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CAPÍTULO 23 

SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE:  
TENSÕES ENTRE O RISCO NA MODALIDADE DA 

AVENTURA  
E AS ESTRATÉGIAS CONTEMPORÂNEAS DE 

BIOCONTROLE * 

Mary Jane P. Spink ** 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 conceito de risco, na Saúde Coletiva, constitui estratégia fundamental 
de biocontrole que se atualiza em discursos sobre promoção da saúde. 

Trata-se de tema recorrente, na perspectiva prescritiva ou na vertente 
crítica, de denúncia do crescente uso da linguagem, dos riscos como 
governamentalidade, mas que sempre toma o risco como perda, como algo 
a ser evitado. Nosso olhar, nesta reflexão, volta-se ao risco que traz consigo 
possibilidades de ganho: o risco positivado na perspectiva da aventura1. 
Baseamo-nos, para isso, na classificação de jogos proposta por Roger 
Caillois, que situa o risco–aventura entre as atividades associadas ao ilinx, 
as quais podem assumir formas culturais (como os esportes que exaltam a 
vertigem), formas institucionais (no caso das profissões de risco) e formas 
corrompidas (em que a razão é obliterada, por exemplo, pelo uso de drogas 

                                                           
* XIV Encontro Nacional da ABRAPSO – 31 de outubro a 3 de novembro de 2007, UERJ, 
Rio de Janeiro. Simpósio: Questões candentes no diálogo da Psicologia com a Saúde 
Coletiva Coordenação: Maria Elizabeth Barros. 
** Endereço para contato: mjspink@pucsp.br. 
1 Esta temática vem sendo por nós trabalhada em uma série de pesquisas realizadas com o 
apoio do CNPq. 
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psicotrópicas, sejam elas lícitas ou ilícitas). O desafio, nesta apresentação é 
pensar a promoção da saúde nos casos em que há opção de correr riscos, 
tendo por pano de fundo a tensão que se estabelece entre direitos (a correr 
riscos, no caso) e estratégias contemporâneas de biocontrole. 

Breve introdução sobre as modernas concepções de promoção da saúde 

Os discursos sobre prevenção da doença e promoção da saúde têm 
focos específicos e histórias distintas, quer na perspectiva dos cuidados 
individuais, quer no enquadre da Saúde Pública. Com base nas análises de 
Buss (2001), Czeresnia (2001), Westphal (2006), entre outros, acatamos a 
proposição de que a promoção da saúde é um movimento mais recente e 
bastante imbricado com a postura ideológica da Medicina Social e, no caso 
brasileiro, da Saúde Coletiva. Trata-se de movimento que tem seus 
fundamentos na década de 1970, com marcos como o Relatório Lalonde2 de 
1974, e a Conferência de Alma Ata, realizada em 1978. Essas e as propostas 
que as sucederam procuraram romper com a visão biomédica e/ou 
comportamental de prevenção da saúde, uma centrada nos determinantes 
biológicos e fisiológicos da doença e a outra focalizada nos estilos de vida 
considerados inadequados para a saúde. 

Márcia Westphal (2006) dá a essa ruptura o rótulo de “abordagem 
socioambiental” e a contrapõe às abordagens de prevenção de doenças e 
promoção da saúde derivadas da tipologia proposta por Leavell e Clark, em 
1965, que não consideram a dimensão histórico–social do processo saúde–
doença e não estimulam, nas coletividades, práticas políticas 
emancipatórias. Essa nova abordagem de promoção da saúde vem sendo 
fortalecida nas Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, 
apoiadas pela Organização Mundial de Saúde, realizadas em Ottawa, 
Canadá, em 1986; em Adelaide, Austrália, em 1988; em Sundsval, Suécia, 

                                                           
2 Ministro canadense que propôs a ampliação das dimensões a serem abarcadas pelas 
políticas de saúde, incluindo o ambiente, a biologia humana, os estilos de vida das pessoas e 
o sistema de Saúde. 
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em 1991; em Jacarta, Indonésia, em 1998; no México, em 2000 e em Bancoc, 
Tailândia, em 2005. 

A moderna concepção de promoção da saúde, segundo Westphal 
(2006), tem por base cinco princípios: (1) uma concepção holística de saúde, 
voltada à multicausalidade do processo saúde–doença; (2) a equidade como 
forma de enfrentar as desigualdades estruturais, relacionada, portanto, à 
distribuição desigual dos determinantes da saúde na população; (3) a inter-
setorialidade como estratégia para dar conta da complexidade da realidade; 
(4) a participação social na definição das políticas, no controle social e na 
avaliação das ações e serviços e (5) a sustentabilidade como forma de 
garantir ações duradouras. 

