes das lutas das classes 
populares — como as que ampliaram o escopo da cidadania e transfor
maram a natureza de suas relações com o Estado burguês — não fizeram 
apenas consolidar a ordem burguesa, mas inauguraram profundas trans
formações ético-morais e sociopolíticas. 

A cidadania inscrita no credo liberal-burguês não contemplava a li
berdade e a igualdade em termos de direitos políticos e sociais universa¬ 
lizáveis, mas restringia-as à sua funcionalidade econômica, vale dizer "ao 
estabelecimento do sistema de troca de mercadorias" (Fleury, 1992:3). 

Chegamos aqui ao ponto em que Fleury põe em contato a cidadania 
com a questão da justiça social, numa inflexão marcada pela intervenção 
do Estado, em torno de uma pauta de direitos civis e sociais que o mesmo 
passa a garantir, já que "o mercado nunca foi capaz de dar conta da re
produção da força de trabalho" (Fleury, 1992:9). 

Constituem-se, então, conforme a singularidade histórica de cada 
sociedade, "distintas modalidades de proteção estatal", cuja história é a 
própria história das políticas sociais, assim como dos critérios de justiça 
social a elas concernentes. 



Universalidade e justiça social 

O problema da codificação e do exercício da justiça social se coloca 
quando se quer garantir, para toda uma coletividade, e para cada um de 
seus membros, a participação numa partilha na qual todos devem ser — 
ainda que diferentemente — contemplados, uma vez que a própria dis
ponibilidade daquilo que se reparte resulta do concurso cooperativo — 
ainda que compulsório — dos participantes. Percebe-se desde logo o ca
ráter circular da fórmula geral da justiça social: os princípios que a funda
mentam devem preceder às partilhas, mas é a partir da própria decisão 
de partilhar que eles podem ser formulados. 

Embora à primeira vista tal circularidade ameace a coerência da 
teoria, ela revela, na verdade, o modo de ordenamento ético-moral da 
sociedade ante o problema das desigualdades, com fortes ressonâncias 
sobre a sua estruturação sociopolítica. A tentativa mais ousada de uma 
teorização a da justiça devemo-la a John Rawls (1978) e cujos desenvol
vimentos passaremos a acompanhar em detalhe: 

1. "A Justiça é a primeira virtude das instituições sociais, tal como é 
a verdade para os sistemas de pensamento. Uma teoria por vezes econô
mica e elegante precisa ser rejeitada se não for verdadeira. Do mesmo 
modo, leis e instituições, não importa quão eficientes e bem construídas 
sejam, devem ser abolidas ou reformuladas se forem injustas". (Rawls, 
1978:4). 

Teorias elegantes podem ser refutadas, leis e instituições podem ser 
abolidas, se não forem verdadeiras — na ciência — e se não forem justas 
— na sociedade. A validação teórica da justiça assume, em Rawls, o cará
ter de uma metáfora da produção científica da verdade. O peso do ar
gumento justicialista é todo assegurado pelo valor que o autor atribui à 
prova científica da verdade. "Sendo virtudes primeiras das atividades hu
manas, a verdade e a justiça são intransigentes", (p.4) Buscando fundar 
uma ciência da justiça, ele o faz a partir da atribuição de uma virtude moral 
à ciência, na qual a verdade é o bem maior a ser atingido. Procurando uma 
axiomática positiva para a justiça, ele acaba fornecendo uma axiomática 
positivista para a ciência. 

2. Para o autor, a origem da justiça confunde-se com a própria gênese 
das instituições, como a verdade se encrava na gênese do conhecimento. 
A sociedade é de natureza basicamente cooperativa, a saber: "uma asso
ciação mais ou menos auto-suficiente de pessoas que, em suas relações 
umas com as outras, reconhecem certas regras de conduta como obriga¬ 



ções e que, em sua maior parte, agem de acordo com elas. Suponhamos 
ademais que essas regras especificam um sistema de cooperação desti
nado a promover o bem para aqueles que fazem parte dele" (Rawls, 
1978:4). 

A justiça está na gênese das instituições porque a cooperação está 
na gênese das sociedades e com ela se identifica. 

Como a sociedade visa, no entanto, promover vantagens aos coope¬ 
rantes, ela contempla tanto a identidade quanto o conflito de interesses, 
ou seja, os conflitos são cooperativos. 

3. Entretanto, o ordenamento da sociedade só estará completo quan
do ela é "regulada por uma concepção pública da justiça", ficando eviden
ciado o conceito rawlsiano de sociedade justa: a-) pelo reconhecimento 
recíproco e geral, entre os societários, dos mesmos princípios de justiça; 
b-) pelo reconhecimento de que as instituições de base da sociedade são 
a própria garantia de satisfação dos princípios compartilhados. 

Haveria nas formulações de Rawls uma contradição: a virtude da 
justiça é atribuida às instituições e não às relações intersubjetivas, já que 
o objeto da justiça são as instituições de base da sociedade, a saber, o seu 
esquema de cooperação. Isto por um lado; por out ro , ele atribui o vínculo 
social a um contrato entre indivíduos, capazes de deliberar e escolher 
racionalmente as instituições e os seus fins. A contradição: se as insti
tuições são pré e supra individuais, como atribuir a gênese do vínculo 
social a um contrato entre indivíduos? 

Paul Ricoeur (1987:3) cuida de demonstrar que não existe contradi
ção, desde que não nos fechemos na clássica oposição entre um holismo 
e um individualismo metodológicos, dos quais os representantes típicos 
são Durkheim e Weber, respectivamente. As sociedades não são nem su
pra nem interindividuais, já que o vínculo social, para Rawls (1978), é uma 
"aventura de cooperação voltada para a vantagem mútua". Elas são, ade
mais, operadoras gerais de distribuições, constituindo-se assim os indiví
duos, desde o início, como participantes, no sentido de que recebem partes 
de tudo o que é repartido. É por serem originalmente cooperativas e dis¬ 
tributivas que as sociedades não são holistas nem individualistas; se a coo
peração pressupõe o concurso dos indivíduos, a distribuição pressupõe 
princípios e regras, universais e legítimas, de repartição equânime. 

Superado o problema metodológico da oposição entre as instituições 
e os indivíduos, podemos examinar melhor a própria proposição dos dois 
princípios da justiça, sendo o primeiro o PRINCÍPIO DA IGUALDADE e o 
segundo o PRINCÍPIO DA DIFERENÇA, com seus dois postulados, a saber: 



1. "Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais amplo possível 
de liberdades básicas; todos os societários têm a mais extensa liberdade 
compatível com a liberdade dos demais". 

