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Capítulo V

DEFESA OU AUTOCONSERVAÇÃO
Cinzenta, caro amigo, é toda a
teoria. Verdejante e dourada é a
árvore da vida.

Goethe

O conceito de doença que se apóia na teoria microbiológica torna-se passível
de contestação, sob nova. base discursiva, mediante argumentos influenciados pela
reflexão a respeito do conceito de organismo, discutido no capítulo I. Não se discute
a participação de microorganismos e sua transmissão nesse processo, mas no interior
da imunologia questiona-se a explicação sobre o processo da doença por meio de
uma teoria de sistema imune que o compreende como voltado à defesa orgânica
contra agentes agressores.
Com base em um ponto de vista sistêmico formula-se que saúde e doença são
expressões de um processo de interação entre organismo e meio. Segundo essa
perspectiva, o organismo e o meio constituem-se durante o processo em que um se
distingue do outro, ou seja, " o meio surge constitutivamente como o âmbito que
torna possível os organismos que lhe dão origem" (Maturana, 1993). Afirma-se desse
modo que uma teoria de sistema imune e, conseqüentemente, de explicação da
doença deve privilegiar a capacidade de autoconservação do corpo na sua relação
com o meio e não a ação do germe e a reação do organismo em resposta a ele.
Sem dúvida, ao compreender imunidade como 'capacidade de resistir à infecção', a teoria do sistema imune deslocou para um referencial externo o que é na
verdade propriedade interna a cada ser vivo: a capacidade de manter sua integridade e
autonomia. Essa teoria validou-se tautologicamente ao incorporar o valor de especificidade da doença, referendando as descobertas da bacteriologia. Considera que
anticorpos específicos desencadeiam respostas imunes específicas aos agentes mi¬
crobiológicos ou a qualquer agente tóxico. Em decorrência desse enfoque ocorre
uma substituição do discurso sobre o corpo por um discurso das causas das doenças.
Como conseqüência da adoção do discurso da teoria do sistema imune construiu-se uma representação de corpo como um sistema primariamente defensivo e
não como um que preserva sua forma, autonomia e identidade em relação dinâmi¬

ca com o que o circunda (Vaz & Faria, 1993). Menos do que efetivamente alcançar
uma proposição alternativa, essa formulação contesta, ao interrogar os conceitos derivados da teoria de transmissão microbiológica, a base de verdade que configurou a
linguagem explicitamente militar com que se passou a compreender as interações
do organismo com o meio que o circunda. São inúmeros os exemplos textuais da
concepção da interface do corpo como fronteira militar que a teoria da infecção
construiu, como o que se segue: "o invasor pode ser derrotado e expulso da fronteira;
por outro lado, se a fronteira é transposta, há forças de defesa que podem aniquilar
os inimigos que penetraram a barreira" (Stallybrass, 1931:125).
A causa das epidemias foi difusamente referida até o século XIX a estímulos
que atingem o corpo. Do ponto de vista da sua autoconservação, mesmo aqueles
que foram então identificados como 'inimigos' declarados - os microorganismos poderiam ser considerados como alguns entre os vários estímulos que entram em
contato com o organismo. Os tratados de bacteriologia reconhecem que alguns deles são 'benéficos'. Constatam, por exemplo, a existência de uma 'flora bacteriana
normal', que sintetiza substâncias necessárias à fisiologia do organismo, ou mesmo a
possibilidade da existência de bactérias que "podem materialmente contribuir para
o bem-estar humano" (Harrar, 1964:22). O microorganismo tanto pode ser estímulo
para a doença como para sua imunidade. Dessa forma, a 'causa' de uma doença - o
microorganismo - seria também a 'causa' da sua resistência (Hirst, 1953).
No entanto, o discurso que predominou a partir das representações construídas
pela bacteriologia foi o de que todo germe é ofensivo. Para além de uma relação
entre 'germe' e 'hospedeiro', criou-se determinado raciocínio sobre as relações entre homens e coisas que associa proximidade e vizinhança a fontes de desconforto e
de perigo. Essa concepção de corpo referido ao que é externo e não a uma dinâmica
própria produz discurso essencialmente defensivo, que é ainda mais exacerbado
com o conceito de risco. O termo 'risco' significa perigo ou possibilidade do perigo,
possibilidade de perda ou responsabilidade pelo dano (Ferreira, 1986). O conceito
de risco, ao buscar inferir atualmente aspectos da doença relacionados à noção de
predisposição, desloca o significado original desta, que dizia respeito a uma propensão referida à própria constituição do corpo e do meio.
A utilização do termo 'risco' surgiu ainda no âmbito dos estudos em doenças
transmissíveis, porém a formalização do risco como conceito autônomo e central da
epidemiologia consolidou-se posteriormente no estudo das doenças crônicas ou
'não transmissíveis' (Ayres, 1995b). O conceito de risco radicalizou a representação
de corpo que o conceito de transmissão de agentes microbiológicos produziu.
No contexto das doenças transmissíveis, os conceitos de suscetibilidade e resistência do hospedeiro, assim como de virulência do germe e sua infecciosidade no
meio possibilitaram, como vimos, estudos por meio de modelos matemáticos dinâmicos. A integração desses conceitos expressos numericamente no modelo construiu
uma representação matemática das relações do indivíduo - hospedeiro - com o que