Obviamente, a moderna concepção de promoção da saúde é postura 
politicamente correta que adota uma concepção de saúde holística, 
multideterminada, processual e essencialmente voltada ao fortalecimento 
dos direitos básicos de cidadania. Todavia, há críticas a essa abordagem. Os 
críticos “(…) afirmam que esta é uma prática altamente prescritiva e tem 
sido bastante utilizada para configurar conhecimentos e práticas na 
perspectiva neoliberal e conservadora, estimulando a livre escolha a partir 
de uma lógica de mercado” (WESTPHAL, 2006, p.652)3. Nessa linha de 
pensamento, a responsabilidade individual é reforçada e a do Estado, 
diminuída e, para alguns, a Promoção da Saúde pode assumir conotações 
moralistas, ao impor estilos de vida considerados saudáveis. Ao acatarmos 
essas preocupações, havemos de indagar: quem define o que conta como 
saúde quando procuramos escapar da cilada de pensá-la apenas como ausência 
da doença? Quem define o que são estilos de vida compatíveis com a saúde? 

                                                           
3 Márcia Westphal, contrapondo-se a essas críticas, afirma que a presença explícita dos cinco 
componentes listados acima não dá respaldo aos argumentos daqueles que têm dúvidas sobre 
a moderna concepção de promoção da saúde. 
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Quem define o que é saúde: anotações sobre a epidemiologia dos riscos 

Se tomarmos as definições correntes de saúde, verificaremos que tem 
havido tentativas de superar o modelo biomédico e defini-la para além das 
causas biológicas e físicas do adoecimento. De acordo com a definição 
adotada pela Organização Mundial de Saúde, por ocasião de sua fundação em 
1946, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 
apenas a ausência de doença ou enfermidade4. No Brasil, por influência do 
movimento sanitário, além dessa definição abrangente, a saúde é também 
associada aos determinantes sociais do processo saúde e doença. Desse modo, 
no Tema 1 do Relatório Final da VIII Conferência de Saúde, realizada em 
março de 1986, que trata do direito à saúde, consta que: 

Em seu sentido mais abrangente, saúde é a resultante das condições 
de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e 
acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das 
formas de organização social da produção, as quais podem gerar 
grandes desigualdades nos níveis de vida. 

Entretanto, para fins administrativos e tomada de decisão sobre 
investimentos na área da Saúde, o norte são as estatísticas de mortalidade e 
morbidade, um sistema complexo que extrapola fronteiras territoriais e 
busca casar o sistema internacional de classificação de doenças (o CID, 
atualmente em sua 10ª edição) com as necessidades pontuais, nacionais e 
regionais (o sistema de classificação do Ministério da Saúde). 

Esses sistemas, como qualquer outra estratégia de classificação, são 
formas poderosas de construção de fatos sociais. Por exemplo, Judith Green 
(1997) tomou como fio condutor de sua pesquisa a pergunta: quando se 
tornou possível falar de acidentes no contexto das estatísticas de morbidade 
e mortalidade? Para responder, ela analisa a classificação de doenças do 

                                                           
4 Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde adotada durante a 
Conferência Internacional de Saúde, realizada em Nova Iorque, de 19 a 22 de julho de 1946, 
assinada pelos representantes de 61 países (Official Records of the World Health 
Organization, no. 2, p. 100). Esta definição não foi modificada desde 1948. 
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Registro Geral inglês, que teve início em 1839. A partir da análise desse 
sistema de classificação, Green traçou o longo processo que leva do 
acidente como categoria residual à sua inclusão no Registro como causa de 
mortalidade e morbidade. 

A autora argumenta que esse processo é paralelo ao que Ian Hacking 
denomina de “domação da chance” que envolve o paulatino 
desenvolvimento da teoria da probabilidade, da estatística e da 
Epidemiologia, e que possibilita uma forma muito específica de 
gerenciamento de riscos na área da Saúde: a análise dos fatores de risco. 
Não surpreende que o domínio dos “acidentes” tenha sido central a essa 
estratégia, pois eles são provas cabais de que certos riscos não foram 
adequadamente gerenciados e, paralelamente, constituem o teste último do 
gerenciamento de riscos como estratégia de governo de populações. 

Robert Castel (1991) também reflete sobre essa transição para um 
sistema de vigilância em saúde, que se fundamenta na análise de fatores de 
risco, mais compatível com as necessidades da sociedade de capitalismo 
avançado. Segundo o autor, essas estratégias dissolveram a noção de sujeito 
(ou de indivíduos concretos), substituindo-a por uma combinação de fatores 
(os fatores de risco); uma transição, portanto, da clínica do sujeito para uma 
clínica epidemiológica —um sistema de expertise multifatorial que suplanta 
a antiga relação entre paciente e médico. Um modelo que substitui a 
vigilância individualizada do panapticon foucaultiano pelo sistema de 
vigilância informatizada que propicia a detecção precoce sistemática dos 
problemas de saúde e doença que assolam a população. 