2. "As desigualdades econômicas e sociais devem ser tais que: 

a) sirvam ao maior benefício dos mais desfavorecidos, dentro dos 
limites de um justo princípio de repartição; 

b) devem estar relacionadas a funções e posições abertas a todos, 
em acordo com o princípio da justa igualdade de oportunidades" 
(Rawls, 1978). 

Rawls exige que esses princípios sejam lidos em ordem "serial", 
quer dizer, o primeiro deve ser satisfeito antes que (no sentido lógico e 
cronológico do termo) o segundo seja corretamente posto e satisfeito. 
Os homens podem ser desiguais, mas essas desigualdades devem ser 
justas. É claro que Rawls nos deve explicações acerca da justificação 
desses próprios princípios e é bom recapitularmos a solução por ele 
encontrada. 

Diz-nos o autor que tudo começa por um "acordo original", obtido 
na condição de um "véu de ignorância", da qual os societários se liberta
riam através da "escolha racional" das instituições e dos seus fins. Há aqui 
uma franca obscuridade na teoria: como os sujeitos, na condição inicial 
do "véu de ignorância" podem efetuar esta passagem para a racionalidade 
das escolhas, capazes de estipular seus interesses e articular-se coopera-
tivamente aos interesses dos demais? 

Quanto aos princípios, Rawls os define como "os próprios princípios 
que pessoas livres e racionais — desejosas de satisfazer seus interesses, 
numa posição inicial de iguais e que segundo ele, definiriam os termos 
fundamentais de sua associação" (Ricoeur, 1987). 

O raciocínio rawlsiano é construído de modo a identificar JUSTIÇA 

Ε E Q Ü I D A D E : "a escolha do princípio da justiça será equânime se a situa
ção original o for. Os princípios de justiça são procedentes de um acordo 
concluído em uma situação original ela própria equânime". A equanimi¬ 
dade original é garantida, no que respeita aos societários, pelo caráter 
ético-moral da escolha racional por homens livres e iguais; no que respeita 
à sociedade, ela é garantida pelo caráter distributivo da sua estrutura de 
base, ou seja, das instituições que atribuem direitos e deveres e repartem 
vantagens econômicas e sociais. 

Com efeito, ainda acompanhando Ricoeur (1987:92), as funções de 



atribuir direitos e deveres, por um lado, e de distribuir vantagens econômicas 
e sociais, por outro, correspondem ao "ponto de aplicação respectiva de 
cada um dos dois princípios de justiça. Segundo ele — e citando o próprio 
Rawls — "o primeiro princípio de justiça aplica-se às liberdades ligadas à 
cidadania (grifo próprio) e afirma que "essas liberdades devem ser iguais 
para todos (Cap. II, par. 12). Quanto ao segundo princípio, aplica-se, em 
primeira aproximação, à repartição da renda e da riqueza e às grandes linhas 
de organização que utilizam as diferenças de autoridade e de responsa
bilidade ou cadeias de comando". 

Como vimos acima, Rawls exige uma ordem serial na satisfação dos 
princípios, a saber: que se garanta primeiro a igualdade para, só então, 
estabelecer diferenças distributivas. O segundo princípio é regido pelo 
argumento maximin, vale dizer, por um cálculo de mercado — de bar
gaining, diz Ricoeur, ou, em termos próprio mercado, "ganhar menos para 
perder menos". A regra maximin da justiça é uma transferência, para a 
esfera jurídico-política, da teoria da decisão e dos jogos na esfera econô
mica. Ela está, como vimos acima, lógica e cronologicamente — acres
centemos agora, ética e moralmente — subordinada ao princípio das li
berdades iguais (primeiro princípio). 

Deixemos agora Ricoeur e acompanhemos um pouco a leitura crítica 
de J. R Dupuy (1984) sobre a ousada obra de John Rawls. Se ele "quando 
Rawls se aventura a delinear em termos gerais o tipo de sociedade que se 
poderia chamar justa em face dos dois princípios, vê-se perfilar uma forma 
social intermediária entre uma democracia liberal e uma social-democra¬ 
cia autêntica". 

"Sigamo-lo nesse terreno — prossegue Dupuy. Ε ao mercado con
correncial que se confia a inquietação de assegurar que a alocação dos 
recursos seja eficaz. Ε preciso ainda que o mercado permaneça bem con
correncial, o que exige a intervenção legisladora (antimonopólio) e regu
ladora (manutenção dos grandes equilíbrios) do Estado. Ora, a eficácia é 
uma condição necessária da Justiça que absolutamente não é suficiente. 
Assim, o mercado remunera o esforço, o trabalho, a competência, a res
ponsabilidade, o risco e a chance, mas ele ignora as necessidades. Eis por
que o Estado se encarrega de redistribuir as rendas primárias, através de 
impostos e transferências, de modo a satisfazer o princípio de diferença, 
mas também, e prioritariamente, os princípios de igualdade de direitos e 
de liberdade de oportunidades. Donde a necessidade simultânea, de uma 
taxação sobre a herança e as doações, para evitar que a fortuna e o poder, 
concentrando-se, coloquem em perigo as liberdades e a igualdade de 



oportunidades; um sistema de transferências em favor dos mais infelizes, 
assegurando-lhes um mínimo social o mais elevado possível (maximin); 
além de uma fiscalização justamente distribuída para afiançar essas trans
ferências" (Dupuy, 1984:3). 

Justificamos tão longa citação: é que ela traduz, de forma por assim 
dizer "compacta", o funcionamento articulado e "seriado" dos dois prin
cípios de justiça, evidenciando a subordinação do princípio da diferença 
— o maximin — a o s princípios de igualdade de direitos e de liberdade de 
oportunidades. Essa subordinação, prossegue Dupuy, é um traço essen
cial da teoria da justiça: "Rawls sabe muito bem que é mais freqüente
mente em nome dos condenados da terra que se suprimem as liberdades 
e se restabelecem os privilégios" (Dupuy, 1984:2). A justiça social rawlsia-
na é, porém, inecontrável: trata-se de um sistema filosófico que busca 
completude, coerência, rigor, um "labor universitário", que tem a seu fa
vor a sistematicidade lógica e conceituai. Dupuy opõe, em outra parte de 
sua exposição, a elegância daquela construção teórica às representações 
correntes, concernentes à justiça social e a conclusão a que chegamos, 
afinal, é de que ela não está destinada a dar conta de nenhuma situação 
encontrável na labuta cotidiana dos homens, nos seus desejos de justiça. 
Trata-se, mais propriamente, da codificação formal de uma moral jus¬ 
ticialista, bem aos moldes kantianos e bastante semelhante ao que nos 
legou Weber com os seus "tipos ideais". 

