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Nos dias de hoje, a noção risco desfruta de uma peculiar popularidade em
diversos cantos do mundo. Se ser popular, em termos usuais, relaciona-se a

uma idéia de difusão, reconhecimento e, digamos, aceitação pública, tal circuns-
tância é flagrante. Para além dos contextos biomédicos/epidemiológicos, da saúde
ocupacional e das ciências atuariais, fala-se e escreve-se com freqüência sobre
risco na mídia.

Por exemplo: na edição latino-americana do conhecido semanário Time de
6 de setembro de 1999, a reportagem de capa mostrou um montanhista pendu-
rado em uma rocha com uma paradoxal fisionomia aparentando um misto de
deleite e esforço físico. A chamada enunciava: “Why we take risks. From extreme
sports to unprotected sex, thrill is becoming more popular (...). Localizado na
seção apropriadamente chamada Aventura, junto ao título do texto – “Life on
the edge” – segue o subtítulo, perguntando se a vida cotidiana está ficando mui-
to enfadonha (dull) e por que, então, americanos buscam (seek) o risco como
nunca antes (Greenfeld, 1999). Há, em síntese, detalhadas descrições de muitas
modalidades de esportes ditos extremos (ou radicais) – incluindo corridas de
Fórmula-1 –, de atividades ligadas a investimentos financeiros de risco em bol-
sas e mercados, de profissões que lidam com emergências – neurocirurgiões,
bombeiros (soldados do fogo). O texto encerra sugerindo que “sem alguma
expressão de risco, as pessoas podem nunca conhecer seus limites e, portanto,
quem são como indivíduos” (p. 20).

II.2

Lidando com o Risco
na Era Midiática1

Luis David Castiel

1 Este texto constitui-se em uma versão revista e aperfeiçoada a partir de Castiel, 1999.
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Há, na matéria, tentativas de explicar o fenômeno. Entre elas, referências ao
best-seller de Peter Bernstein (1996) sobre risco. Deste, um comentário é destaca-
do: para todas estas ‘coisas’ acontecerem é preciso um particular tipo de am-
biente. Tal ambiente enfatiza a presença da grande prosperidade norte-america-
na e a ausência de guerra envolvendo a participação direta dos Estados Unidos
por mais de uma década. Difícil avaliar o grau de pertinência dessas afirmações.
A reportagem inclui um inevitável teste avaliativo – quiz – da capacidade de se
expor a riscos, elaborado pelo psicólogo – entrevistado no texto – Frank Farley,
da Temple University. Este, por sua vez, postula que correr riscos conscientes
envolve superar instintos e sugere a existência de uma personalidade tipo T –
risk takers (com subtipos: T físico – atletas extremos; T intelectual – grandes
cientistas...). E conclui (suponho que com regozijo, à época) com uma extrapo-
lação, ao afirmar que os Estados Unidos são uma nação tipo T. Mas, diante dos
chocantes eventos terroristas nos Estados Unidos, em setembro de 2001, e das
correspondentes medidas de vigilância e segurança (inclusive epidemiológicas,
diante de surtos de carbunculose como arma bacteriológica), talvez esta concep-
ção seja passível de alguns reparos...

No Brasil, situação equivalente é apresentada pela revista Veja, em edição
de novembro de 2001, intitulada “Adrenalina – por que corremos riscos”. Em
uma perspectiva similar à do semanário norte-americano, apresentam-se casos e
depoimentos de indivíduos dedicados a esportes radicais e opiniões de autorida-
des acadêmicas sobre o tema (Moherdaui, 2001).

De alguma forma, tais matérias servem como emblema dos fortes indícios
de que as pessoas, em seus cotidianos, incorporaram a idéia de risco. Mesmo que
as resultantes em termos comportamentais sejam distintas: ou acatá-la, procu-
rando administrar os modos de viver – comer, beber, exercitar-se, expor-se ao
sol, modos de manter relações sexuais etc.; ou desafiando-a, adotando estilos de
vida considerados arriscados, na suposição de, possivelmente, ser portador de
imunidades especiais...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Vigor da Presença do Risco na Atualidade

Parece existir, coletivamente, uma percepção de que paira uma aura de ame-
aça sobre todos nós, podendo se efetivar, de modo particularizado, a qualquer
instante. Especialmente se não nos precavermos como mandam os preceitos da
prevenção em saúde, das normas de segurança no trabalho, das precauções nas
atividades cotidianas, não só urbanas, mas, também, rurais (vide o uso inadequa-
do de agrotóxicos). Como diz Beck (1992), vive-se em uma sociedade globaliza-
da de risco – uma sociedade catastrófica. Sua afirmação se dirige, por um lado,
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ao contexto capitalista avançado – onde se destacam os riscos de acidentes
(hazards) tecnológicos de caráter coletivo, resultantes do processo de moderni-
zação destas formações sócio-econômicas. Por outro, assinala os riscos da po-
breza nas sociedades da escassez no dito Terceiro Mundo e também nos bolsões
de pobreza dos cantões afluentes do mundo industrializado (Beck, 1992).