é externo a ele - os agentes microbiológicos e o meio. O conceito de imunidade de
grupo expressa o resultado de tais relações e decorre de uma dinâmica populacional
própria a cada doença.
Os modelos dinâmicos estudam variações simultâneas no tempo das variáveis
que o compõem. Conceitos como 'limiar', 'ponto de equilíbrio', 'fluxo', resultantes
do processo de modelagem, representam matematicamente a natureza do fenômeno
biológico. Já o cálculo do risco traduz uma relação probabilista entre eventos. Cria-se o
modelo, no caso do risco, com base em interações causais, buscando controlar
aquelas que podem confundir a magnitude real dos efeitos das variáveis causais que
se quer avaliar. Nesse modelo infere-se estatisticamente ligações entre causas exposições ou tratamentos - e efeitos - doença ou resultados de tratamentos.
Dessa forma, não se integram no modelo do risco variáveis que representam
conceitos capazes de expressar relações não entre causas, mas que dizem respeito a
um processo que ocorre entre o corpo e o meio. Se o conceito de transmissão representa a interface do corpo como interação entre 'orgânico' e 'extra-orgânico', o de
risco prescinde dessa relação (Ayres, 1995b:15), isto é, o conceito de risco abstrai a
interface entre corpo e meio.
A escolha das variáveis de exposição ou de tratamento que entram no estudo
do risco podem se orientar pelas mais distintas lógicas. O que dá consistência epide¬
miológica a um estudo de risco não é somente o método de análise com que opera,
mas também algo que lhe é anterior, ou seja, a consistência das teorias que orientam a escolha das variáveis que irão compor o modelo. O cálculo do risco é um
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Uma das premissas estabelecidas no modelo de inferência causal de Rubin (1974) esclarece a abstração
intrínseca ao processo de representação matemática do conceito de risco. Segundo a premissa de Rubin
é necessário assumir que os eventos ocorridos nos indivíduos são independentes no processo de estimativa do risco - definido como efeito causai médio em uma população. Isto é, na estimativa do risco devese considerar que o efeito produzido pelas variáveis de exposição estudadas em determinado indivíduo
não interferem no processo de outro indivíduo. Assim, o efeito causal médio - risco - constitui parâmetro
médio que não considera relações entre as variáveis e os indivíduos. Nos modelos dinâmicos de transmissão, ao contrário, os fenômenos estudados são considerados 'acontecimentos dependentes', e o
conceito de imunidade de grupo é uma representação populacional, ou seja, expressa o resultado
de relações e não apenas um valor médio. O reconhecimento de uma imunidade de grupo para as
doenças conhecidas como transmissíveis evidencia dificuldades na operacionalização de estudos de inferência causal (v. Halloran & Struchiner, 1995). Quanto às doenças crônicas, tais limitações não são pro¬
blematizadas. Nesse sentido pode-se dizer que 'transmissão' preserva um sentido relacionai, abstraído na
representação das também chamadas doenças 'não transmissíveis' (v. Czeresnia & Albuquerque, 1995).

2

Um dos principais critérios que garantem a consistência dos resultados de um estudo epidemiológico de risco
foi definido por Hill como sua plausibilidade biológica, isto é, considera-se a possibilidade de as hipóteses do
estudo estarem apoiadas em teorias biológicas consistentes (Greenland, S., 1987). Muitos estudos que
encontraram fortes associações entre determinadas exposições e doenças foram posteriormente desmentidos por teorias etiológicas. Um exemplo característico foi o dos trabalhos que estimaram uma
forte associação entre o uso do nitrito de amila e AIDS, rapidamente abandonados após o isolamento do vírus
HIV (Vandenbroucke, J. P. & Pardoel, V. P. A. M., 1989). Os estudos de risco, porém, afirmam-se também como
forma de estudar os fatores envolvidos na variabilidade da expressão das doenças, relacionando os
eventos clínicos e biológicos com variáveis sociais e de comportamento (Oppenheimer, G. M., 1992).

recurso metodológico de avaliação estatística entre eventos de saúde. Segue a mesma
orientação de pensar a doença por meio da identificação, agora probabilista, dos estímulos capazes de engendrá-la, mantendo o valor de que agir sobre a doença é
identificar sua(s) causa(s). Os modelos de risco, cada vez mais complexos, explicam a
doença por meio de uma rede de interação entre causas.
O crescimento recente da epidemiologia ocorreu no sentido da sofisticação
das técnicas de análise, em detrimento do fortalecimento da elaboração teórica. A
epidemiologia tendeu assim, cada vez mais, a identificar-se basicamente com o método que utiliza e não com a formulação de conceitos capazes de definir uma identidade científica própria. A expansão e aperfeiçoamento da disciplina pela via do
crescente processo de formalização matemática acabou por provocar sua negação,
dado o nível de abstração e rarefação que atribuiu ao objeto (Barata, 1995).
O desenvolvimento do método impõe artifícios intrínsecos ao processo de representação matemática dos fenômenos. As reduções, inevitáveis do ponto de vista da
lógica interna do método, tendem, contudo, a ser esquecidas. A representação
transforma aquilo que deveria ser apenas recurso metodológico na própria compreensão da realidade, extrapolando a pertinência estrita do método. Este 'esquecimento' do significado das reduções que inevitavelmente se operam no processo
acaba por gerar modelos formais que adquirem vida própria, produzindo valor através da aparente neutralidade do rigor técnico.
Como conseqüência desse desenvolvimento, o conceito de risco elaborou uma
representação que vai além daquela que o conceito de transmissão microbiológica
construiu, tornando o corpo uma abstração virtual (Almeida Filho, 1992). O homem é representado como receptor vigilante de causas que podem lhe trazer danos
ou proteção. Estas adquirem mais autonomia que o próprio homem. O risco referese, portanto, a um simulacro virtual do corpo que, localizado espacialmente, recebe
irradiadamente estímulos exteriores e centrais impostos a todos. " O risco é o cálculo
integrado do conjunto de 'posições' ocupadas pelo indivíduo, nos diversos sistemas
irradiados, tanto de agressão, quanto de proteção; é o balanço das suas exposições
favoráveis e desfavoráveis" (Teixeira, 1993:93).
O contato entre os homens e a natureza deixou de ser simbolizado como vínculo direto e concreto, para ser tomado como vínculo indireto, mediado por ima¬
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É necessário destacar o nível em que se coloca a crítica ao aperfeiçoamento do método. O aprimoramento metodológico não é em si negativo, tendo pertinência relevante em questões específicas. Por
exemplo, uma reivindicação de grupos envolvidos em estudos de avaliação de intervenções terapêuticas, principalmente no caso de doenças letais como câncer e AIDS, é que se possa prescindir de técnicas hoje ainda assumidas como exigências de rigor técnico (v. Horton M., 1989; Rothmann, D. & Edgar, H., 1992). A utilização de placebos, de técnicas de 'duplo cego' e de alocação aleatória dos indivíduos nos estudos de eficácia de drogas poderiam em tese ser superadas, caso o aperfeiçoamento
dos estudos de risco se orientassem no sentido dessa necessidade (v. Czeresnia & Albuquerque,
1995).
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Sobre a utilização do conceito de risco em epidemiologia, ver também Goldberg, 1990 e Castiel, 1994.
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gens construídas a partir de representações. Sem dúvida, esse processo radicalizou
o progressivo distanciamento dos sentidos humanos que se produziu no decorrer do
desenvolvimento da ciência e da tecnologia na sociedade ocidental moderna. O
homem aliena-se da sua condição paradoxal de ser capaz de conservar sua própria
forma e de diferenciar-se egoicamente do todo somente estando em relação.
Esta determinada forma de atitude defensiva que as representações desencadeadas pelo discurso médico criaram, interferiram na construção da idéia de alteridade. O
sentido de preservação do homem na modernidade esteve ligado a sentimentos de
impotência em que a atitude defensiva tendeu progressivamente a predominar em
detrimento daquela de solidariedade (Teixeira, 1993).
Não são poucas as referências na literatura sobre as conseqüências dessa representação na construção da identidade e das relações entre os homens na modernidade.
Especialmente o seguinte trecho do romance A Montanha Mágica, de Thomas
Mann, é capaz de captar, de forma iluminada, o quanto o progressivo fechamento e
maior proteção das estruturas biológicas do homem em relação aos seres vivos primitivos encontra correspondência no progressivo 'fechamento' das interfaces corporais
nas representações construídas pelas teorias a respeito das doenças epidêmicas, no
decorrer da história:
6