O que devemos perguntar-nos é se uma moral, qualquer que ela seja, 
— já que não se pode falar da moral nas nossas sociedades eminentemen
te desigualitárias, pluralistas, com sua enorme variabilidade institucional 
— é outra coisa que não um sistema normativo formal: a formulação e 
codificação de sistemas normativos não estipula conteúdos que garantam 
a sua satisfação. As normas são elaboradas sobre tácita abstração ante a 
realidade. A norma não pode ser nada mais que uma referência para o 
julgamento das situações práticas decisivas; é preciso reconhecer, todavia, 
que as sociedades, assim como os indivíduos, societários e cidadãos — 
carecem desses sistemas de referência, que configuram seus universos 
simbólicos. Os sujeitos ético-morais e sociopolíticos constituem-se simbo
licamente. Sem a Lei ético-moral e a Regra sociopolítica não existe hori
zonte possível para o homem. 



Lei símbolo — responsabilidade 

Foucault (1984:26), em sua magistral História da Sexualidade apre
senta-nos os três níveis em que se articula a constituição de uma moral. 
Diz ele: 

"Por moral entende-se um conjunto de valores e regras de ação 
impostas aos indivíduos e aos grupos por intermédio de aparelhos pres-
critivos diversos, como podem ser a família, as instituições educativas, 
as Igrejas, etc". 

A proliferação dessa malha normativa é simultânea à própria irra
diação institucional — as instituições são sistemas regulamentares articu
lados a base materiais — e esse é o modo como vão se implantando pro
cessos disciplinadores por toda a topografia social. Ε prossegue: 

"Porém, por 'moral' entende-se igualmente o comportamento real 
dos indivíduos em relação às regras e valores que lhes são propostos: 
designa-se, assim, a maneira pela qual eles se submetem mais ou menos 
completamente a um princípio de conduta; pela qual eles obedecem ou 
resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam 
ou negligenciam um conjunto de valores ". 

O primeiro nível é o da codificação moral, este segundo momento 
sendo propriamente a instância ética, ou seja, aquele em que as pres
crições morais fazem-se traduzir em comportamentos práticos. O meca
nismo de funcionamento normativo, porém, não termina aí. Completa 
Foucault: 

"Mas não é só isso. Com efeito, uma coisa é uma regra de conduta; 
outra, a conduta que se pode medir a essa regra. Mas, outra coisa ainda 
é a maneira pela qual é necessário 'conduzir-se', isto é, a maneira pela 
qual deve-se constituir a si mesmo como sujeito moral, agindo em refe
rência aos elementos prescritos que constituem o código. Essas diferen
ças (...) concernem ao que se poderia chamar de determinação da subs
tância ética". 

Como o autor bem frizou, os indivíduos "se submetem mais ou me
nos completamente" aos princípios de conduta; eles obedecem ou resis
tem a uma interdição ou prescrição; eles "respeitam ou negligenciam um 
conjunto de valores". Mesmo comportando-se aparentemente em confor¬ 



midade com os códigos, no seu foro subjetivo podem recusar o acolhi
mento das normas. As sociedades humanas, têm, então, que estabelecer 
"meta-instituições", cuja única função é manter dentro de limites aceitá
veis — da perspectiva de integração do conjunto — a coerência entre 
códigos, comportamentos e subjetividades. Essas meta-instituições cons
tituem o seu ordenamento jurídico-legal e são responsáveis pela adminis
tração da justiça. 

A normalização da vida social obtém-se pela recorrência entre as 
instituições de base da sociedade e sua racionalidade meta-institucional. 
Os fundamentos dessa racionalidade, por sua vez, encontramo-los não 
num corpo transcendente de codificações universais, mas numa movimen
tação estrutural ligada a padrões organizacionais evolutivos. Todavia, 
quando determinada sociedade vê multiplicar-se indefinidamente a IM
P U N I D A D E — através de toda sorte de trucagens, arranjos astuciosos e 
subterfúgios —, ela está ameaçada na base mesma de sua integração, as 
normas perdem legitimidade, o Estado perde o poder político, a política 
perde representatividade, a sociedade perde o governo, o desgoverno da 
sociedade encaminha-a para o crack institucional. 

Perguntamo-nos aqui sobre o nível de evolução ético-moral de uma 
sociedade que só se mantém estruturada sobre a base do recurso à punição 
física e moral, enquanto elabora leis formais referenciadas a critérios uni
versais de justiça. 

Acautelemo-nos, todavia, diante do formalismo justicialista como 
aquele de John Rawls, justiça impossível, justamente porque põe nas ori
gens do social uma pretensão cooperativista, enquanto a história concreta 
dos homens e de suas guerras não nos mostra um social eivado de benig¬ 
nidade. Freud já nos mostrara como os homens renunciam a parte de seus 
desejos para criar uma ordem comum: não exatamente movidos pelos 
impulsos amorosos, mas para evitar a mútua destruição, se todos se pu
sessem na posição de exercer plenamente o próprio gozo. Ainda mais, tal 
renúncia só é aceita sob a condição de que as regras incluam — e protejam, 
através de instituições especiais, como a polícia — sua supressão tempo
rária (Freud, 1921). 

O idealismo rawlsiano da justiça é tributário, na verdade, dos impe
rativos categóricos de Kant, um convicto moralista que jamais abandonou 
os pórticos de sua cidade natal, e cuja única experiência de sociabilidade 
consistia em banquetear frugalmente com alguns amigos cuidadosamente 
escolhidos. Foi o mesmo Kant da "paz eterna" que escreveu: 



1º — Age sempre de tal modo que a tua máxima se possa erigir como 
lei universal; 

2º — Age sempre como se fosses simultaneamente legislador e su
jeito na república das contades; 

3º — Age sempre de tal modo que trates a Humanidade, tanto na 
tua pessoa como na do outro, como fim e não apenas como meio (Kremer 
- Marietti, 1982). 

Mais agudo ainda que o de Freud é o verbo maldito de Nietzsche, 
dedicado a fazer a genealogia — muito mais do que a história — desses 
valores morais que nos são dados como "origem" (ursprung), quando na 
verdade não são mais do que astuciosas "invenções" (erfindung) (Nietz¬ 
che, 1985) Como escreveu Foucault (1987): 

"Fazer a genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhe
cimento não será, portanto, partir em busca de sua origem, negligenci
ando como inacessíveis todos os episódios da História; será, ao contrário, 
demorar-se nas meticulosidades e nos casos dos começos; prestar uma 
atenção escrupulosa à sua derrisória maldade; esperar vê-los surgir, más
caras enfim retiradas, com o rosto do outro; não ter pudor de ir procurá-las 
lá onde elas estão, escavando os bas-fond; deixar-lhes o tempo de elevar-se 
do labirinto onde nenhuma verdade os manteve jamais sob guarda". 