Vale ressaltar a existência de uma verdadeira indústria de determinação/
avaliação de riscos ligados à dimensão tecnológica (Risk Assessment), baseada
em disciplinas ligadas à engenharia, toxicologia, epidemiologia/bioestatística e
ciências atuariais, institucionalizada na Society for Risk Analysis e com a publi-
cação Risk Analysis (Gabe, 1995). Certamente, um dos principais elementos que
participam na construção do espírito de risco de nossas sociedades modernas
pode ser localizado no terreno da abundante produção científica. Há grande
quantidade de investigações sobre tal temática acumulada nas últimas três déca-
das. Uma hipótese a ser considerada para tal quadro seria a ampliação do acesso
à tecnologia computacional e a pacotes estatísticos. Uma conseqüência deste
processo foi a “epidemia de risco”, chamada assim por Skolbekken (1995), um
psicólogo norueguês. Após realizar uma pesquisa bibliográfica acerca do uso do
conceito, nas publicações da área da saúde, aponta a progressiva e acentuada
elevação na “incidência” de artigos sobre o tema nas revistas médicas e epidemi-
ológicas de países anglo-saxônicos e escandinavos no período 1967-1991 (Skol-
bekken, 1995). Da mesma forma, Carter (1995) mostra que a palavra risk apare-
ce em referências citadas na base de dados Excerpta Medica cerca de 5.500 vezes
em 1980, chegando até valores próximos a 15.000 em 1993 (Carter, 1995).

Segundo Hayes (1992), é possível agrupar as áreas desta produção científica
(que, inevitavelmente, se superpõem) em: a) verificação/mensuração – como
suporte a estratégias preventivas na interação na clínica médica. Aqui se incluem
as práticas da chamada medicina prospectiva ou preditiva, cujas intervenções
preventivas ocorrem a partir da identificação de exposições a fatores de risco; b)
análise/avaliação/administração – dirigida a riscos ocupacionais, controle e se-
gurança de produtos industrializados e percepção pública (ligada à Society for
Risk Analysis); c) baseada no enfoque de risco epidemiológico – voltada para a
chamada dimensão da saúde pública. Pode estar referenciada a dois domínios:
1) ambiental: aborda riscos provocados por exposições a resíduos radiativos,
poluentes tóxicos e outros subprodutos de atividades econômicas e sociais; 2)
individual: lida com riscos resultantes de “escolhas” comportamentais pessoais,
colocadas sob a rubrica estilo de vida.

Como veremos, a proliferação de estudos sobre risco teve repercussões em
termos de difusão pública através da mídia. Cabe assinalar o estabelecimento de
uma retroalimentação cibernética entre emissores e receptores das informações.
Em função da divulgação de informações consideradas vitais para a sobrevida
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das populações, há o imediato interesse do público por tais questões (especial-
mente diante da possível imputação de irresponsabilidade, caso se assumam
posturas desacauteladas a este respeito), propiciando uma demanda para a qual
a mídia procura apresentar as ‘últimas descobertas da ciência’ sobre os riscos,
entre outros tópicos.

Um dos encaminhamentos possíveis para o público, diante das confi-
gurações de risco divulgadas, é buscar o setor econômico responsável pela
oferta/comercialização de produtos de proteção/prevenção aos riscos. Te-
mos, então, serviços, práticas, bens de consumo de diversos tipos para en-
frentar/prevenir as potenciais ameaças à nossa saúde. Sem, no entanto, é
importante assinalar, haver garantias incondicionais que, procedendo-se
assim, estaremos, incondicionalmente, protegidos, pois o risco é uma enti-
dade probabilística. Em geral, as situações de exposição não se apresentam
de modo a permitir que as previsões dos agravos sejam certas, imediatas,
indiscutíveis. Sempre há a possibilidade de ocorrerem imponderabilidades
incontroláveis.

Isto não é negligenciável. Assim, é possível perceber a emergência de
discursos populares de resistência à ideologia do risco, ao recusarem as ca-
racterísticas inerentes aos pressupostos da probabilidade. São facilmente
identificáveis e consistem em facetas da mesma moeda. São representados
por dois modelos básicos, muitas vezes baseados em casos ocorridos na
esfera pessoal: a) alguém de idade avançada, cuja exposição a fatores de
risco no decorrer da vida não alterou sua saúde ou sobrevida; b) alguém no
‘vigor da juventude’, sem história de exposição, que, inesperadamente, su-
cumbe em virtude de um evento vinculado a reconhecidos fatores de risco
(Davison et al., 1991).