Certamente essa transição só foi possível em razão do desenvolvimento 
técnico–teórico da Epidemiologia, campo que, como tantos outros domínios 
de saber, tem uma história externa e outra interna. A história externa tem 
suas raízes nos primeiros esforços de sistematização das estatísticas de 
morbidade e mortalidade que deram origem à abordagem epidemiológica 
associada com o movimento sanitário do final do século XVIII e início do 
século XIX. Já a história interna tem por foco a emergência da 
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representação matemática de risco, corporificada no conceito emergente de 
taxas (ratios). 

Essa história interna foi objeto do estudo de José Ricardo Ayres, 
publicado no livro Sobre o Risco (1997). Com esse objetivo, Ayres analisou 
os artigos publicados no American Journal of Hygiene (AJH), desde sua 
criação em 1921 até a década de 1960. O AJH havia sido criado como 
veículo oficial da Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade John 
Hopkins, durante o segundo período abordado por Ayres, e representava o 
pensamento mais avançado da Epidemiologia norte-americana. Com base 
nesse estudo, Ayres desenvolveu uma cronologia da formalização da noção 
epidemiológica de risco que abarca três etapas: da epidemiologia da 
constituição (período de 1872 a 1929), passando pela epidemiologia da 
exposição (1930–1945), até a epidemiologia do risco (1946–1965). 

A Epidemiologia da constituição, ainda enraizada nas estatísticas 
sanitárias, tinha por foco as regularidades dos fenômenos epidêmicos 
tomados como expressão dos determinantes sociais e geográficos da 
insalubridade. A primeira referência a risco, como conceito autônomo, 
apareceu já no primeiro volume do AJH, em 1921. Todavia, este era apenas 
um pronto conceito, visto que a noção tinha um papel periférico e era 
quantificada apenas indiretamente por meio da noção de “taxas” (rates). 

O segundo período diz respeito à Epidemiologia da exposição, 
formatada no período de 1930 a 1945. Nesse período, a Epidemiologia 
assumiu uma posição mais próxima à das ciências biomédicas, ocupando 
posição intermediária entre as ciências voltadas aos processos patológicos, 
no nível orgânico, e aquelas que focalizavam os aspectos coletivos dos 
fenômenos da saúde e doença: “a bacteriologia falava a respeito dos 
agentes, a epidemiologia deveria falar da dinâmica de sua distribuição 
populacional” (AYRES et al., 2006, p.282). O risco torna-se um conceito 
analítico, focalizado nas suscetibilidades individuais tomadas como 
determinantes do curso epidêmico de doenças infecciosas, e deixa de ser 
referido a uma condição que se dá no nível da população, passando a 
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indicar uma relação entre fenômenos individuais e coletivos: “O objeto 
epidemiológico passou a ser delimitado como uma relação entre 
infectados/suscetíveis, que se define como oportunidade de exposição ao 
agente causal de uma doença” (AYRES et al., 2006, p.383). Há uma 
aceleração do processo de formalização do conceito, que passa a ser 
expresso na linguagem matemática das probabilidades. 

Porém, o risco não era ainda uma “quantidade”. O próximo passo no 
processo de formalização teve lugar no período seguinte, quando tomou 
forma a Epidemiologia do risco (1946–1965). Essa nova configuração da 
Epidemiologia tem como marco a Segunda Guerra Mundial. Vários fatores 
que se fizeram presentes nas sociedades ocidentais no período pós-guerra, 
reforçaram esses novos desenvolvimentos na teoria e métodos da 
Epidemiologia, entre eles: o impacto das ideologias preventivistas e 
securitárias no período logo após a guerra; a aceleração do quantitativismo 
em todas as ciências e a emergência das doenças crônicas como principal 
causa de morbidade e mortalidade. 

O conceito de risco, neste período, “passa a designar chances 
probabilísticas de susceptibilidade atribuíveis a um indivíduo qualquer de 
grupos populacionais particularizados, delimitados em função da 
exposibilidade a agentes (agressores ou protetores) de interesse técnico ou 
científico” (1997:294). Nesse processo, a expressão “estar em risco”, típica 
das noções de susceptibilidade das técnicas de gerenciamento da população 
no século XIX, perde seu sentido. Essa construção linguística desapareceu 
vagarosamente da literatura epidemiológica, embora tenha sido incorporada 
no vocabulário de outras disciplinas, entre elas a Psicologia. Em seu lugar, a 
expressão dominante passa a ser “dado x, o risco é y, ou mais 
sinteticamente, “o risco de x é y”. O risco deixa de ser um indicador de 
infortúnio e torna-se “(...) uma expressão formal e probabilística do 
comportamento de frequências de determinados eventos de saúde quando 
inquiridos a respeito de associações particulares” (AYRES 1997, p. 282); daí 
a possibilidade de falar de “riscos relativos”. 
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O caminho fica aberto, assim, para a emergência do enquadre dos 
fatores de risco e das intervenções baseadas na “Abordagem dos Riscos”. A 
“Abordagem dos Riscos” teve por finalidade a organização seletiva de 
serviços de saúde e foi introduzida pela Organização Mundial da Saúde no 
final da década de 1970, no contexto do seu Programa de Atenção Materno-
Infantil. Sua lógica é, aparentemente, inatacável (unassailable): 