As sociedades humanas, em seus "começos", sempre marcaram com 
sangue o vigor de suas leis. Os homens não são espontaneamente dóceis 
ante os procedimentos de moralização, como nos mostrou Nietzsche 
(1985:31): 

"Noutro tempo, quando o homem julgava necessário criar uma me
mória, uma recordação, não era sem suplícios, sem martírios e sacrifícios 
cruentos; os mais espantosos holocaustos e os compromissos mais horrí
veis (como o sacrifício do primogênito), as mutilações mais repugnantes 
(como a castração), os rituais mais cruéis de todos os cultos religiosos 
(porque todas as religiões) foram em última análise sistemas de crueldade, 
tudo isto tem a sua origem naquele instinto que soube descobrir na dor o 
auxílio mais poderoso da memória". 

É penoso o processo pelo qual se constitui este "animal que tem 
memória" — bem antes de ser "racional" e "político", como na divina 
filosofia grega — primeiramente, marcar e mutilar o corpo; em seguida, 
enclausurá-lo, isolá-lo e condená-lo ao ócio; finalmente, sequestrá-lo no 
interior das fábricas e explorar o seu trabalho. Prazer de ver sofrer, prazer 
de excluir, prazer de explorar. Fruições da moral, história bem narrada 
dos gestos e procedimentos que efetuaram as partilhas entre o bem e o 



mal, o puro e o impuro, o certo e o errado, deixando um vazio e um abismo 
na brecha que os separa. História da justiça contada pelo diabo e não pelo 
bom Deus. 

C A S T I G O (de casto, castidade), é a palavra que designa uma purifi
cação, como a de mutilar o corpo ou torturar a mente, para salvar a alma. 
Mas sabemos que Deus não é mais do que o imaginário de uma justiça 
suprema, que estimula e dissimula toda sorte de exercícios do poder. A 
propósito, escreve Kremer-Marietti (1982:85): 

"Estudando a genealogia da justiça, Nietzsche encontra-a no proces
so da vingança, que restitui o poder lesado ou prejudicado. No cerne da 
justiça como instituição e como equivalente conceptual e mesmo como 
valor moral, o que importa ver, para lá do espetáculo e da propaganda, é 
a troca. Em primeiro lugar, admite-se a existência de forças; perdido o 
equilíbrio, surgem duas possibilidades simultâneas de reequilíbrio: a dívi
da do devedor que deve pagar de qualquer modo para restabelecer o peso 
da 'troca', ou a vingança do credor que, por outro lado, reclama e perse
gue, não só por ter sido cometida uma 'injustiça', mas porque exige a 
reparação da sua força material ou do seu bem espiritual: o seu prestígio. 
Assim, Nietzsche insiste em denunciar o 'tenebroso negócio' da 'justiça' 
que 'descende' do mundo das idéias". 

Kremer-Marietti está narrando, nesta passagem de seu texto, os pro
cedimentos de reparação encontrados por Nietzsche em sociedades anti
gas, onde o devedor, não tendo nada a dar em troca do prejuízo causado, 
como a vida, a liberdade ou a mulher, entrega seu próprio corpo ao credor, 
para que este possa arrancar-lhe dentes, braços, pernas, "uma libra de 
carne" etc. 

Genealogia da Moral, diz Nietzsche (apud Kremer — Marietti, 
1982:47): 

"Um terreno só pode ser preparado para a moralidade a partir do 
momento em que uma grande personalidade coletiva, por exemplo a 
sociedade, o Estado, submete os indivíduos, isto é, os arranca ao seu 
isolamento e os organiza em associações. A moralidade surge depois do 
constrangimento, mantendo-se ela própria constrangida durante um cer
to tempo, e todos se lhe submetem para evitar o desprazer. Mas tarde 
torna-se costume depois obediência, por fim quase instinto: então, como 
todos os comportamentos naturais e há muito habituais, está ligada ao 
prazer — e recebe o nome de virtude". 



Ε não poderia deixar de se nietzsheano o arremate desta exposição 
nada rawlsiana da justiça, de Kremer-Marietti (1982:86): 

"Em contrapartida, no meio dos imperativos categóricos do 'velho 
Kant', o que se encontra é essencialmente sangue derramado, gritos de 
tortura, aquilo que Nietzsche ousa escrever explicitamente: a fruição, isto 
é, neste caso o prazer de ver sofrer ou de fazer sofrer". 

Enfim... o sujeito e o simbólico na ética e na política 

O homem fala porque o símbolo o faz homem (Chomsky), mas o 
homem não entra no simbólico, se não fala. Ε falando que ele se torna 
S U J E I T O , sujeito da pulsão e sujeito da política: mas devemos desde logo 
fazer passar a noção de sujeito pelo crivo do simbólico: SIN-BÓLICO, 
"lançar ao mesmo tempo", "aquilo cujo sentido se completa n 'outro lu
gar". Nada de confundir o sujeito aqui referido, por exemplo, com o 
sujeito da oração, sujeito da consciência, da razão, da "boa" consciência, 
o mesmo sujeito do "Eu penso" cartesiano, que sabe o que diz e o que 
faz, por isto existe... Nada também de cair no extremo irracionalista de 
um sujeito para sempre assujeitado, seja pelas pulsões, seja pela ideolo
gia — à moda althusseriana de um sujeito "sem processo (s) nem fim 
(s)". Falaremos aqui de um Sujeito que ascende à verdade do político, 
mas que ascende à verdade do desejo. Nos dois casos, dissipar ilusões: 
por em causa o sujeito-cidadão, livre do determinismo sociopolítico, ao 
reconhecer o seu dever para com a cidade, a comunidade, a sociedade, 
que ele pode então transformar na sua cidade, na sua comunidade, na 
sua sociedade; pôr em causa o sujeito-ético, livre do descontrole pulsio¬ 
nal, ao reconhecer o seu dever para consigo próprio, podendo então di
zer: "isto é bem o meu desejo". Afinal, na subjetividade radical, ser livre 
é fazer o que se deve. 

Avancemos, então, em direção ao dever e à liberdade. Foi Lacan, 
herdeiro de Freud, quem descreveu a "entrada no simbólico", por um 
processo que ele designa "o estágio do espelho". Digamo-lo, então: trata-
se do processo ao longo do qual o "pequeno animal" — uma esperança 
humana — dá entrada na ordem simbólica ao reconhecer o nome-do-pai 
(símbolo, a lei), deslocando-se desde uma relação simbiótica e especular 
com a mãe — cujo desejo ele desejava — para a aceitação do lugar do 
Outro, que lhe diz: "esta mulher não lhe pertence". Esta entrada em cena 
do "terceiro personagem" representa — para o agora sujeito — sua per¬ 



tinência a uma L I N G U A G E M e a uma C O M U N I D A D E . O que Lacan descreve 
em sua obra como "o Estágio do Espelho e a Constituição do Sujeito" dá 
conta desta transformação, a saber: 

• no primeiro momento a criança, diante do espelho, não percebe 
que está ali refletida uma imagem; ela tenta tocá-la, como se fosse 
uma outra pessoa, estranha a ela; 

• no segundo momento, ela percebe que está ali uma imagem re
fletida, mas não consegue diferenciar a sua imagem da imagem 
do corpo da mãe, que a sustém; 

• no terceiro momento, finalmente, ela percebe não só que se trata 
de uma imagem, mas que se trata de sua imagem, a imagem do 
seu próprio corpo, diferenciado do corpo da mãe e que reconhece 
como totalidade diferenciada de outras totalidades (Lacan, 1966). 