Entre as muitas questões carreadas por este conceito-construto está a idéia
de virtualidade, tão cara à dita tardo-modernidade. Aliás, é preciso demarcar
melhor a noção de ‘virtual’, bastante divulgada nos dias de hoje. ‘Virtual’, aplica-
do à idéia de risco, a partir de Pierre Lévy (1996), se opõe a ‘atual’, no sentido de
algo que não aparece explicitamente, mas, existe como faculdade, latência, passí-
vel de se realizar. Mas, há a oposição virtual x real que se enraíza na óptica, nos
espelhos: imagem real/virtual. E, ainda, pode estar referido à produção ‘artifi-
cial’ de algo: virtual x natural. Portanto, vinculado à idéia de simulação e mode-
los ligados a sistemas computacionais. Mas, curiosamente, ‘virtual’ se relaciona à
‘virtude’, na acepção de força efetiva, eficácia, poder: por exemplo: uma ‘simpa-
tia com a virtude de curar dor de cotovelo...’. Creio que o conceito de risco
também inclui este poder... É possível pensar em termos de exposição com a
virtude de gerar determinado agravo...
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uma Semântica do Risco

Risco é um vocábulo especialmente polissêmico e, portanto, dá margem a
muitas ambigüidades. Como foi desenvolvido em outro trabalho (Castiel, 1994),
o referido termo possui conotações no chamado senso comum. Nesta perspec-
tiva, há controvérsias quanto às suas origens: tanto pode provir do baixo-latim
risicu, riscu, provavelmente do verbo resecare – cortar –, como do espanhol risco –
penhasco escarpado –, possivelmente relacionado aos perigos ligados às gran-
des navegações. Na segunda acepção, excluindo os termos relacionados ao ver-
bo riscar, indica, por um lado, a própria idéia de perigo e, por outro, sua possibi-
lidade de ocorrência (Ferreira, 1999). Por sua vez, o Dicionário Houaiss indica a
idéia de “perigo mais ou menos previsível” e enfatiza a variante de origem ita-
liana rischio (séc. XIII), na acepção de perigo relacionado a uma ação, do direito
marítimo, ou, na tradição militar: sorte ou má-sorte de um soldado (Houaiss,
2001:2.462).

No século passado, seu sentido estava relacionado a apostas e chances
de ganhos e perdas em certas modalidades de jogos (ditos de azar). Em
épocas mais recentes, adquiriu significados referidos a desenlaces negativos
(Douglas, 1986). No decorrer da Segunda Grande Guerra, no campo da en-
genharia, o tema recebeu um forte impulso em função da necessidade de
estimar danos decorrentes do manuseio de materiais perigosos (radiativos,
explosivos, combustíveis). Na biomedicina, estas análises serviram para di-
mensionar os possíveis riscos na utilização de tecnologias e procedimentos
médicos (Skolbekken, 1995).

No Dicionário de Epidemiologia (Last, 1989), o verbete risco faz menção
aos seguintes significados: a) a probabilidade de ocorrência de um evento
(mórbido ou fatal); b) como um termo não-técnico que inclui diversas me-
didas de probabilidade quanto a desfechos desfavoráveis. A própria idéia de
probabilidade pode ser lida de dois modos: a) intuitivo, subjetivo, vago, liga-
do a algum grau de crença – isto é, uma incerteza não-mensurável; b) obje-
tivo, racional, “precisável” mediante técnicas probabilísticas – incerteza
mensurável (Gifford, 1986).

Nesta segunda acepção está calcada a abordagem dos fatores de risco, isto
é, marcadores que visam à predição de morbi-mortalidade futura. Deste modo,
poder-se-ia identificar, contabilizar e comparar indivíduos, grupos familiares ou
comunidades em relação a exposições a ditos fatores (já estabelecidos por estu-
dos prévios) e proporcionar intervenções preventivas.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tópicos Filosóficos, Teóricos e Disciplinares

Cabe, aqui, lembrar que as discussões sobre risco se estendem para
além das abordagens estritamente ‘quantitativistas’ epidemiológicas. A no-
ção ‘risco’ é proteiforme – pode envolver aspectos econômicos (desempre-
go, miséria), ambientais (diversos tipos de poluição), relativos a condutas
pessoais (maneiras ‘indevidas’ de comer, beber, não exercitar-se), dimen-
sões interpessoais (formas de estabelecer/manter relações amorosas/se-
xuais), ‘criminais’ (eventos vinculados à violência urbana) (Lupton, 1999).
Todos estes ‘riscos’ ‘fermentam’, misturam-se e extravasam para o âmbito
sociocultural, tornando-se signos/símbolos. Em síntese, a experiência de
risco participa da configuração de matrizes identitárias e da formação de
subjetividades, suscetíveis a interpretações

É inegável que as definições técnico-científicas proporcionadas pela epide-
miologia procuram estipular precisamente o que é risco. Ora, definições ‘estipu-
lativas’ promovem um conjunto de termos equivalentes e/ou procedimentos
operacionais para estabelecer as aplicações devidas do termo e seus vínculos
com outras terminologias teóricas. Portanto, definições deste tipo demandam
fórmulas matemáticas, dados, relações quantitativas e outros cuidados para o
emprego rigoroso do ‘risco’ em contingências bem especificadas (Thompson &
Dean, 1996). O termo risco, apesar dos esforços formalizadores, não é estável
de modo a permitir tão-somente definições ‘estipulativas’.