Sabemos por experiência que algumas pessoas, mais que outras, são 
mais suscetíveis a, ou são mais frequentemente afetadas por 
morbidades específicas do que outras. Pessoas com características 
comuns às daquelas que experienciam a morbidade de interesse são 
consideradas como estando em maior risco do que as que não 
possuem tais características. Tais características são denominadas 
fatores ou marcadores de risco (HAYES, 1991, p. 55). 

Obviamente, foi necessário desenvolver um sistema de escores de 
modo a classificar as pessoas quanto às características de interesse. Esse 
sistema de classificação deveria, então, orientar tanto a provisão de serviços 
como as estratégias preventivas. 

As classificações quanto ao risco passaram a ser fenômenos 
prototípicos das biografias na modernidade tardia. Esse potencial de 
geração de biografias transformaria a avalanche de indicadores numéricos, 
do início do século XVII a meados do século XIX, em instrumentos 
fundamentais para um novo tipo de gerenciamento de populações: o 
biopoder, noção utilizada por Foucault para designar formas de poder 
exercidas sobre pessoas como membros de uma população, nas quais 
questões de conduta sexual e reprodutiva de indivíduos se interconectam 
com questões de políticas e poder nacional. 

Institui-se, nesse percurso, uma tensão entre o enfoque coletivo da 
Epidemiologia e da Saúde Pública e aquele voltado às suscetibilidades 
individuais que é próprio da clínica. Vale retomar, como propõem Ayres e 
colaboradores (2006), que a Epidemiologia se sustenta na tríade discursiva: 
“controle técnico —comportamento coletivo— variação quantitativa”. Ou 
seja, risco, nessa perspectiva, “está situado no âmbito da população 
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produzido nos (ou atribuído aos) coletivos humanos. Risco é enfim uma 
propriedade das populações e a sua referência legítima será exclusivamente 
coletiva” (ALMEIDA FILHO, 1992). Mas ao migrar para a clínica sofre 
uma “tradução”; integra-se como solução técnica para as incertezas no 
processo de tomada de decisões, possibilitando reduzir os elementos 
subjetivos do raciocínio clínico. “Porém, na transplantação do conceito, a 
clínica interpreta o risco como aplicável a seu objeto técnico, que não tem 
caráter coletivo, que não se refere a populações (a não ser remotamente) e 
sim ao indivíduo no singular” (ALMEIDA FILHO, 1992:138). 

Nessa migração, ocorreu uma fusão entre fator de risco e o risco 
propriamente dito, de modo que ser portador de um fator de risco, ou 
pertencer a um grupo de risco, passou a ter “o mesmo efeito de qualquer 
sinal clínico na prática propedêutica” Em outras palavras, “pertencer a (ser 
oriundo de) certos segmentos da população, ou ser portador de certas 
diferenças, idiossincrasias ou heterogeneidades, transformam aqueles 
predicados do paciente em potencial em sinais de interesse diagnóstico ou 
prognóstico” (ALMEIDA FILHO, 1992:141). 

Essa noção transmigrada de risco teve papel central na configuração 
dos contornos da epidemia de AIDS e foi nesse contexto que emergiu uma 
nova frente de crítica aos usos do conceito na definição de políticas e 
práticas de prevenção. Diante do caráter urgente que esta síndrome assumia 
—levando à total falência do sistema imunológico e à morte rápida de 
pessoas jovens— e, sobretudo, na ausência de um agente etiológico 
identificável, os modelos explicativos centraram-se primeiramente nos 
grupos nos quais havia maior prevalência da doença, ou seja, nos grupos de 
risco (homossexuais, hemofílicos, haitianos, num primeiro momento). 
Diante do potencial de geração de preconceito, amplamente apontado pelos 
ativistas da AIDS, pressionou-se para que a expressão fosse abandonada em 
favor dos comportamentos de risco. Mais recentemente, diante da tendência 
à excessiva individualização da responsabilidade pela infecção, houve mais 
uma mudança, centrando-se a preferência na expressão práticas de risco. 
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Movimento similar ocorreu na Epidemiologia, disciplina na qual a 
noção de risco tem papel central, buscando-se aí uma progressiva socialização 
do conceito com a adoção preferencial da noção de vulnerabilidade proposta 
por Jonathan Mann. Conforme apontam Ayres e colaboradores (2006): 

De forma geral, a noção de vulnerabilidade busca responder à 
percepção de que a chance de exposição das pessoas ao HIV e ao 
adoecimento pela AIDS não é resultante de um conjunto de aspectos 
apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam 
maior susceptibilidade à infecção e ao adoecimento, e, de modo 
inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as 
ordens para se proteger de ambos (AYRES et al., 2006, p. 396). 