- Hum, quanto à pele! Que quer o senhor que lhe conte do seu ectoderma? É o seu cérebro externo, sabe? Ontogeneticamente falando, tem a
mesmíssima origem que o aparelho dos chamados órgãos sensitivos superiores, aí em cima, no seu crânio. O senhor deve saber que o sistema nervoso central é apenas uma leve modificação da camada exterior da pele;
nas espécies inferiores do reino animal ainda não existe a diferença entre
central e periférico. Esses bichos servem-se da pele para cheirar e para saborear; compreende? Toda a sua sensualidade reside na pele, o que deve
ser bastante agradável, para quem for capaz de se colocar no lugar deles.
Nas criaturas altamente desenvolvidas, porém, criaturas como o senhor e
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Este processo de virtualização da relação entre os homens e a natureza, do qual as representações construídas pelos conceitos científicos são constituintes importantes, é captado por Guattari. Citando Walter
Benjamim, este autor alerta que "quando a informação se substitui à antiga relação, quando ela própria
cede lugar à sensação, esse duplo processo reflete uma crescente degradação da experiência". Reivindica
então que se faça emergir mundos diferentes daquele da pura informação, que se engendrem territórios
existenciais onde a singularidade e a finitude sejam levados em conta (Guattari, 1990).
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Merleau-Ponty observou, de forma muito próxima a Goethe - referido em nota no capítulo III - , que a
ciência conseguiu acessar, numa perspectiva de visibilidade, domínios que não se apresentam naturalmente visíveis ao homem - tanto os espaços astronômicos como realidades micro. As transformações na
natureza do saber ocorreram com a penetração do olhar em domínios anteriormente não suspeitados. As
novas verdades produziram mudanças sobre a própria idéia de sentido da existência. No entanto, a ciência tendeu a colocar suas verdades sem considerar as relatividades que ela própria estabelece. A visibilidade de novas estruturas na natureza e na determinação dos seres implicou numa cegueira em relação
ao sentido do ser (Merleau-Ponty, 1992).

eu, a ambição da pele limita-se ã faculdade de sentir cócegas. A pele não
passa então de um órgão protetor e transmissor, mas que presta uma atenção infernal a tudo que nos possa ofender o corpo. Estende mesmo para
fora umas antenas de tato, o velo de nosso corpo, os pelos fininhos que se
compõem somente de células endurecidas e permitem sentir a menor
aproximação, muito antes de a própria pele ser tocada. Cá entre nós: é até
possível que a função defensiva e protetora da pele não se restrinja exclusivamente à esfera física ... (Mann, 1980:294-295).
A etimologia das palavras associadas às teorias a respeito da propagação das
epidemias indica a sensibilidade de Thomas Mann em captar as mudanças de representação das fronteiras de relação do ser humano. Os termos contato e contágio
estiveram unidos em suas acepções até o século XV (Cunha, 1982); contato é derivado do latim tangere, que tem como significados, entre outros, os de tocar e saborear
(Leite & Jordão, 1956). Somente a partir do século XVI é que a forma verbal contaminar - do latim tardio contaminare - passou a ser empregada predominantemente
na acepção de contagiar, enquanto o termo contato mantém a mesma acepção
anterior (Cunha, 1982). A partir do século XIX é que contágio passou a ser definido
como 'transmissão de doença de um indivíduo a outro'. Desde então, o termo transmitir - com a significação de 'expedir; enviar; deixar passar além; noticiar' - passou
a ser empregado também na acepção de 'transmissível' (1844), tomando-se sinônimo
de contágio (Cunha, 1982).
O pensamento, quando suscitado pela necessidade de significar a estranheza
do próprio viver, tenta dar forma às verdades que o sentido humano é capaz de
captar. Esta forma de pensamento apreende a dimensão ontológica da vida, muito
mais biológica, nesse sentido, do que conceitos que se produzem por meio de abstrações construídas a partir de representações prévias.
Expressa através da filosofia e da arte, a natureza da vida foi apreendida numa
perspectiva dinâmica. A preservação da forma foi percebida como constante instabilidade. O equilíbrio do ser evidencia-se como esforço em incessante movimento entre a decomposição e a reconstituição, entre a vida e a morte. Todos os fenômenos
da vida sustentam-se pela matéria organizada em seu favor, inclusive a consciência,
a qual é um fenômeno que, suscitado pela matéria, encontra-se entre a matéria e o
espírito (Mann, 1980:309). A consciência da vida, contudo, deseja aplacar a aflição
gerada pela instabilidade e pelo paradoxo que, inerente à própria condição de ser
vivo, é sentido como angústia de um não saber sem fim. O desejo de estabilidade,
na busca de encontrar o último segredo da vida, no limite é voltar-se contra a própria vida, que em si é movimento. O saber da vida é um equilíbrio na instabilidade.
Entre os pensadores que problematizaram a saúde e a doença, Nietzsche foi
radical ao pensar a vida biológica e fisiologicamente de um ponto de vista dinâmico