Este tópico merece ser detalhado. Minha questão se refere a enfoques que
ultrapassam a dimensão realista técnico-científica (em termos epidemiológicos)
do construto em foco. Lupton (1999) propõe uma tentativa de sistematizar dis-
tintas abordagens epistemológicas do risco sob o ponto de vista das ciências
sociais. Assim, a pesquisadora australiana indica as seguintes posições:

Realista – o risco é um perigo, ameaça objetiva que existe e que pode ser
mensurada independentemente de processos sociais e culturais, mas pode ser
distorcido ou enviesado por arcabouços interpretativos sociais e culturais –, esta
postura é visivelmente assumida pela epidemiologia e pela maioria das teorias
das ciências cognitivas que abordam percepções de risco.

Construcionista “fraca” – o risco é um perigo, ameaça que é inevitavelmen-
te mediada por processos sociais e culturais e não pode nunca ser conhecida
separada destes processos –  perspectiva da “sociedade de risco”/estruturalis-
mo crítico de Ulrich Beck e, também, das abordagens “culturais/simbólicas”/
estruturalismo funcional de Mary Douglas;

Construcionista “forte”– Nada é um risco em si – o que entendemos como
sendo um ‘risco’ (ou perigo, ameaça) é produto de ‘modos de olhar’ historica-
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mente, socialmente, politicamente contingentes. Perspectivas da “governamen-
talidade” (autores foucaultianos)/pós-estruturalismo.

Há pertinentes estudos em ciências sociais sobre o risco em nosso meio.
Um deles foi elaborado por Spink (2001), ao estudar correspondentes produ-
ções da mídia leiga sobre o tópico sob a faceta metafórica da aventura como
emblema da modernidade tardia, abordando-a com um instrumental analítico,
com base, principalmente, em autores como Beck e Giddens.

Mais especificamente pretendo ressaltar o próprio aspecto discursivo-me-
tafórico encontrado no conceito de risco. Considere-se, por exemplo, o fato de
não ser costumeiro o emprego das designações ‘grande/pequeno’, ‘forte/fraco’
ou, mesmo, ‘muito/pouco’ para indicar as características do risco, conforme sua
quantificação (Castiel, 1996).

Na verdade, os adjetivos utilizados nestas circunstâncias estão vinculados à
idéia de verticalidade: ‘alto/baixo risco’. Estes se baseiam no conceito metafórico
(comum a outros conceitos científicos): ‘mais é em cima; menos é embaixo’, ba-
seado na representação visual dos aspectos quantitativos em questão, sob o ponto
de vista de um ‘empilhamento’ (como aparece em determinados gráficos).

Este conceito metafórico orientacional foi delineado por Lakoff  & John-
son (1980). Os autores esclarecem que sua formulação, tal como apresentada, é
limitada, pois não assinala a inseparabilidade das metáforas de suas respectivas
bases experienciais. Estas, por sua vez, podem variar, mesmo em outras metáfo-
ras relativas à verticalidade. No caso de, por exemplo, ‘saúde e vida é acima,
doença e morte é abaixo’, a base experiencial parece ser a posição corporal que
acompanha estes estados/condições.

Mais relevante ainda é a constituição do conceito de risco como uma
peculiar metáfora ontológica, ou seja, enquanto entidade virtualmente de-
tentora de substância. Ao trazer-se substância ao risco, este pode ser objeti-
vado e, assim, delimitado em termos de possíveis causas que, por sua vez,
podem ser decompostas em partições. Esta operação estatística permitiria
respectivas quantificações e eventual estabelecimento de nexos – associa-
ções, correlações. O indivíduo, ao se expor a supostos ‘fatores de risco’, faz
com que o risco, entidade incorpórea, passe a ter a propriedade de se mate-
rializar sob sua forma nociva – que pode ser denominada agravo (entre
várias outras designações), em uma operação semântica equivalente a que
demarca doença em sua acepção metafórica ontológica. Só que, neste caso,
os riscos ‘existiriam’, por um lado, como potenciais invasores de corpos.
Mas, por outro, a ambiência metafórica deste mundo virtual e fantasmático
dos riscos poderia adquirir visibilidade (e, portanto, concretude) nos resul-
tados de exames imagéticos/testes laboratoriais indicativos dos efeitos da
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exposição a fatores de risco. Por exemplo, presença/ausência de displasia
mamária ou taxas elevadas do colesterol (especialmente LDL – o ruim...)
ou, ainda, mais modernamente, nas testagens gênicas para câncer de mama.