Descrevemos, na verdade, o acesso à consciência moral para além — ou 
aquém — d e toda artificial dicotomia entre individual e coletivo, subjetivo 
e objetivo: 

"Dislinguem-se geralmente a lei moral e a lei política. Além disso, 
os antropólogos distinguem as leis de estrutura das sociedades que ana
lisam estruturalmente. Os lingüistas, por seu lado, explicam-nos qual a 
legalidade inconsciente que legisla as linguagens e, em particular, a língua 
que falamos na sociedade em que vivemos. É preciso admitir, nesta com
binação de descobridores de leis, a psicanálise lacaniana, que se mostrou 
sensível ao impacto da lei da linguagem na qual entram todas as crianças 
ao completarem o primeiro ano de existência e, ao fazê-lo, entram numa 
sociedade humana pela lei da tribo que a partir daí vão partilhar e na 
qual são, durante a sua educação, parte essencialmente interessada, 
empenhando à sua volta todos aqueles que estejam por assim conscientes 
dos deveres que lhes impõem os direitos deste novo impetrante da comu
nidade". (Kremer-Marietti, 1982:15) 

Daí a enorme vitalidade das investigações antropológicas que to
mam a seu cargo descobrir e analisar os efeitos simbólicos constitutivos das 
comunidades humanas, operando verdadeiras anamneses da alma coleti
va e, por isso mesmo, tendo oferecido a Freud inesgotáveis fontes de pre
ciosas informações: 

"Freud suscitou inúmeras intenogações em Totem e Tabu, colo
cando alguns dos seus sucessores na via de uma antropologia psicanalí¬ 



tica; mas, acima de tudo, o que ele fez foi apresentar de maneira diferente 
aqueles que são observados, apresentá-los não do exterior mas do inte
rior, alinhando do mesmo lado os doentes atingidos de neurose obsessiva, 
o sujeito moral que se interroga na angústia e o 'sujeito 'da (à) interdição 
tabu. A interdição tabu e o mandamento moral são, para ele, idênticos 
como lei moral, mas também do ponto de vista estritamente psicológico. 
(...) Ora, onde reside o escândalo desta comparação?Na verdade, as
sentará provavelmente no preconceito de admitir uma interioridade, isto 
é, na possível interiorização das leis formais de estrutura social, aponta
das, nas suas análises, pelos antropólogos ".(Kremer - Marietti, 1982:17) 

Avancemos mais em direção à consciência moral. Apoiaremo-nos, 
para esta finalidade, no cotejo efetuado por Bárbara Freitag-Rouanet 
(1991) entre Durkheim e Jean Piaget em torno da questão da morali
dade. 

A autora mostra como o positivismo sociológico de Durkheim se 
construiu a partir de uma sacralização do social, na qual os imperativos 
categóricos de Kant são substituídos pelos imperativos da sociedade, con
cebida esta como a expressão máxima da evolução moral humana: "age 
como as normas sociais o prescrevem". 

"A sociedade passa a ser a origem e o princípio regulador de toda 
a vida individual e social, científica e moral, a razão de ser, o árbitro e a 
finalidade última de toda ação humana, individual e coletiva. (...) A 
sociedade expressa sempre o mais verdadeiro, o melhore mais justo que 
a mente humana foi capaz de produzir". (Freitas - Rouanet, 1991:19) 

Durkheim encontra, nos seus estudos sobre a divisão social do traba
lho em diferentes sociedades e em sucessivos estados evolutivos, duas for
mas básicas de solidariedade, dois estágios de evolução normativa, que se 
farão corresponder também a duas modalidades de codificação jurídica e 
de exercício da justiça. A "maturação" de uma sociedade implica toda 
uma pedagogia da modernização, como a passagem de uma infância social 
obscura para uma maturidade social esclarecida. Não nos esqueçamos que 
Durkheim se arroga a fundação de uma sociologia positiva, contemporâ
nea do iluminismo filosófico e discípula cognitiva das ciências naturais do 
seu tempo. O esquema seguinte é ilustrativo: 



A interpretação deste esquema está nas palavres de Freitag-Rouanet 
(1991:20). 

"Diferentes formas de divisão do trabalho geram diferentes formas 
de solidariedade: as sociedades simples, em que a divisão do trabalho se 
restringe à divisão de tarefas entre sexos e idades, produzem a solidarie
dade mecânica. Sociedades complexas, em que a divisão das tarefas abran
ge os setores de produção e as atividades profissionais, produzem a soli
dariedade orgânica. No primeiro caso, a solidariedade é analisada na 
forma do direito punitivo, no segundo, na forma do direito restitutivo". A 
solidariedade mecânica impõe uma percepção da lei como fato heterôno¬ 
mo, imposto autoritariamente ao indivíduo, o qual é passível de punição 
não para repor o dano causado à coletividade, mas para reafirmar diante 
dela a validade inexorável da norma. A punição tem efeito demonstrativo 
e, em geral, o castigo é publicamente exposto. Já na solidariedade or
gânica prevalece o direito restitutivo, sobre a base de um contrato entre 
partes agora autônomas. A partir da reciprocidade dos direitos, a aplica
ção das normas é repositora dos danos, ao mesmo tempo em que lembra 
ao sujeito de suas responsabilidades ante os outros sujeitos. O direito que 
pauta estas relações é de natureza privada, mas é orgânica a solidariedade 
que ele propicia, pois restitui ao mesmo tempo o dano e a validade con
textual do todo social. 