e vital. A saúde para ele é uma relação com a doença ou com o estímulo que a engendra, um esforço de cura que resulta numa maior intensidade de vida:
... um ser verdadeiramente doente não pode curar-se, e muito menos por
si mesmo; para um homem realmente são a moléstia pode ser, pelo contrário, um enérgico incitamento para viver e viver mais intensamente.
(Nietzsche, s/d a: 1-2)
O real instinto de salvação é afirmação integral da vida, da autonomia e não
atitude defensiva reativa. Autoconservação é questão de escolha:
Acima de tudo isso - da escolha dos alimentos, dos climas e das
recreações - impera um instinto de conservação que se manifesta, pelo
modo mais explícito, como instinto de autodefesa. Não ver, não ouvir, não
deixar chegar a nós, coisas em demasia, é a melhor previsão, a melhor prova
para demonstrar que não somos um caso, mas uma necessidade. A palavra usual para determinar este instinto de autodefesa, é 'bom-gosto'. O
seu imperativo manda não só dizer 'Não', quando o 'Sim' seria indício de
'desinteresse', mas também dizer 'Não' o menos possível. ... o dispêndio
defensivo, em matéria de energia, por pequeno que seja, sempre se torna
uma regra, um hábito, produzindo um depauperamento extraordinário e
sobremodo supérfluo. Os nossos grandes dispêndios são apenas a soma
repetida dos pequenos desgastes. A nossa defesa individual contra as
aproximações alheias, constitui também um dispêndio - não tenhamos
ilusões -; é uma força dissipada com escopos negativos. Perdurando em
nós a necessidade de defesa, podemos ficar tão fracos a ponto de sermos
incapazes de defender nosso instinto em qualquer circunstância. (...)... os
espinhos são uma dissipação. Melhor é prescindir deles, tendo as mãos
abertas e estendidas. (Nietzsche, s/d a: II-8)
Muito próximo a questões cujo risco seria potencialmente calculável, o instinto
de autodefesa a que Nietzsche se refere apresenta uma diferença radical: a ênfase
na autonomia, que envolve escolha e uma postura ativa na busca de um território
adequado à vida em seu sentido pleno. O gerenciamento de riscos médios e prováveis, ao contrário, coloca-nos em postura defensiva, na qual se apaga a singularidade
e a dinâmica vital interna e criativa. A vida enfraquece-se à medida que o homem,
impotente, procura se localizar em um ambiente anterior e independente dele próprio, em que tudo é potencialmente perigoso.
A atitude defensiva torna os homens fracos e ressentidos. Nietzsche, destacando seu ponto de vista vital, cita palavras da doutrina de Buda e afirma que estas não
expressam a moral e sim a voz da fisiologia: " N ã o é pela inimizade que acaba a

inimizade; pela amizade termina a inimizade" (Nietzsche, s/d a: I-6). A inimizade
(desagregadora) neutraliza-se por meio da amizade (agregadora). A vida ocorre em
uma relação de forças de agregação e de desagregação, cuja ética é saber fluir entre
uma e outra. O pensamento de Nietzsche aproxima-se da reflexão que sinalizamos
em Atlan, pelo recurso a uma biologia que, bem mais recentemente, formula que a
vida se constitui em um paradoxo, entre fechamento e abertura, entre permeabilidade
e impermeabilidade, entre rigidez e flexibilidade.
O paradoxo vital entre agregação e desagregação é descrito por Nietzsche na
arte trágica como resultante de instintos impulsivos que coexistem e se desafiam mutuamente, dando origem a novas criações: o 'espírito apolíneo' e o 'espírito dionisíaco'.
A tragédia é, então, composta por instintos antagônicos que expressam fenômenos
fisiológicos e, assim, uma verdadeira interpretação da vida.
Por meio do espírito apolíneo e do espírito dionisíaco, a tragédia entra em
contato com a vida na sua inteira plenitude. Imagens encantadoras e aprazíveis
coexistem com o sombrio e o sinistro. O espírito apolíneo é o da criação de formas,
da luz, da visão, da aparência, assim como é o princípio de individuação, da conservação dos limites da personalidade, da medida. O espírito dionisíaco é a falência do
princípio de individuação, o total esquecimento de si mesmo, o que há de mais profundo no homem e na natureza, em uma identificação mística com as forças primordiais e essenciais do mundo (Nietzsche, s/d b). Daí a denúncia da superficialidade
da lógica e do predomínio da razão e do utilitarismo na civilização ocidental, que
sufocou a tragédia:
A vida no fundo das coisas, a despeito da variabilidade das aparências, permanece imperturbaveimente poderosa e cheia de alegria. (...) A
vida subsiste de maneira quase indelével atrás de toda a civilização e que,
apesar das metamorfoses das gerações e das vicissitudes da história dos
povos, permanecem imutáveis. (Nietzsche, s/d b: 51)
O paradoxo constitutivo da vida é também a essência do pensamento de Martin
Buber, que formula o princípio de relação como o que dá sentido ao que de essencial acontece entre os homens e a natureza. A presença da relação é expressa pela
palavra-princípio EU-TU, unidade originária que provém de um vínculo natural,
evento primordial da relação anterior a qualquer forma. EU-TU decompõe-se em
um EU e um T U , mas sua palavra-princípio é anterior ao EU. Já a palavra-princípio
EU-ISSO é posterior à separação do EU. Provém da realidade natural do ser em distinguir-se do seu meio. EU-ISSO corresponde ao mundo objetivável, descritível, classificável. À contemplação da experiência EU-TU segue-se a separação, a objetivação. As
palavras-princípio EU-TU e EU-ISSO são para Buber, portanto, uma realidade espiritual que provém de uma realidade natural (Buber, 1974:28).

A civilização não soube lidar com esse paradoxo. A presença do T U deveria
pairar sobre o mundo do ISSO. O sentido de relação é que legitimaria a vontade de
utilização e de dominação do homem. Do momento em que a civilização deixou de
ter como referência primordial o fenômeno da relação e sua renovação, ela se enrijeceu, tornando-se apenas um mundo de ISSO. A vida do homem primitivo pode
ter sido um inferno, cheia de angústias, dor, crueldade, furor e medo; suas vivências
de relação não eram doces complacências; mas "...é melhor a violência sobre um
ente realmente vivenciado, do que a solicitude fantástica para com números sem
face" (Buber, 1974:27). A ética de Buber enraiza-se na natureza, entre o vínculo e a
separação e remete ao sentido trágico da existência.
Retoma-se, desta forma, a origem trágica das vivências epidêmicas que marcaram
a história e que desencadearam o movimento de significação, motor da produção de
noções, conceitos e teorias a respeito da epidemia e da doença. Os relatos das epidemias estão marcados pela simultaneidade de atitudes que manifestam o caráter paradoxal de fechamento e abertura constituintes da vida: por um lado, medo, recolhimento,
fuga e abandono e, por outro, aproximação, cuidado, generosidade. Os tempos de
epidemia são aqueles em que os conflitos gerados por este paradoxo levam os homens
aos extremos da expressão da sua miséria e da sua grandiosidade. Tempos em que a
tensão entre egoísmo e solidariedade torna-se especialmente contundente.
7