Epidemiologistas, em geral, não costumam colocar em questão aspectos
que problematizam a construção dos conhecimentos sobre o(s) risco(s), em
especial sob o ponto de vista de suas pretensões preditivas. Neste sentido, Hayes
(1991) faz uma aguda análise de limitações implícitas nesta abordagem. Para ele,
é essencial estar-se atento a determinados tópicos:

1) regularidade dos efeitos empíricos: não pode haver alterações nas rela-
ções entre os marcadores de risco e os eventos de interesse. Como os
mecanismos causadores dos agravos, na maioria das vezes, são desco-
nhecidos, estes não devem variar de modo inesperado. Trata-se, em suma,
da metáfora da caixa preta. Aliás, a dita “epidemiologia dos fatores de
risco” também é chamada de “epidemiologia da caixa preta” (Pearce,
1990). Em outras palavras, é essencial a estabilidade das condições de
‘existência’ do objeto para que o sujeito investigador o apreenda com
fidedignidade: nem o objeto de estudo pode variar em suas característi-
cas, atributos, propriedades, nem suas inter-relações com o meio circun-
dante, em termos espaço-temporais;

2) definição do estatuto dos fatores de risco específicos: é fundamental
saber claramente se o fator é determinante ou predisponente em relação
àqueles tão-somente contribuintes ou incidentalmente associados. E isto
não costuma ser facilmente discernível em muitas situações, especial-
mente naquelas que envolvem a participação de aspectos ditos psicogê-
nicos, ou, então, na controvérsia causada por estudos em que não se
observaram efeitos da hipercolesterolemia na eclosão de doenças cardi-
ovasculares em mulheres (Lupton & Chapman, 1995).

3) fatores de risco pertencentes a níveis de organização distintos – social x
natural: há dificuldades para estabelecer precisamente os mecanismos e
mediações entre variáveis consideradas sociais (p. ex.: desemprego, anal-
fabetismo, pobreza etc.) e aquelas ditas biológicas (idade, estado imuno-
lógico, características genéticas), apesar de, em certos casos, aparente-
mente não parecer haver dúvidas quanto às relações entre elas. Por exem-
plo: miséria e mortalidade por causas perinatais.

4) período de tempo considerado válido para a predição: é problemático
lidar com exposições ocorridas em épocas transcorridas há longo tem-
po (mais de quinze, vinte anos, por exemplo) e/ou em quantidades re-
duzidas no decorrer de longos intervalos cronológicos, de modo que
não se torna possível garantir a relação causal no caso de ocorrência do
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agravo. Isto é especialmente relevante em exposições ocupacionais, em
que não chegam a gerar-se danos imediatos, só ocorrendo, eventual-
mente, após muitos anos (Hayes, 1991).

Uma das importantes críticas feitas ao enfoque ‘mensurativista’ do risco con-
siste no fato de instituir uma entidade, que possuiria uma ‘existência’ autônoma,
‘objetivável’, independente dos complexos contextos socioculturais nos quais as
pessoas se encontram. Em outras palavras, o risco adquire um estatuto ontológi-
co, que acompanha, de certa forma, aquele produzido pelo discurso biomédico
para as doenças, mas possuidor de características próprias, ou seja, atributos de
virtualidade, ‘fantasmáticos’. Pois a ‘existência’ dos riscos pode ser invisível, uma
vez que, nem sempre, é perceptível por seus sinais/sintomas – objetos dos tradi-
cionais instrumentos da semiologia médica. Muitas vezes, são necessários sofisti-
cados exames laboratoriais para ‘localizar’ este arisco ser, capaz de se desenvolver
de modo silente e traiçoeiro e tornar-se presente de modo ameaçador.

Se, por um lado, a retórica do risco pode servir de veículo para reforçar
conteúdos morais e conservadores (Lupton, 1993), por outro, redimensiona o
papel da configuração espaço-temporal na compreensão do adoecer: 1) a bio-
medicina incorpora como sua tarefa a localização e identificação nos sadios de
seus possíveis riscos (oriundos de modalidades de exposição ambiental e/ou de
suscetibilidades biológicas, mediante técnicas diagnósticas cada vez mais refina-
das; 2) surge uma infindável rede de riscos em que comportamentos, sinais,
sintomas e doenças podem confluir para se tornarem fatores de risco para ou-
tras afecções (p. ex. hipertensão arterial como risco para doenças cardíacas); 3) o
eixo temporal assume maior importância nos modelos explicativos dos proces-
sos de adoecer (Armstrong, 1995).