As análises de vulnerabilidade, nesse enquadre, buscam integrar três 
dimensões: a individual, referida ao acesso à informação, capacidade de 
processá-la e de utilizá-la para fins de prevenção; a social, incluindo aí as 
relações raciais e de gênero, os aspectos estruturais da desigualdade e a 
estrutura jurídica–política dos países; e a programática (ou institucional) 
referente às maneiras como as instituições atuam para reproduzir condições 
sociais de vulnerabilidade. As análises de vulnerabilidade, portanto, 
complementam as análises de risco, até porque, cada qual funciona com 
base em uma racionalidade singular as do risco, “trabalham com uma 
racionalidade analítica na qual os fenômenos em estudo precisam ser 
partidos, isolados, discriminados”. Em contraste, as análises de 
vulnerabilidades “trabalham com uma racionalidade sintética, na qual se 
privilegia a construção de significados, a agregação de elementos diversos 
que contribuam para que os fenômenos em estudos sejam compreendidos 
como uma totalidade dinâmica e complexa” (AYRES et al., 2006, p. 399). 

Contudo, se o foco é a promoção da saúde, a incorporação das 
informações no rol de preocupações cotidianas e a transformação dessas 
preocupações em práticas de prevenção, seja no enquadre da 
vulnerabilidade ou da Epidemiologia do risco aplicada à clínica, o que está 
em pauta é o estilo de vida. 
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Que são estilos de vida saudáveis? É hora de retomar Mary Douglas 

Conforme afirmam Luis David Castiel e Paulo Roberto 
Vasconcellos-Silva “Um estilo de vida pode ser entendido como um 
conjunto relativamente integrado de práticas individuais que tanto estão 
voltadas para necessidades utilitárias como, ao mesmo tempo, conformam 
narrativas identitárias próprias. Além de ‘como agir’ referem-se a ‘quem 
ser’”(2006, p. 82). São certamente “hábitos” que, na modernidade tardia (ou 
na sociedade de risco), estão cada vez mais descolados de padrões de 
comportamento associados a grupos e/ou a classes sociais. 

Essa transformação de habitus (BOURDIEU, 1983) em estilos de 
vida pessoais (saudáveis ou arriscados) está intrinsecamente relacionada às 
principais características da sociedade de risco, conforme teorizações de 
Ulrich Beck (1992): a globalização —que se refere, sobretudo, ao 
entrelaçamento de eventos e relações sociais que estão à distância de 
contextos locais; à individualização, que para Beck concerne à 
destradicionalização; e à reflexividade, ou seja, à suscetibilidade da maior 
parte dos aspectos da atividade social, à revisão crônica à luz de novas 
informações ou conhecimentos. 

As conotações atuais de “estilo de vida” estão associadas, 
principalmente, aos processos de individualização decorrentes do 
rompimento da estrutura de classes, consequência das transformações dos 
modos de inserção na vida econômica (como o desemprego e a 
predominância do emprego informal) que leva à destradicionalização que, 
por sua vez, substitui biografias pautadas pela inserção em classe, por 
biografias reflexivas que dependem das decisões do ator. Essa 
individualização da existência pressupõe diversidade de estilos de vida que 
se opõem, assim, à estrutura de classes, típica da sociedade industrial. Isto 
gera a contradição de estarmos continuamente confrontados com um 
capitalismo sem classes, mas que mantém desigualdades sociais com todos 
os problemas sociais e políticos a elas associados. Com o colapso das 
classes e da família como unidade estável da sociedade, os indivíduos se 
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tornam agentes de sua subsistência, sendo responsáveis por seu 
planejamento e organização. Portanto, as biografias tornam-se reflexivas. 

Este é, pois, o contexto social e político do moderno conceito de estilos 
de vida que podem ser tomados como “padrões de consumo, manipulados 
pela chamada cultura de consumo de massa” (CASTIEL & 
VASCONCELLOS-SILVA, 2006, p.83) com efeitos biográficos–identitários. 
Porém, na perspectiva da promoção da saúde, o que está em pauta quando se 
fala em estilos de vida, são “as escolhas e comportamentos com repercussões 
nos respectivos padrões e adoecimento das pessoas”. Voltamos, assim, à 
Epidemiologia do risco ou mais corretamente, como propõem esses autores, à 
noção de ‘estilos de vida arriscados’: estilos de vida como uma pré-patologia. 