A produção de teorias como manifestação da cultura buscou estabelecer relações
mais seguras com a natureza, controlando o terror e o medo pelo recurso à razão. As
teorias explicativas e as práticas sanitárias relacionadas ao controle das epidemias participaram da constituição de regras e valores que mediaram reações instintivas de pânico
e fuga. Os conceitos científicos vinculados à medicina, falando do lugar da verdade,
expressaram-se também do lugar da ordem e apresentaram uma dimensão civilizatória.
Os deslocamentos, deslizamentos de sentidos e descontinuidades que ocorreram no processo de elaboração de conceitos científicos produziram, contudo, um
desenraizamento dos sentidos humanos. Ao criarem vida própria tentando falar de
um 'universal abstrato', os conceitos científicos perderam contato com dimensões
de valor da vida e dos seus acontecimentos. Sem dúvida criaram formas mais racionais de lidar com o mal que as epidemias representaram, neutralizando atitudes
obscurantistas permeadas de preconceitos como, por exemplo, as práticas medievais
de purificação e exílio dos leprosos. Também foram, porém, uma forma de produção
de sentidos que dotou o mal de significados e que posicionou os homens diante da
ameaça e do perigo, interferindo na construção de uma determinada idéia de indivíduo e de relação com o outro.
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Berlinguer ressalta o aspecto paradoxal da vivência da doença ao afirmar que ela "pode certamente
levar ao isolamento, a ser somente um fenômeno destrutivo; mas pode também fazer emergir efeitos,
sentimentos e ligações de solidariedade entre pessoas vizinhas, longe ou mesmo desconhecidas".
Descreve exemplos de como estes aspectos estão presentes na literatura (v. Berlinguer, 1988:132).

As regras e valores civilizatórios, como assinalou Freud em Mal-Estar na Civilização, não só protegeram trazendo benefícios, mas constituíram-se em novas fontes
de sofrimento, sendo em grande parte responsáveis por infelicidades e desgraças. As
produções da cultura participam do desenvolvimento da natureza humana. Suas
construções fundam realidades ao configurarem práticas sociais e tecnologias
que interferem na natureza. Dessa forma, como construção humana, os conceitos
engendram conseqüências, que, apesar de não substituírem a realidade, interferem
no seu desenvolvimento. Ε essa interferência não se dá com absoluto controle humano, na medida em que há uma considerável parcela da natureza, que inclui o
próprio homem, inconquistável.
A emergência da epidemia de AIDS como novo acontecimento epidêmico
atualizou, no final do século XX, a vivência trágica das epidemias, evidenciando
como a vida invade o conhecimento de forma incontrolável. A radicalidade da experiência dessa epidemia fez detonar processos subjetivos e arcaicos, reativando no
imaginário social as imagens simbólicas da 'peste'. As explicações fundadas com
base no conhecimento científico coexistiram com percepções cujas origens remontam a sensações e experiências vitais que não estão contempladas pelos conceitos.
A AlDS, ao mesmo tempo em que foi representada como 'doença transmissível', o
foi também como 'doença contagiosa'. A presença atualizada de sensações que encontraram na velha noção de contato/contágio sua justificativa racional - hoje contudo percebida como irracional -, como que revelou a permanência de um instinto
de conservação anterior a qualquer racionalização, algo do homem que resiste à do¬
mesticação. Alguma coisa que, sem dúvida, expõe um lado sombrio.
O contágio é uma das imagens mais fortes da idéia do outro como fonte de
ameaça e perigo, suscitando um medo genérico em que o contato é percebido
como possibilidade de agressão. A noção de contágio está justamente relacionada a
vivências de medo, exasperação, negação e rejeição do outro, lembrando as atitudes
antigas de populações ameaçadas pela peste como as de fuga, expurgos e isolamento
(Bourdelais, 1989).
As imagens associadas à noção de contágio no caso da epidemia de AIDS suscitaram reações sociais, econômicas e políticas de tamanha amplitude e abrangência
que foram denominadas de a 'terceira epidemia' (Mann, 1987; Daniel & Parker,
1991) - aquela que produziu repercussões sociais de pânico, ignorância e estigmati¬
zação dos doentes e grupos sociais mais atingidos. A evidência da 'contagiosidade'
da A I D S foi aguçada pela sua ligação com transgressão e morte. A noção de contágio
esteve relacionada à vinculação de sentidos de pecado, castigo e culpa às formas de
transmissão da doença através do sexo e do uso de drogas:
Como acontece com o contágio moral das suas vítimas marginais, a AIDS
algumas vezes ultrapassa os limites - ela contamina até mesmo as vítimas aparentemente inocentes que desapercebidamente entram em contato com ela.

O fato de que o vírus somente se transmita através de vias limitadas e
relativamente bem conhecidas, entretanto, tem sido muitas vezes esquecido e tem sido dada muita atenção, quase histericamente por vezes, à idéia
do próprio contágio (ao invés de uma análise racional dos modos concretos de transmissão) como sendo básica na imagem da infecção pelo HIV e
da A I D S . (Daniel & Parker, 1991:20)
8

Sem dúvida, a representação científica da A I D S como doença transmissível,
delimitando modos específicos pelos quais um agente etiológico passa de um indivíduo para outro, é capaz de definir quais formas de convívio social oferecem ou não
oferecem perigo. A partir desse conhecimento estabelecem-se regras, constroem-se
discursos preventivos, constituem-se legislações que definem direitos, deveres e
argumentos contra atitudes não fundamentadas contra os doentes.
O conceito de transmissão tem forte conteúdo cultural civilizatório. Contudo, é
necessário considerar que as imagens do contágio subsistem de alguma forma nas
metáforas militares relacionadas à transmissão de agentes microbiológicos e nas
expressões associadas ao risco. Cabe lembrar o quanto a delimitação de 'grupos de
risco', principalmente no início da epidemia, esteve também envolvida na construção de significados cujos conteúdos não são estritamente racionais, denotando uma
indefinição entre os discursos que falam em nome da ciência e do senso comum. As
afirmações contidas em publicações especializadas evidenciaram ambigüidades,
estereótipos, confusões e preconceitos (Treichler, 1987).
Mesmo assim, o referencial de verdade que o conceito de transmissão impôs
gradualmente à explicação da epidemia foi reduzindo o espaço cultural da noção de
contágio, ao mesmo tempo em que a doença se foi tornando um pouco menos
'desconhecida'. O conceito de transmissão microbiológica, principalmente após o
isolamento do vírus HIV, foi capaz de dar visibilidade e definir o que é e por onde
se dá o 'contato'. Apesar de a epidemia ainda estar em expansão, o medo tende a
diminuir relativamente, tornando a epidemia cada vez menos 'contagiosa' e cada
vez mais 'transmissível'.
Com certeza, ocorre a tendência a uma progressiva absorção e relativo apaga¬
mento da intensidade das experiências que a pandemia mobilizou, principalmente
nos anos iniciais. Contudo, a manifestação da 'contagiosidade' da AIDS na sua extrema intensidade e violência - em princípio essencialmente ligada aos sentidos - , ativou
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Susan Sontag destacou que a imagem do contágio vincula-se inclusive a doenças que não são consideradas transmissíveis, mas que, por serem importantes, por terem causa obscura e tratamento ineficaz, são
permeadas de enigmas e de medos, como é o caso do câncer. "Qualquer doença encarada como um
mistério e temida de modo muito agudo, será tida como moralmente, senão literalmente, contagiosa. Assim, pessoas acometidas de câncer, em número surpreendentemente elevado, vêem-se afastadas por parentes e amigos e são objeto de procedimentos de descontaminação por parte das pessoas da casa, como
se o câncer, a exemplo da tuberculose, fosse uma doença transmissível. O contato com uma pessoa acometida por doença tida como misteriosa malignidade afigura-se inevitavelmente como uma transgressão,
ou pior, como a violação de um tabu" (Sontag, 1984:10).