Ao idealismo justicialista de Rawls podemos agora anexar o idealis
mo sociologista de Durkheim: a sociedade sendo boa e benigna em sua 
natureza, feita pela e para a solidariedade, não tem que dar conta de nada 
daquilo que, na história humana, nega frontalmente sua positividade ine
fável. Fenômenos como a guerra, o suicídio, a tortura física e psíquica, a 
anomia, o despotismo, a exploração, o extermínio, não podem ser, por
tanto, sociais. São mazelas da natureza humana, que deve ser educada 
para a vida em sociedade, uma natureza humana perversa e corrupta 
deve-se fazer suceder, pedagogicamente, uma natureza social intrinseca¬ 
mente boa, justa e verdadeira. Afinal, ele não tem como dar conta de sua 
própria contradição: a prevalência, até os dias atuais, em nossas moder¬ 



níssimas sociedades, da prática do direito punitivo — e cujo caráter san
grento nos revelou Nietzsche, deverá, com certeza, ser atribuída a essa 
P E D A G O G I A D A M O R A L : educar um animal que tenha memória e que 
possa prometer: 

"Educar um animal que possa prometer — não é esse o paradoxo em 
que a Natureza assumiu a tarefa a propósito do homem? (...) Esta tarefa 
de educar uma animal que possa prometer implica (...) tornar primeira
mente o homem até certo ponto necessário, uniforme, semelhante entre 
os semelhantes, regular e, por conseguinte, avaliável". (Nietzsche apud 
Kremer - Marietti, 1982:47) 

Durkheim preconizou dois momentos, duas fases, dois estágios na 
evolução da moralidade social, um esquema dualista que Piaget, como 
veremos adiante, retomou nos seus estudos sobre o desenvolvimento da 
consciência moral na criança: 

1ª — a fase mecânica, caracterizada pela exterioridade impositiva e 
punitiva das regras; 

2ª — a fase orgânica, caracterizada pelas regras obtidas por contrato, 
universalmente válidas, aceitas e reconhecidas por sujeitos sociais livres e 
iguais. 

Piaget considera extremamente simplista o esquema durkheimiano, 
ampliando-o, modificando-o e despindo-o do seu caráter determinista, no 
que diz respeito à sua incidência sobre os sujeitos. Ele parte, segundo 
Freitag-Rouanet (1991:26), da existência "de vários tipos de moral válidos 
simultaneamente na sociedade, o que impõe à criança a difícil tarefa de 
conscientizar-se simultaneamente de uma ou outra, assimilando-as ou re
jeitando-as". O sujeito ascende, segundo ele, a elevados graus de inde
pendência ante as leis e regras estabelecidas. 

"O que para Durkheim são fatos sociais (coisas) que se sucedem, 
caracterizando a evolução (histórica) das sociedades, são para Piaget 
estágios de consciência, construídos e reconstruídos pela criança num 
permanente trabalho do pensamento e do conceito (psicogênese) ". 

Quer se trate da moralidade mecânica, quer se trate da orgânica, o 
que encontramos em Durkheim é a necessidade de que toda a pedagogia 
social seja voltada para o disciplinamento e a obediência às regras. Para 
Piaget, essa prescrição corresponde apenas a um estágio — o mais primi
tivo — na formação da consciência moral, caracterizado pela radical he
teronomia das regras, e que tende a desaparecer com o acesso à autonomia 
moral. Prossegue Freitag-Rouanet. A adesão ao grupo, vital na concepção 



de Durkheim, embora indispensável para Piaget, não é o motor crucial da 
moralidade, dando lugar a uma elaboração onde se releva a cooperação 
entre iguais, assim como toda uma inventiva comunicacional e ar¬ 
gumentativa, ao longo da qual se desenvolve a consciência moral dos su
jeitos. O grupo social não sendo condição sine qua non da moralidade, 
esta não se apóia na pedagogia moral das regras sociais, mas principal
mente em processos cognitivos mais complexos, nos quais são investidas 
as operações da língua, da lógica e da consciência. 

O processo de autonomização moral em Piaget é — ao contrário de 
Durkheim, que exige a subordinação do indivíduo às regras sociais e ao 
grupo — "um processo de maturação e descentração, em que o sujeito se 
emancipa da autoridade da regra, da coerção do grupo, e forma autônoma¬ 
mente os seus padrões de julgamento e concepção das regras (ideais), sem 
interferência de terceiros", (p.27). Para Piaget, o sujeito moralmente autô
nomo "julga as regras que o julgam" e tem a possibilidade de mudá-las, 
argumentando com o grupo sobre a sua validade, valendo-se, para tal, do 
seu acesso ao simbólico e fala, no interior de sua comunidade lingüística. 

A escola piagetiana, especialmente devido à contribuição de seu dis
cípulo Lawrence Kohlberg (22) — que municiou-se de novas investiga
ções empíricas sobre o julgamento moral, não só infantil, mas também 
adulto — legou-nos uma descrição em três estágios, que nos aproxima 
melhor do conhecimento de nossas relações com as regras, a saber: o 
estágio pré-convencional, o estágio convencional e, finalmente, o estágio 
pós-convencional, assim revistos: 

"Deste modo, o nível pré-convencional exprime o fato de que a 
criança ainda não se dá conta do caráter convencional da regra, acei¬ 
tando-a como um fato da natureza ou ditame de alguma autoridade, 
fora de sua consciência. No segundo nível (convencional), o caráter con
vencional da regra, decorrente de uma cooperação consensual dos mem
bros do grupo é reconhecido e respeitado. E, finalmente, o terceiro nível 
(pós-convencional) reflete o fato de que o adolescente/adulto já abstrai 
do caráter consensual e convencional da norma, que ele conhece e reco
nhece em todos os detalhes, o seu aspecto ideal, orientando-se, graças a 
essa abstração das normas e regras habitualmente praticadas, por prin
cípios éticos próprios e autônomos" (Freilag-Rouanet, 1991:39). 

Freitag-Rouanet vai conduzir-nos, por essa via, até Habermas, que 
nos aporta os fundamentos de uma ÉTICA DISCURSIVA, elaborada em tor
no do critério da A R G U M E N T A Ç Ã O , aberto a todos os participantes do 



discurso prático, como fundamento mestre da validação e universalização 
de qualquer regra, norma ou procedimento. Os próprios imperativos ca
tegóricos de Kant não podem ter a pretensão de estabelecer-se como cri
térios morais puros e absolutos. Também eles são universalizáveis, sob a 
condição dessa ética discursiva. Ε assim estão formadas as bases para um 
radical e vigoroso critério de justiça: 

"A ética discursiva se articula nos dois princípios que sempre cons
tituíram o corpo da questão da moralidade: a justiça e a solidariedade. 
A justiça se obtém buscando, através dos processos argumentativos con
duzidos pelos integrantes do discurso prático, a norma que defende a 
integridade e a invulnerabilidade da pessoa humana. Esse objetivo ou 
valor (buscado processualmente) somente se efetiva no grupo social que, 
através da solidariedade recíproca, assegura o bem-estar de todos. A dig
nidade da pessoa somente pode ser realizada no grupo que concretizar o 
respeito mútuo e o bem-estar de cada um, assim como a autonomia do 
sujeito depende da realização da liberdade e solidariedade de todos". 
(Freitag-Rouanet, 1991:45) 

Do até aqui exposto, vemos que a realização do Sujeito-Cidadão é 
uma conquista árdua, não porque tenhamos que empunhar armas e nos 
digladiarmos entre nós — como nas antigas guerras revolucionárias, que 
tanto sangue derramaram —, mas porque devemos ascender ao simbóli¬ 
co-ético e ao simbólico-político, ou seja, à linguagem, o discurso e a fala. 
Chegamos a um tempo em que a nossa melhor arma é o V E R B O . Enquanto 
um de nós estiver privado de usa fala — fala sobre a doença, fala sobre a 
violência, fala sobre a miséria — a cidade estará incompleta, e estaremos 
estancados naquela sociedade grega eivada de todo um discurso sobre a 
cidadania, porém obtido às custas da exclusão dos estrangeiros, dos es
cravos, das mulheres e das crianças. 