É nesse enquadre que são realizadas as enquetes, são definidos os 
escores e os parâmetros que orientam políticas públicas e esforços de 
promoção da saúde e que acabam por reforçar dois aspectos inter-
relacionados: (1) a moralização dos ‘estilos de vida arriscados’; e (2) a 
responsabilização individual. Em 1992, a antropóloga inglesa Mary Douglas 
publicou um livro que teve influência considerável: Risco e culpabilização. 
Ela parte da premissa que a culpabilização e os sistema de justiça são 
sintomas da maneira como uma determinada sociedade está organizada. 
Adotando uma postura radical, Douglas associa culpabilização com 
modelos cognitivos individuais e propõe que toda cognição é arma de 
dominação ideológica. Considera, ainda, que as sociedades 
contemporâneas, sob a força da globalização, desenvolveram novos 
sistemas de prevenção e compensação que tem o risco como foco. “A ideia 
de risco poderia ter sido feita sob encomenda. Sua terminologia 
universalizante, seu nível de abstração, seu poder de condensação, sua 
cientificidade, sua conexão com análise objetiva, tornam-na perfeita” (1992, 
p.15). Em suma, a palavra risco serve admiravelmente bem às necessidades 
forenses da nova cultura global. 

Historicamente, o risco, em sua acepção probabilística, referia-se à 
possibilidade de ganhos ou perdas. Atualmente, risco perdeu a conotação 



 

399 

positiva: “A linguagem dos riscos é reservada ao registro léxico 
especializado para o discurso político sobre efeitos (outcomes) negativos” 
(1992, p. 24). Assim, nas sociedades modernas, risco substitui o efeito 
forense do “pecado”, embora com diferenças substantivas decorrentes do 
crescente individualismo: enquanto a retórica do pecado ou do tabu era 
usada para a proteção da comunidade por sua vulnerabilidade diante da má 
conduta de indivíduos (misbehavior), a retórica do risco protege o 
indivíduo, por ser ele vulnerável à má conduta da comunidade. 

Como outros autores que se debruçam sobre as peculiaridades da 
modernidade tardia, ou “sociedade de risco” como a denomina Ulrich Beck 
(1993), não é o “risco objetivo” que está em pauta: os riscos manufaturados 
contemporâneos são muito presentes e bastante horrível em suas 
consequências imponderáveis. O que Douglas busca fazer é chamar atenção 
para a maneira como esses riscos se politizaram: “(…) como vêm sendo 
usados para dar legitimidade automática e validada à lei e ordem vigente”. 
Em suma, sua função como estratégia de governamentalidade (FOUCAULT, 
1995; SPINK, 2001). 

Há lugar para o risco como aventura? 

Diante da crescente tendência a moralizar o risco, especialmente 
aqueles incorridos propositadamente, cabe perguntar se há lugar para o 
risco como aventura. Sob o enfoque da promoção da saúde e dos estilos de 
vida saudáveis, a resposta mais imediata seria: não! Contudo, a aventura 
tem sido incorporada como estratégia de educação em vários contextos, 
incluindo a educação física, o escotismo e os esportes mais radicais. Tem, 
também, lugar de destaque como ousadia na tomada de decisão nas teorias 
de Administração ou no enquadre dos jogos, seja na aplicação de recursos 
em fundos de investimento, seja no pôquer, roleta e demais “jogos de azar”. 

Por isso, a compreensão do papel do risco como aventura passa 
necessariamente por entendê-lo no contexto da teoria de jogos tal como 
proposta por Roger Caillois (1958). Este autor baseia seu modelo de jogos 
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na intersecção de duas dimensões: as diferentes modalidades de jogos e o 
grau de disciplinarização dos jogos (Quadro 1). Propõe, dessa forma, quatro 
modalidades básicas: agôn, jogos de competição; alea, jogos de chance; 
mimicry, jogos de simulacro, e ilinx, jogos de vertigem. As quatro 
modalidades aparecem em duas formas: uma, mais espontânea (ou 
primitiva) —a paidia—  e a outra, mais regrada —o ludus. Podemos pensá-
las na perspectiva da sociogênese, ou seja, a paidia como uma forma menos 
socializada dos jogos, típica, por exemplo, da infância e o ludus como a 
forma disciplinada, socializada e presa a regras de comportamento. 