Vemos, então, surgir no discurso e na intervenção biomédica, uma nova
condição medicalizável: o estado de saúde sob risco (Kenen, 1996), que traz
importantes implicações: a) como substrato gerador de preceitos comportamen-
tais voltados à promoção e prevenção à saúde – em última análise, base do
projeto de estender a longevidade humana ao máximo possível; b) no estabele-
cimento de laços com a produção tecnológica biomédica; c) na ampliação das
tarefas da clínica médica – em outros termos, o aparecimento de uma vigilância
médica – como sugere Armstrong (1995); d) na criação de demanda por novos
produtos, serviços e especialistas voltados à prevenção dos múltiplos riscos;
e) no reforço do poder e prestígio dos profissionais responsáveis por atividades
dirigidas a novas técnicas/programas de controle ou à pesquisa de fatores de
risco (Kenen, 1996).

Há, ainda, situações particulares em que conhecimentos aparentemente es-
tabelecidos quanto a consagrados fatores de risco tornam-se instáveis. Por exem-
plo, a associação entre a ingestão de cloreto de sódio e a patogênese/agrava-
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mento da hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi posta em xeque. Investiga-
ções baseadas em estudos meta-analíticos mostraram que a influência da dieta
em termos globais parece ser mais importante do que o uso sem controle per se
de sal na alimentação. Há robustas indicações de que o foco dos cuidados ao
tratamento e prevenção da HAS deva ser a ingestão adequada de sais minerais
(especialmente de cálcio, via laticínios, frutas e verduras), mais do que a restrição
de sal (McCarron, 1998).

Estas situações podem refletir o fato de abordarem-se complexos fenôme-
nos interativos (biológicos/psicológicos/sociais) através de técnicas lineares para
estimação do risco insuficientes para abranger a alta complexidade dos fenôme-
nos relativos ao humano. Um dos encaminhamentos decorrentes da aceitação
desta constatação é o desenvolvimento de procedimentos não-lineares para a
modelagem matemática de sistemas dinâmicos (Philippe & Mansi, 1998). Nessa
ótica, é preciso ter em mente que, a rigor, tais modelos são estatísticos. Consis-
tem, basicamente, em representações abstratas constituídas por elementos com
significados e interdependências no interior de estados de flutuação, variabilidade.
Sua função primordial é estabelecer ordenações para interpretar as relações en-
tre objetos que foram matematizados.

Ainda não se conseguiu modelar satisfatoriamente o comportamento dos
indivíduos, a relação entre a freqüência de uma ameaça à saúde e a respectiva
percepção, a dinâmica das decisões institucionais (conforme as relações de po-
der envolvidas) e as intermediações que interferem nos processos de produção
de conhecimento.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Risco e Comunicação de Massa

Como já foi sugerido, a mídia encontrou nesta área um excelente filão. Vale
salientar, aqui, o atual alcance do chamado jornalismo científico, suas estratégias
persuasivas e seus apelos populares.

Há indícios quanto ao aspecto mais atraente da informação, para a impren-
sa, ser a promessa de previsibilidade carreada por uma representação positivista
da ciência. No caso das predisposições genéticas (que envolvem ‘genes ruins’),
temos idéias implícitas de medição, classificação e controle e, conseqüentemen-
te, possibilidade de ações preventivas contra os ‘males’, inclusive aqueles que
surgem sob a forma de comportamentos desviantes. Evitam-se, assim, impreci-
sões e ambigüidades das explicações de cunho social e/ou ambiental.

Ao mesmo tempo, a mídia exerce uma pedagogia, ao repetir narrativas e
imagens que instituem juízos e modos de reagir diante de dilemas morais gera-
dos pela sociedade contemporânea (Nelkin, 1994). Os jornalistas, quer queiram
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ou não, desempenham o papel de educadores (Atlan et al., 1994). Além disso,
podem funcionar como fator de influência para a eventual adoção de medidas
‘profiláticas’. Se as determinações genômicas são inevitáveis, a sociedade pode
não se sentir responsável pela assistência aos afetados pelas ‘malformações’ e
adotar medidas eugenistas que refletem posições preconceituosas – o agora cha-
mado especiesismo (para além do racismo e do sexismo).

A partir deste ponto de vista, é possível vislumbrar medidas, como o
aborto, que, a partir de diagnósticos intra-uterinos de ‘genes ruins’ no ADN.,
poderiam ser dirigidas para a “prevenção do homossexualismo”. Basta ver as
repercussões provocadas pela “descoberta” de um “gene gay”, tal como foi
traduzida pela grande imprensa escrita e televisionada da Grã-Bretanha, a pos-
sível ligação entre genética e homoerotismo masculino divulgada pela revista
Science (Miller, 1995).

São indiscutíveis o alcance e a difusão do chamado jornalismo científico na
mídia. Portanto, é preciso estar atento à relação entre cientistas da saúde e a
difusão leiga de seus achados. Pois é inadmissível a geração de discrepâncias ou
conflitos com prejuízo para os próprios investigadores e profissionais de saúde,
e, especialmente, para o público. Vejam-se, por exemplo, as ‘epidemias’ de deter-
minadas afecções nos serviços médicos no dia seguinte à difusão das mesmas
em programas televisivos.