um acelerado processo de ressignificação que mobilizou esforços e produções, os
quais marcaram decisivamente as mais variadas dimensões da vida.
O contágio é a imagem da troca, do vínculo direto; é também o extravasamento
do sentido, o transbordar da sensação (Teixeira, 1993). Sinaliza a intensidade da
experiência, sendo uma evidência concreta de que nenhuma representação prévia é
capaz de substituir ou esgotar a explicação da realidade. A força das imagens do
contágio, mesmo que pelo seu aspecto negativo, retoma um sentido de relação que
confronta a virtualidade das imagens indiretas constitutivas das representações construídas pelos conceitos científicos e concretizadas em suas aplicações tecnológicas.
As imagens da 'epidemia do contágio' superpõem-se às da 'epidemia irradiada', modelo que se impôs como conseqüência dos dispositivos científicos e tecnológicos
construídos nos últimos dois séculos (v. Teixeira, 1993).
Ao reacender a experiência trágica, a epidemia chama a atenção para a necessidade de o homem sintonizar com seu próprio sentido. Reivindica-se não só o resgate dos
sentidos como o da sua humanidade. As questões concretas que a ocorrência da
epidemia de AIDS impuseram à vida e à sociedade tornaram mais transparentes o
quanto a construção científica como produção da cultura é também paradoxal.
Construíram-se formas efetivas de proteção e de regulação com referência a vivências desagregadoras como as de uma pandemia, e não poderia haver melhor exemplo
neste sentido do que o conceito de transmissão. Porém, esse processo ocorreu às
custas da desapropriação da autonomia, do sentido de relação consigo mesmo, com
os outros homens e com a natureza.
Nessa trajetória, o homem tornou-se mais protegido, mais individualista e mais
solitário. Essa análise reforça a reivindicação de que se criem formas de conservação
da vida que fortaleçam sistemas próprios de reconhecimento e de iniciativa. A constatação de tal necessidade é mesmo passível de ser metaforicamente associada a
uma pandemia de perda da capacidade de reconhecimento corporal característica
de uma imunodeficiência adquirida.
O conceito, como vimos, constrói-se a partir da identidade, supondo a existência de um sujeito humano geral. As práticas sanitárias que provêm do conceito de
transmissão assim como do conceito de risco apresentam conteúdo normativo, são
regras protetoras e defensivas que, como o próprio conceito, assumem a referência
no que é externo. O ponto de vista geral auxilia, mas não é suficiente para nos dizer
como agir. Ε uma orientação que deve, porém, ser considerada no contexto da dinâmica de relação de cada um. Em geral, as normas preventivas, ao se confrontarem
com situações singulares efetivas, encontram mediações que evidenciam, na maior
parte das vezes, que o aparentemente razoável e correto nem sempre é viável nas
condições concretas dos sujeitos. Em relação à AIDS são inúmeras as constatações de
que o grau de informação das pessoas a respeito da doença não se liga diretamente
às mudanças efetivas nas suas formas de agir.
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Pesquisas empíricas revelam, por exemplo, que, apesar de um alto grau de informação a respeito dos
riscos de transmissão do Η I V , apenas uma pequena minoria indica mudanças em seus comportamentos em decorrência da epidemia de AIDS (ν. Parker, 1994).

A AIDS recoloca de várias formas a questão da ética, que é a busca da autoconservação segundo um traçado próprio referido a situações concretas, um engajamento e
comprometimento ativo do sujeito, o qual dedica sua singularidade a colocar o que
conhece a serviço daquilo que não é conhecido na busca da verdade que emerge
com o acontecimento (Badiou, 1 9 9 5 ) .
O discurso científico em geral e especificamente aquele vinculado à medicina
não pode, portanto, pretender esgotar as múltiplas dimensões da realidade suscitadas pelo acontecimento epidêmico. Não se justifica, assim, a onipotência da ciência
em pretender apresentar discurso privilegiado para falar do lugar da verdade, sem se
vincular a essas dimensões.
Como construção humana que toma por base a realidade concreta, a ciência
extrai desta aquilo que implícita ou explicitamente projeta. A verdade não é, portanto, um resultado da investigação científica que independe de seu projeto. Mesmo
estando estruturada no campo da verificação empírica dos fenômenos, a ciência
deve forjar seus projetos à luz das verdades humanas explicitadas como valores.
Considerando-se a diferença entre filosofia e a função da ciência, há cruzamentos entre elas. Os argumentos da ciência, diferentemente dos da filosofia, são
formulados como proposições lógicas, exercendo descrições que determinam o
predicado de coisas, objetos ou corpos. Contudo, mesmo cada uma mantendo seus
próprios meios, ciência e filosofia necessitam intensamente uma da outra (Deleuze
& Guatarri, 1 9 9 3 ) . A viabilização de tal aproximação, no caso da medicina, é perspectiva a ser alcançada.
Sem dúvida, o discurso científico sobre a AIDS atualiza o confronto de valores
entre concepções de doença e também entre práticas a elas relacionadas. No plano
das teorias explicativas da doença, a ênfase no papel do agente etiotógico mantém-se
hegemonicamente, porém surgem tentativas de compreendê-lo tendo como referência
a dinâmica corporal. No plano das práticas, predomina um discurso normativo e regulador, orientado à informação, à recomendação de condutas e a apelos a mudanças
de comportamento. Contudo, surgem projetos educativos que, fundados em uma
concepção dinâmica de saúde, propõem um processo de capacitação por meio da
escolha pessoal e da responsabilidade social e que buscam considerar os aspectos
afetivos e os valores envolvidos na formação do homem, concebido em interação
construtiva e responsável com seus semelhantes (Schall & Struchiner, 1 9 9 5 ) .
Essa perspectiva educativa que se apresenta baseada em uma concepção dinâmica de saúde não se apóia, contudo, em conceitos que integrem uma explicação
biológica. O discurso biomédico a respeito da AIDS, apesar de ser com certeza diferente
daquele que se produziu a respeito das epidemias do início do século, manteve a mesma estrutura conceituai básica: os conceitos de imunidade e agente causal. Estes
conceitos foram os que orientaram as interrogações a respeito dos primeiros casos,
quando a doença era ainda uma incógnita. Os trabalhos publicados em 1 9 8 2 , constata¬