Modalidade 
 

Disciplinarização 

AGÔN 
Competição 

ALEA 
Chance 

MIMICRY 
Simulacro 

ILINX 
Vertigem 

PAIDIA 
Algazarra, alarido, tumulto, 

agitação, riso solto 

Corridas 
Lutas 

Tesoura, 
papel, pedra 

Cara ou 
coroa 

Jogos de 
ilusão 

Máscaras 
Fantasias 

Carrossel 
Dança 

LUDUS 
Esportes com regras, 

Técnicas e equipamentos 

Box, 
esgrima, 
futebol 
Bilhar, 
damas, 
xadrez 

Apostas 
Roleta 

Loterias 

Teatro 
Circo 

Ski 
Alpinismo 

Bungee jump 

Fonte: adaptado de Roger Caillois, 1958 

Um dos fenômenos mais surpreendentes da época atual é o 
crescimento dos jogos de vertigem (ilinx) e é nesse contexto que situamos o 
risco–aventura. Faz parte desse movimento de expansão a emergência das 
diversas novas formas de esportes de aventura: as regatas oceânicas, com 
início em 1973; as disputas de veículos off-the-road, como o Rali Paris–
Dakar, iniciado em 1979, e o Camel Trophy, realizado em lugares inóspitos, 
em diferentes países, a partir de 1980; e os ralis humanos, iniciados na década 
de 1990 que têm como ingredientes principais o trabalho em equipe, a 
resistência e o espírito de aventura mesclados com a consciência ecológica 
que se manifesta não só no respeito absoluto à natureza, como também na 
ação ambiental efetiva apoiando iniciativas locais. 
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Porém, o ilinx não se apresenta apenas nessas formas disciplinadas de 
jogos de vertigem, características do ludus. Para entender a multiplicidade 
de modalidades de risco–aventura é conveniente recorrer mais uma vez à 
proposta de Caillois de que o ludus pode ter formas culturais e 
institucionais, assim como formas corrompidas. As formas culturais 
englobam todas as modalidades de esportes que exaltam a velocidade, a 
adrenalina, a obliteração da razão pela concentração total na ação. Por 
exemplo, o esqui, o alpinismo, o surfe e as diversas modalidades de 
esportes que envolvem desafio, sobrevivência e vertigem. 

As formas institucionais se fazem presentes, sobretudo, nas 
profissões que exigem o domínio da vertigem. Inserem-se aqui as 
tradicionais profissões de risco, como os guias de montanha, os bombeiros e 
os detetives, entre outros. Mas inserem-se também as novas profissões que 
emergem em consequência dos riscos manufaturados. Ericson e Haggerty 
definem essas novas profissões do risco como “um grupo ocupacional que 
reivindica para si um conhecimento abstrato e exclusivo sobre como lidar 
com riscos específicos assim como a habilidade de prover serviços 
especializados para gerenciar esses riscos” (1997:102). Incluem-se aqui os 
gerentes de risco em bancos de investimento, os responsáveis pela 
segurança de tecnologias capazes de gerar desastres em larga escala, como 
a energia nuclear, e os responsáveis pela segurança das novas tecnologias 
associadas à engenharia genética. 

Caillois propõe ainda que há formas corrompidas dos jogos de 
vertigem em que a razão é obliterada, por exemplo, pelo uso de drogas 
psicotrópicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Essa é a forma de risco que 
David Le Breton (1996) chama de blancheur. Trata-se do inverso da 
vertigem e do desafio “em que o risco é ativamente buscado” com a atração 
direcionada para o menos e não para o mais: um doce abandono à morte por 
meio do álcool, da droga, da fuga ou da vagabundagem. 

São essas dimensões do risco que vêm sendo foco de reflexão de 
tantos autores. Alguns buscam entender a onipresença das formas culturais 
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do risco–aventura, como no turismo de aventura, como forma de expansão 
dos processos de disciplinarização para além de suas formas institucionais. 
A aventura, nessa interpretação, passa a ser incorporada ao cotidiano como 
estratégia de edificação. Nesse enquadre, o que se verifica é a ampliação 
paulatina das estratégias de segurança. Na perspectiva da população, essas 
estratégias se traduzem em formas governamentais de administração de 
risco, como é o caso da legislação para proteção ao consumidor de pacotes 
de aventura. Na perspectiva individual, elas assumem o formato de 
triangulação entre informação, treinamento técnico e uso de equipamento 
de proteção (SPINK, GALINDO, CAÑAS E SOUZA, 2004). 

Outros autores focalizam as formas corrompidas e buscam entendê-
las na perspectiva dos processos de destradicionalização próprios da 
sociedade globalizada e do capitalismo informacional. Insere-se nessa 
vertente a instigante reflexão de Le Breton (1996), que analisa os ilinx 
modernos na perspectiva do ordálio: a busca de significado para a vida no 
enfrentamento da morte, dando chances iguais de dela escapar. Em suma, 

quando o sentido da vida escapa, quando tudo é indiferente, o ordálio 
é uma solução. É a única estrutura antropológica que pode dar uma 
segunda chance. Ela metaforiza a morte por meio de uma troca 
simbólica em que o ator aceita que, para poder tudo ganhar, arrisca 
tudo perder (1996, p. 58). 

Seja qual for a modalidade de risco–aventura, a pergunta candente é 
se haverá espaço para esses “estilos de vida arriscados” nas abordagens de 
proteção da saúde. Seria possível, por exemplo, pensá-los na perspectiva da 
redução de danos?  

Estilos de vida arriscados: cabe falar em redução de danos? 