Tais questões vêm se tornando prementes a ponto de surgir uma publica-
ção científica dedicada especificamente a esta problemática – Public Understanding
of  Science. Nesta ótica, é relevante, por exemplo, estudar o papel da retórica nos
processos de comunicação dita científica (Gross, 1994), identificando, por exem-
plo, metáforas promocionais e seus efeitos (Nelkin, 1994).

Independente das motivações, não se pode negar o interesse das popula-
ções em temas relativos à saúde. Basta ver o espaço ocupado pelo jornalismo
ligado às questões de saúde e medicina. A divulgação pública de resultados de
investigações epidemiológicas vem, no entanto, sendo foco de celeumas e mú-
tuas imputações de responsabilidade entre a respectiva comunidade acadêmica e
a mídia.

Epidemiologistas argumentam que jornalistas enfatizam em excesso acha-
dos de estudos específicos, sem dimensionar aspectos metodológicos e o con-
texto da pesquisa. Os representantes da imprensa se justificam comentando o
afã de espetacularização de alguns pesquisadores e correspondentes instituições.

Nossa ênfase, aqui, é assinalar a importância de estudar-se como jornalistas
científicos e profissionais de saúde (com ênfase na idéia de risco – genético ou
não) constroem categorias e veiculam informações em suas áreas de especializa-
ção de modo a, eventualmente, colaborar involuntariamente com desinforma-
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ções, estímulo a posições preconceituosas e, conforme o caso, a possibilidade de
desproporcionais reações alarmistas. Neste sentido, é essencial considerar o con-
texto sócio-cultural onde acontecem as relações entre a produção de conheci-
mentos genéticos, as formas e processos de veiculação e a correspondente apro-
priação por distintos grupos humanos (MacIntyre, 1995).

É inevitável a necessidade de lidar-se com as dessemelhanças de linguagem
decorrentes dessas circunstâncias. Independentemente dos objetos dos estudos
epidemiológicos, é razoável pensar-se nos descompassos de linguagem entre
produtores, veiculadores e receptores de achados específicos de pesquisa vincu-
lados à saúde. Esta situação conduz-nos a ressaltar dois aspectos: as característi-
cas da linguagem em que o estudo é formulado e o conteúdo da explicação per se.
Sem dúvida, as margens de incompreensão não são desprezíveis se levarmos em
conta as brechas entre o léxico e a gramática de pesquisadores e do público leigo
(Little, 1998).

Mas, os grupos (e interesses) envolvidos podem se ampliar de modo im-
pressionante se imaginarmos os problemas relativos, por exemplo, à ‘questão’
dos alimentos manipulados geneticamente. Temos, então, empresários e técni-
cos das indústrias de biotecnologia de alimentos, interessados em obter retor-
nos para seus investimentos; produtores agrícolas desfavoráveis às inovações,
médicos que recebem demandas de esclarecimentos de seus clientes, bioeticistas
que procuram sistematizar supostos prós e contras, baseados em posições e/ou
princípios prima facie nem sempre suficientes para lidar com a presente ignorân-
cia acerca dos efeitos à saúde dos ditos ‘alimentos transgênicos’; políticos que
são obrigados a compatibilizar pressões de lobbies da indústria e de seus grupos
de sustentação política em meio a eventuais expectativas públicas de definições;
profissionais da área da saúde na burocracia governamental que devem propor e
decidir políticas de controle/gerenciamento.

Em meio a este turbilhão, há epidemiologistas que pretendem desenvolver
estudos sobre possíveis danos à saúde das populações e que buscam financia-
mento para tal fim. Como será possível (e em que medida) haver não só enten-
dimento, mas também inteligibilidade entre discursos e linguagens das diversas
partes com diferentes formações, posições e interesses diante desta multifaceta-
da questão?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Modernidade Tardia, Estilo de Vida e Risco

Conceitos como modernidade e pós-modernidade (entre outras variantes)
são objetos de múltiplos debates. Não é nosso propósito embrenhar em um
campo por demais complexo e controverso. Por exemplo, há autores que criti-
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cam a própria idéia de modernidade (Latour, 1994). Outros preferem a expres-
são “super-modernidade” (Augé, 1994), “modernidade tardia”, “alta-moderni-
dade” (ou “tardo-modernidade”) (Giddens, 1991a) para identificar nossos tem-
pos. Porém, não há consenso entre os autores sobre as correspondentes inter-
pretações. Para os propósitos deste trabalho, que visa discutir o risco como um
reflexo desta fase ‘tardia’ da ‘modernidade’, pós-tradicional, onde as correspon-
dentes conseqüências estão se tornando radicalizadas e globalizadas ,adotare-
mos, preferencialmente, a expressão de Giddens (1991a), em função, ao nosso
ver, da pertinência de sua posição. É preciso ressaltar, contudo, a arrogância
implícita na atual geração que julga viver em uma era ‘moderna’ – ‘estágio’ cul-
minante de um processo de evolução política, econômica e social.