vam que "o denominador comum destes pacientes parece ser um estado de profunda imunossupressão" (Fauci, 1982:777).
A nova doença, na verdade uma síndrome, foi caracterizada como estado de
imunodeficiência que predispunha à ocorrência de diversas doenças qualificadas
como infecciosas e neoplásicas, o que determinou posteriormente seu próprio
nome: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Os cientistas interrogaram a causa
ou um conjunto de causas que poderiam estar determinando essa deficiência imune. Tratava-se de um novo vírus? De uma exposição crônica a um ou mais vírus já
conhecidos? Haveria uma sinergia de fatores como agentes infecciosos ou drogas?
(Fauci, 1982).
O conceito epidemiologico de risco foi utilizado para definir os grupos atingidos
pela doença inquirindo-se prováveis exposições. Inicialmente descrita em homens
homossexuais, a identificação dos 'fatores de risco' tornou-se ligada ao seu 'estilo de
vida' (Morris, 1982). Estudos epidemiológicos foram iniciados no sentido de analisar
a associação entre a ocorrência da doença e determinadas exposições. Através de
raciocínio lógico, incorporam-se as características de novas ocorrências, não restritas
a um grupo particular e tornou-se possível definir a doença como transmissível pelo
sangue e secreções sexuais mediante analogias a outras doenças, como a hepatite B.
O termo risco, como vimos, foi inicialmente utilizado de um modo que reforçou conotações estigmatizadoras de grupos sociais marginalizados, especialmente
homossexuais. Essa característica inicial diluiu-se relativamente pois, além dos próprios dados de notificação da doença terem demonstrado mudanças importantes na
evolução do padrão demográfico da epidemia, a delimitação dos modos de transmissão fez com que o termo 'grupo de risco' fosse gradativamente substituído por
'comportamento de risco'.
De toda forma, o conceito de risco viu-se submetido a olhares especialmente
críticos em decorrência da trajetória de sua utilização no decorrer da epidemia. Inclusive no contexto dos estudos a respeito da AIDS surgiram iniciativas no sentido de
encontrar novos recursos que pudessem substituir a abordagem do risco. O conceito
de vulnerabilidade, por exemplo, poderia ser visto como tentativa de apreensão da
predisposição à infecção e à doença em um sentido que se diferencia das representações associadas ao conceito de risco. Mann et al., ao propor a avaliação da
vulnerabilidade à AIDS, situa esse conceito como antítese de responsabilidade e ressalta a importância de uma postura ativa e autônoma dos sujeitos, além do papel
das políticas sociais na redução da vulnerabilidade coletiva:
... as sociedades não podem administrar a prevenção do HIV (exceto através da garantia de um suprimento de sangue seguro) a uma população
passiva, como a água pode ser mais segura ou o ar mais limpo. A prevenção do HIV requer indivíduos investidos da responsabilidade de aprender e
responder. (Mann et al., 1993:277)

O conceito de vulnerabilidade, contudo, também não tem tradução biológica,
isto é, não se integra a uma explicação a respeito da doença no corpo. No decorrer
do processo de construção científica da AIDS afirmou-se o poder que a investigação
no âmbito da biologia molecular teria na definição da sua etiologia, centralizando-se
as investigações na busca de uma etiologia viral. O vírus H I V foi isolado e determinado como responsável pelo desencadeamento da AIDS no organismo e pela sua
transmissão. Sofisticados recursos laboratoriais como técnicas de cultura de células,
isolamento e clonagem de seqüências de A D N mediante técnicas de engenharia genética evidenciaram o poderoso aparato científico e tecnológico utilizado nessa
identificação, cuja tecnologia só havia se tornado disponível alguns anos antes do
próprio início da epidemia (Camargo Jr., 1995).
O papel da epidemiologia esteve nuclearmente articulado a todo esse processo. Utilizando técnicas sofisticadas de análise estatística e uma linguagem técnica
específica, os estudos epidemiológicos reforçaram as análises dirigidas à caracterização mais precisa dos riscos de transmissão, da freqüência de portadores do vírus,
dos tempos de latência, da influência de 'co-fatores' na expressão da doença, das
características clínicas, além da realização de predições de novos casos e ensaios
clínicos terapêuticos.
As investigações epidemiológicas realizadas a partir de modelos multifatoriais
buscaram relacionar os eventos clínicos com variáveis comportamentais (Openhei¬
mer, 1992). Essas investigações envolveram descritores psicológicos e sociais como
elementos ora descritivos, ora explicativos do comportamento humano, orientando
modelos de prevenção baseados em medidas de controle focais no sentido da modificação de determinados comportamentos (Santos, 1995).
Portanto, apesar das transformações que ocorreram nas ciências médicas e, em
particular, na epidemiologia, encontramos essencialmente a mesma estrutura conceituai de doença transmissível que fora formulada no final do século XIX e início do
século XX. A complexa linguagem que descreve os processos moleculares envolvidos
e a transformação e sofisticação das técnicas de análise dos estudos epidemiológicos
ainda se distanciaram mais de uma apreensão mediada por uma concepção dinâmica
de doença. Os conceitos de portador, tempo de incubação, modos de transmissão e
distinção entre infecção e doença permaneceram orientando a forma de apreensão
da doença e da epidemia, estando a epidemiologia integrada a essa construção do
que é a A I D S .