A redução de danos é uma estratégia de Saúde Pública que parte da 
premissa de que algumas pessoas optam por estilos de vida ou práticas 
associadas a riscos, como uso de drogas, sexo casual, prostituição. O 
objetivo principal dessa estratégia é mitigar o risco para a pessoa ou o dano 
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decorrente da proibição dessas práticas, como a morte materna associada ao 
aborto5 ou o mercado ilegal de drogas. 

A redução de danos tornou-se bastante conhecida no Brasil, no 
contexto da epidemia de AIDS, sobretudo no que diz respeito ao programa 
de troca de seringas para usuários de drogas intravenosas. O primeiro 
ensaio sobre o uso da estratégia de redução de danos no país ocorreu em 
Santos, em 1989, medida que, segundo Fabio Mesquita (1994), gerou intensa 
polêmica e acabou enquadrada como crime pelo Ministério Público de 
Santos. Foi apenas em 1992, sob a égide do acordo com o Banco Mundial, 
que a proposta voltou a ser discutida. A partir de 1993, foram dados os 
primeiros passos para sua efetivação. 

Diversas avaliações da eficácia dos programas de troca de seringas e 
agulhas indicam redução nos comportamentos de risco quanto ao uso de 
agulhas e à transmissão do HIV. Além disso, eles têm servido como pontos 
de contato entre usuários de drogas e prestadores de serviços, dentre eles, 
aqueles voltados ao tratamento de abuso de drogas. Os benefícios desses 
programas aumentam consideravelmente, quando vão além da troca de 
seringas e incluem educação quanto à AIDS, aconselhamento e 
encaminhamento para uma variedade de opções de tratamento. 

Essas medidas foram fortalecidas pela aprovação, em 1998, da 
Declaração dos Princípios da Redução de Demanda de Drogas, na 
Assembleia Geral das Nações Unidas —o primeiro instrumento 
internacional voltado exclusivamente para o problema do abuso de drogas. 
De acordo com o texto dessa Declaração, os programas de redução de 
demanda de drogas devem abranger todas as áreas de prevenção, desde o 
desencorajamento do uso inicial até a redução das consequências adversas 

                                                           
5 Em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em 4/6/2007, Carmen Barroso, diretora da 
Federação Internacional de Planejamento Familiar, defendeu a “redução de danos” como 
estratégia para diminuição da mortalidade associada ao aborto. Fazem parte do pacote: o 
atendimento precoce, a informação sobre riscos da interrupção da gravidez, sobre a 
possibilidade de entregar o filho para adoção e sobre o uso do Citotec, embora o 
medicamento não seja fornecido pelo serviço de saúde. 
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do abuso de drogas para a saúde do indivíduo e para a sociedade, ou seja, da 
redução de danos. 

Mais recentemente, a estratégia de redução de danos vem sendo 
empregada também no contexto do uso de tabaco. Em artigo publicado no 
British Medical Journal, em 2004, Ann McNeill lista uma série de 
estratégias de redução de danos para fumantes que não querem ou não 
conseguem parar de fumar. Contrapõe formas mais eficientes, como a 
redução no número de cigarros, a terapia de reposição da nicotina e os 
produtos orais do tabaco não fumígeno —o snus sueco, por exemplo— com 
as que têm menor impacto na redução de danos, como os cigarros de baixo 
teor de nicotina, os alternativos ou o uso de charutos e cachimbos. 

Todavia, essas medidas são vistas com suspeita, pois, muitas vezes, 
são promovidas pela indústria de tabaco. No final do artigo de McNeill, por 
exemplo, os editores acrescentam uma nota sobre interesses conflituosos, 
informando que ela havia recebido financiamento e hospitalidade de 
diferentes indústrias de tabaco. 

As estratégias de redução de danos certamente suscitam questões 
controversas por proporem a inevitabilidade dos estilos de vida arriscados. 
Em um mundo ideal, o imperativo moral seria o das práticas saudáveis. 
Seríamos todos bem informados sobre riscos e fatores de risco; teríamos o 
respaldo de instituições jurídicas, educacionais e de saúde para acesso a 
essas informações; teríamos motivação para a vida, longe das iniquidades 
sociais, do desemprego, da solidão, da pobreza. E nos satisfaríamos com as 
rotinas cotidianas, sem buscar a emoção do ilinx —ou se o desejarmos, nos 
atendo a suas formas culturais. 

Entretanto, vários motivos nos impelem a correr riscos: o prazer, os 
benefícios associados à ousadia; a desterritorização decorrente das formas 
de sociabilidade do capitalismo avançado; a oferta de posições de pessoa 
associadas ao risco como aventura e até mesmo a imponderabilidade das 
pesquisas científicas que levam à contínua alteração dos indicadores dos 
riscos. Enfim, como forma de resistir aos excessos de moralização, 
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potencialmente associados à abordagem da promoção da saúde e dos estilos 
de vida saudáveis, propomos que é importante refletir sobre diferentes e 
criativas maneiras de reduzir os danos. 
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