A cidadania da saúde 

Falemos, pois, sobre a doença e sobre a moralidade da saúde, não 
havendo como fazê-lo sem uma pronta referência ao que o psicanalista 
francês Jean Clavreul chama "A Ordem Médica" e que dá título ao seu 
livro, editado no Brasil em 1983. Na apresentação da obra, o médico — 
também psicanalista — brasileiro Marco Antônio Coutinho Jorge afirma: 



"Enquanto representante hodierno típico do discurso da ciência 
— representante que possui uma incidência direta, maciça sobre o quo
tidiano de qualquer indivíduo — o discurso médico prima por excluir a 
subjetividade tanto daquele que o enuncia quanto daquele que o escuta. 
Daí a pretensa objetividade do cientista que, na verdade, está calcada na 
abolição da subjetividade do autor. (...) O médico só intervém e só fala 
enquanto lugar-tenente da instituição médica, enquanto funcionário, 
instrumento do discurso médico. O médico só existe em sua referência 
constante ao saber médico, ao corpo médico, à instituição médica. Ele 
se anula enquanto sujeito perante a exigência de objetividade científica. 
O médico só se autoriza por não ser ele próprio, por ser ele próprio o 
menos possível". 

Segundo Coutinho Jorge, não é ao doente — o Ser doente que o 
médico se dirige, mas "ao homem presumidamente normal que ele era e 
que deve voltar a ser" (p.12). 

A ordem médica, segundo Clavreul, lança suas raízes na Antiguidade 
grega, especialmente em Hipócrates, não ao acaso considerado o "pai" da 
medicina; mas a ordem hipócratica é uma ordem jurídica e moral, ela não 
fala do Ser, mas do Deve-ser — continua Coutinho Jorge — "e os meios 
do direito, as sanções, destinam-se a fazer com que cada um aceda a ele 
(. . .) . O homem (...) é o homem em boa saúde, aquele ao qual cada um 
acederá, se seguir as prescrições da razão médica", (p.13) 

A prescrição médica é o correspondente — na medicina — do que 
é a sanção legal no campo jurídico: "aquele cujo organismo se afastar da 
norma instituída pela ordem médica receberá a sanção que se destina a 
fazer com que ele retorne ao interior da norma" (p.14). Sanção terapêu
tica, portanto, já que o doente não deixa de ser, segundo esta ordem, um 
criminoso, não contra si próprio, mas contra esta própria ordem. 

A terapêutica, ao lado da educação, como vimos em Durkheim, cons
titui um pilar axial sobre o qual se elabora e se sacraliza a moralidade 
heterônoma de nossas sociedades (Canguihem, 1966), fato que é confir
mado por Clavreul (1983:74): 

"Desenvolvendo seu discurso que tem como objeto as doenças, a 
medicina contribui, portanto, para constituir o estatuto do homem 'nor
mal' Identificando um número cada vez maior de doenças, caracterizan¬ 
do-as em sua sintomatologia, combatendo-as, a medicina foi admitida 
entre as disciplinas que contribuem para a constituição de nossa civili
zação. Ela tornou-se, mesmo, o modelo no qual os ideais que ela preco
niza se acham representados". 



Enunciando o discurso de uma disciplina moral por excelência, "o 
médico não se dirige ao doente, mas ao futuro homem são, e se resta muito 
pouca saúde nele, ele tomará decisões em seu lugar, fará pressão sobre a 
família, eventualmente fará com que o internem". A medicina não co
nhece — n ã o pode conhecer — fracasso, sendo-lhe a morte completamen
te estranha e alheia à sua responsabilidade, correndo por conta da "não 
reação" do doente. Temos disso o exemplo precioso do ex-presidente bra
sileiro Tancredo Neves que, após sete cirurgias intestinais infrutíferas e 
debilitadoras, impondo-lhe uma martírio que beirou a crueldade, veio a 
ser considerado "não reativo" e acabou por falecer. Ε os brasileiros tive
ram de ouvir, atônitos: "as cirurgias foram um sucesso, mas o paciente 
morreu". 

Mas ordem médica persiste, praticamente intacta, desde Hipócrates, 
diz Clavreul (1983:75): 

"A medicina, graças a Hipócrates, saiu das receitas mais ou menos 
satisfatórias reclamadas às vezes pelos doentes. Ela estabelece a saúde 
como um dever que se impõe a lodo cidadão. O doente está aí apenas 
como informante sobre o estado de um corpo enfraquecido. Ele é presu
mivelmente cooperador com o médico na medida em que pode se iden
tificar com os ideais propostos pela medicina. Mas é pela mesma razão 
que o acusado é por definição presumivelmente inocente. Não se 
negligenciará, neste caso, a imposição dos pontos de vista da ordem mé
dica, como se impõe ao delinqüente a submissão às leis do país. A liber
dade se acha definida como a aceitação da ordem. É certo que esse 
discurso, particularmente convincente quando se trata da medicina, não 
poderia ser recolocado em causa se a própria noção de liberdade não se 
achasse hoje em questão". 

É justamente em nome deste questionamento atual da liberdade — 
especialmente perante os temas da cidadania, da moralidade autônoma 
e da ética discursiva — que retomaremos a discussão da S U B J E T I V I D A D E 

na saúde e na doença, confrontada com o império de uma ordem médi¬ 
co-social que reduz à impotência o próprio Estado e seus aparatos jurídi¬ 
co-legal, político, institucional e administrativo. Ante a ameaça da dege¬ 
neração e confrontados com o medo da morte, os legisladores, os 
governantes e parlamentares, os representantes institucionais e os pres
tadores de serviços têm que render-se às regras e procedimentos de uma 
heteronomia terapêutica generalizada. Não encontramos ainda nas polí
ticas públicas de saúde — a não ser recentes e incipientes tentativas de 



desinstitucionalização de serviços no campo da saúde mental — esforços 
destinados a promover uma autêntica evolução ética fundada no critério 
principal de auto-responsabilidade. Não soubemos ainda repensar a for
ma e a função do Estado ante um sujeito-cidadão-da-saúde, incitado, pela 
sua subjetividade ética radical, a romper com toda e qualquer forma de 
determinismo terapêutico. 