Dessa maneira, ao assumir outra forma discursiva, a polêmica a respeito das
teorias causais da AIDS remontou a questões familiares ao debate que acompanhou
a história do desenvolvimento do conceito de doença transmissível, buscando reduzir a 'excessiva pretensão' da bacteriologia. A base que orienta a tentativa atual de
construção de uma concepção alternativa da doença é o questionamento, já apontado, da referência à microbiologia na conceituação da doença no corpo, mesmo

não negando a existência de microorganismos, no caso o HIV, como estímulo que
desencadeia o processo.
Como vimos, esse questionamento apóia-se na constatação de que a teoria do
sistema imune não se construiu como teoria de autoconservação do corpo. Argumenta-se que o organismo, antes de defender-se, precisa assegurar sua existência.
Mais do que compreender como o vírus destrói o sistema imune, seria necessário
compreender como tal sistema mantém o organismo integrado, porém a própria definição do que é o sistema imune a partir do germe obstaculiza o desenvolvimento
de pesquisas e a formulação de teorias com essa orientação.
Os investimentos em pesquisa, muito mais que uma orientação científica, envolvem um complexo e poderoso jogo de interesses prioritariamente dirigidos aos
estudos em virologia e em imunologia a ela ligada. Esse privilegiamento não inclui
no universo de problematização da investigação o estudo de mecanismos mais globais do sistema, não relacionados diretamente à ação do vírus.
No entanto, próximos a uma perspectiva sistêmica, alguns autores formulam
que são centrais na etiologia da AIDS OS mecanismos 'auto-imunes', os quais poderiam ocorrer também sem a mediação do vírus HIV. Esta hipótese apóia-se na Teoria
da Rede Idiotípica, elaborada por Jerne em 1974, que compreende o sistema imune
como rede interconectada de interações celulares e moleculares. A Teoria de Jerne
apresenta abordagem sistêmica, isto é, problematiza um conjunto global de linfóci¬
tos em interação, e não clones linfocitários isolados, como é o caso da teoria que
ainda predomina: a Teoria da Seleção Clonal. A Teoria da Rede Idiotípica, contudo,
apresenta vácuos que tornam necessária a manutenção de conceitos da Teoria da
Seleção Clonal, impossibilitando uma concretização mais efetiva do seu projeto
(v. Vaz & Faria, 1993).
As teorias explicativas a respeito da AIDS que se apóiam nessa perspectiva são,
assim, ainda vagas e fazem referência a um sistema imune que ainda não se sabe
precisar como se constitui (Vaz & Faria, 1993). O HIV estaria implicado em distúrbios de interações celulares, sendo esses distúrbios responsáveis pelo colapso do
sistema imune. O HIV - e os estudos que se referenciam nele - não seria suficiente
para explicar o processo da doença. Explicar-se-ia a imunodeficiência mediante a
ação de anticorpos sobre componentes do próprio sistema imune (Faria & Vaz, 1995).
Sendo assim, associando as perturbações metabólicas que ocorrem na AIDS a
reações auto-imunes, desloca-se o ponto central da explicação de 'uma defesa mal
orientada' para uma espécie de 'capitulação ao agressor':
A luz dessas idéias, a AIDS poderia ser interpretada como uma síndrome
essencialmente caracterizada pela autodestruição do sistema imune e uma
reação suicida não específica do organismo. É possível que o HIV opere essencialmente por desencadear uma série de mecanismos moleculares préprogramados de autodestruição, ou - para usar uma terrível analogia - o HIV

pode detonar uma bomba que nós carregamos nos mais profundos recessos do nosso corpo. Se é este o caso, então o vírus da imunodeficiência é
somente um desencadeador e não uma causa eficiente de uma doença
mortal. (Grmek, 1994:15)
Essa forma de conceber a doença, portanto, muito mais do que apontar para
uma nova etiologia, desloca o eixo da explicação de uma referência no estímulo que
a engendra para a dinâmica de autoconservação do corpo. No entanto, da mesma
forma que a tentativa de elaboração de uma concepção científica de epidemia, próxima dos valores contidos na teoria da constituição epidêmica, essa perspectiva ainda
não alcançou expressão discursiva que lhe desse suporte pertinente.
Do ponto de vista do estudo da dimensão populacional da doença retoma-se a
mesma questão levantada no início do século por Crookshank e Hamer: o reconhecimento do HIV é suficiente para a compreensão da emergência de nova pandemia
de grandes proporções? Como considerar o vírus HIV sua 'causa' se ele provavelmente já existia anteriormente? Que processos ocorreram nas interações entre os
homens e a natureza que fizeram emergir essa nova epidemia?
Pensando a epidemia de AIDS como 'um período natural que emerge conformado
pelo espírito dos tempos', no qual a ação do vírus não é causa, mas conseqüência,
consideraríamos estudo epidemiológico a vasta produção discursiva que envolve os
mais variados campos de saber. Explicar uma 'constituição epidêmica' implica recorrer
a uma série infinita de significações que tangenciam o inexplicável. A epidemiologia,
assim, perde sua especificidade, tornando-se um espaço sem fronteiras.
A tensão entre a demarcação do campo disciplinar apoiada em conceitos e
métodos específicos e a abertura das 'fronteiras' teóricas e metodológicas é, sem
dúvida, uma das questões presentes entre os epidemiologistas. A importância da
teoria da constituição epidêmica na configuração histórica da epidemiologia indica
sua característica marcadamente heterogênea e interdisciplinar, já assinalada por
vários autores (v. Possas, 1990). O desenvolvimento de diferentes vertentes teóricas
e práticas na disciplina é sugestivo do vínculo que esta mantém com o próprio
acontecimento epidêmico.
Para além da aplicação de conceitos e técnicas específicas há, nesse sentido,
um movimento de ressignificação e de diálogo fundado na compreensão de que,
mesmo considerando a necessidade de manter-se responsabilidades próprias a diferentes competências, a possibilidade da superação de obstáculos e desafios surge ao
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10 " O s estudos biológicos realizados retrospectivamente com amostras de sangue colhidas a partir dos
anos 60, assim como certas descrições clínicas, indicam que o vírus da AIDS estava presente no homem
muito antes que se começasse a falar da doença. É difícil recuar mais no tempo, mas é certo também que
vírus próximos do HIV existiam anteriormente nos primatas não humanos. Como explicar que, repentinamente, ele tenha passado a assolar regiões inteiras, a ponto de suscitar uma epidemia? O que desencadeou esse processo?" (Montagnier, 1995:91).

consiclerar-se ativamente a incompletude do conhecimento. Isto significa estar aberto e sensível à emergência de novas verdades, o que sem dúvida coloca o sujeito do
conhecimento consciente da sua sujeição a vicissitudes e incertezas.
Da mesma forma que a epidemiologia surgiu articulada à biologia e ao surgimento do conceito moderno de doença, sua transformação integra-se a novas
formas de apreensão do corpo e suas relações, assim como da compreensão sobre a
produção da doença. As transformações, portanto, estarão vinculadas às mudanças
mais abrangentes na estrutura do discurso científico articulado à medicina e às
ciências da vida.