Clavreul (1983:47) apontou muito bem esta impotência do Estado: 

"às vezes, a opinião pública se comove quando um prodigioso ar
senal técnico se movimenta para prolongar a vida e conseqüentemente 
os sofrimentos de algum velho célebre. Recentemente, um dos ditadores 
mais cruéis e mais poderosos, assim tratado, não pôde senão murmurar: 
'vocês não acham que estão abusando de mim?'. E, no entanto, quem 
poderia duvidar do autoritarismo de Franco, da competência e devota¬ 
mento de seus médicos, dirigidos por um célebre cirurgião, seu próprio 
genro? A ordem médica é mais poderosa que o mais poderoso ditador, 
e, às vezes, tão cruel. Não se pode resistir a ela porque não se tem ne
nhuma 'razão'a lhe opor". 

Ε não poderíamos deixar também de registrar o desespero de nosso 
ex-presidente Tancredo Neves que, já à beira da morte — enquanto toda 
a população só fazia pedir a Deus pela sua cura — agarrou-se ao límpido 
avental branco do cirurgião-chefe e rogou: "Doutor, pelo amor de Deus, 
cure-me!". 

É bom falar dos poderosos — detentores do bastião da lei jurídico¬ 
política — e que, diante da responsabilidade ética consigo próprios, re
duzem-se à condição de qualquer pobre mortal que perambula pelas ruas. 

Decididamente, não é mais aceitável que, especialmente diante dos 
alarmantes quadros de agravamento das patologias individuais e coletivas, 
que se continue afiançando práticas custosas e exclusivamente alopáticas 
(leia-se "alheias") de cuidado pela vida. É espantoso constatar que obras 
como a do quilate daquela realizada por Illich (1981) continue relegada 
aos fundos das prateleiras, já que está demonstrado, à exaustão, o proces
so pelo qual se produz a I A T R O G E N I A T E R A P Ê U T I C A c E S T R U T U R A L , a 
qual deve ser atribuída, fundamentalmente, ao fato de que a medicina se 
transformou, em nossos dias, num conjunto de tecnologia fragmentária e 
de alto custo, inacessíveis para o comum dos mortais. 

Ao incorporar, sob a forma de técnicas de intervenção, as desco
bertas da física, da química e da eletrônica, a partir do séc. XIX — como 
a lente, o microscópio, a anestesia, o antibiótico —, a medicina perdeu o 



critério de correspondência entre a biofisiologia e a tecnologia, perda esta 
que traz graves conseqüências éticas; a possibilidade de devassar e es
quadrinhar os corpos de sujeitos-vítimas de uma rendição não gera 
apenas uma dissimetria radical na ordem do poder, mas conduz princi
palmente à ilusão generalizada de que a vida possa ser garantida por ex
pedientes estranhos e de sujeitos privilegiados por um saber baseado na 
fragmentação e na desintegração de seus "objetos". 

Que os sujeitos com órgãos transplantados e privados de órgãos ex
tirpados cirurgicamente sejam cada vez mais considerados normais: este 
é o sintoma mais grave de que a teratologia tomou o lugar da patologia, 
o reparo mecânico de funções vitais tomou o lugar da cura. Esta é a ques
tão ética mais crucial da saúde. Os aparelhos do Estado e as políticas 
públicas devem descobrir os meios de fazer a reviravolta desta ordem 
injusta. Esta é uma condição básica de cidadania da saúde. 

Estamos, portanto, diante da necessidade de uma I N V E N Ç Ã O , como 
escreveu recentemente Célio Garcia (1992), a propósito do que ele cha
mou "as três políticas de saúde", numa classificação que revê o percurso 
histórico de nossas políticas mas que, principalmente, nos coloca diante 
de uma nova e estimulante questão: 

Saúde Pública — enfatiza a Epidemiologia, apóia-se no modelo de 
Pasteur — em termos de Imunologia — patrocina tratamento em massa, 
constituindo o "núcleo duro" da saúde pública. 

Saúde Coletiva — conclama à participação, proclama que é preciso 
"viver bem", adota o "conceito ampliado" de Saúde forjado após a VIII 
Conferência Nacional sobre Saúde, pensa a relação médico-paciente em 
termos de simetria (.. .). Segundo esta política, a determinação da doença 
reduz-se, cm sua instância última, ao social, decorrendo daí que a obten
ção coletiva de saúde depende de agenciamentos estratégicos postos em 
ação tanto no aparelho de Estado quanto nas organizações da sociedade 
civil. A saúde é, assim, dialetizada e trazida para o campo das lutas sociais. 

A problemática da saúde-doença, todavia, não se esgota no núcleo 
duro da saúde pública, nem na dialética de suas lutas, eis que ela porta, 
de modo insistente, aspectos nitidamente não massificáveis e não dialeti¬ 
záveis, o que nos leva a uma nova modalidade de política.-

Saúde a ser inventada — "reconhece a dicotomia vida/morte, onde 
se funda qualquer reflexão sobre a vida, por conseguinte, a suposição será 
'temos que viver' (e não 'temos que viver bem'). Opera com a distinção 



entre necessidade e demanda, inscrevendo assim o desejo como 'resto não 
dialetizável', mostra a assimetria entre médico e paciente e propõe que se 
reconheça a singularidade do sujeito (da saúde) e dos seus investimentos 
perante a vida e a morte, perante a enfermidade e a saúde. Esta política 
não se ilude com o igualitarismo dos tratamentos em massa, tampouco 
com o socialismo da saúde coletiva, para remeter-nos a uma "saúde a ser 
inventada, isto é, criada após operação de desalienação seguida de sepa
ração, onde se distingam as ilusões anteriores (. . .) . Para esta terceira abor
dagem, o termo-chave vem a ser Sujeito da Saúde, e suas singularidades". 
(Garcia, 1992:211) 

Ε finalizaremos com Kant (1974), apenas para marcar que a Medi
cina — e, com ela, as políticas que a sustem —, em que pese todo o seu 
avanço técnico-científico — padece de um lamentável atraso ético-moral. 
Escreveu o velho mestre em 5 de dezembro de 1783: 

"A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande 
parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma 
direção estranha (naturaliter maiorennes), continuem no entanto de 
bom grado menores durante toda a vida. São também as causas que 
explicam por quê é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. 
É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que faz às vezes de meu 
entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um 
médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc, então não 
preciso de esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar, 
quando posso simplesmente pagar; outros se encarregarão em meu lugar 
dos negócios desagradáveis". 
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