O risco, visto em termos ambientais ou particularizado na idéia de estilo de
vida, é um elemento estreitamente vinculado às sociedades tardo-modernas. Isto
pode ser percebido nos modos como a construção da idéia de corpo e auto-
identidade se dá no interior de uma cultura de risco (Giddens, 1991b). A idéia de
controle e previsibilidade serve como elemento central para a gestão e domínio
da natureza. Portanto, “risco (...) se torna um parâmetro existencial fundamental
da vida na tardo-modernidade tardia, estruturando o modo pelo qual experts e
leigos organizam seus mundos sociais” (Williams & Calnan, 1996:1615). A no-
ção se torna crucial “em uma sociedade que se descola do passado, dos modos
tradicionais de fazer as coisas e que está se abrindo para um futuro problemático”
(Giddens, 1991b:111).

Em outras palavras, os modos de viver veiculados pela modernidade (ainda
que) tardia provocaram descontinuidades abruptas na ordem social. Seja como
resultante das formas de vinculação societária globalizada, seja como produtora
de transformações identitárias que se manifestam em nossas mais íntimas expe-
riências pessoais.

Segundo Giddens (1991a), uma das características primordiais da vida nas
sociedades tardo-modernas é a reflexividade, isto é, a circunstância de que “as
práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu ca-
ráter” (Giddens, 1991a:45). Se pensarmos sob a ótica da teoria dos sistemas com-
plexos, os produtos dos processos retroagem sobre os próprios processos, modi-
ficando suas características/propriedades/atributos – a chamada sensibilidade às
condições iniciais. Um exemplo relativamente corriqueiro: os efeitos da divulga-
ção das pesquisas pré-eleitorais nos próprios resultados eleitorais.

É importante frisar que tais configurações complexas não são exclusivida-
de da era tardo-moderna, mas adquiriram, neste período, amplitude e profundi-
dade tais que provocaram grandes transformações sócioculturais e psicológicas.
Uma delas foi o fato de a razão e a ciência serem subvertidas: o conhecimento
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deixou de possuir a vinculação que tinha com os ideais deterministas, como
ocorria nos tempos pioneiros da razão científica. Conhecer, agora, não implica
mais em atingir certezas, incondicionalmente estáveis, plenamente garantidas
em seu estatuto.

O conceito risco se inclui nesta perspectiva. Os riscos não se constituem em
afirmações determinísticas, mas de possibilidade. Este tipo de conhecimento pro-
babilístico, se, por um lado, permite a identificação de potenciais fontes de agravos
e a adoção de medidas preventivas e de segurança, por outro, gera uma atmosfera
de incerteza e ansiedade, diante da multiplicidade de fatores de risco e da amplia-
ção da ambigüidade em distinguir-se saúde/doença. Desafortunadamente, nem
sempre os fatores de risco são verdadeiros, indiscutíveis. Conforme a situação,
podem ser falsos, em virtude da divulgação precipitada de evidências insuficientes
para estabelecer nexos causais, por aspectos metodológicos dos dispositivos de
pesquisa: impossível garantir, sem dúvidas, o controle de vieses e confounding.

O risco, como já foi apontado, constitui as bases preditivas e legitimadoras
para medidas de prevenção em saúde. O caso da Aids serve para ilustrar tais
aspectos. Sua prevenção pode assumir dois modelos básicos: a) indivíduos por-
tadores como potenciais fontes de contágio. Portanto, devem ser vigiados epi-
demiologicamente e, eventualmente, apesar disso não aparecer explicitamente,
terem restringidos seus acessos a emprego, moradia, circulação; b) busca de
mudanças de comportamento através de difusão de informação, educação e
aconselhamento (Scott & Freeman, 1995).

Outro aspecto digno de ênfase na aparente perda do vigor conceitual da
noção de risco diz respeito à diminuição da crença na autoridade dos sistemas
expert. Apesar de todos os esforços de controle regulador racional, o conheci-
mento veiculado pelos especialistas não tem se mostrado relevante para as pes-
soas lidarem com as questões do mundo da vida. Se, por um lado, as ciências
proporcionaram explicações e tecnologias que eram desconhecidas da humani-
dade há pouco tempo, por outro, aspectos cruciais da condição/experiência
humana permanecem como problemas. E, de certo modo, adquiriram novas
facetas nos tempos atuais, nos quais, as matrizes propiciadoras de estabilidade
identitária e apaziguamento se enfraqueceram. A incerteza a nosso respeito, ao
que nos cerca e nos aguarda compromete o valor atribuído ao conhecimento
científico e a seus representantes (Uexkull, 1995).

O gerenciamento dos riscos (quando estes não são encarados em seu as-
pecto ambiental) é, muitas vezes, apresentado pelos experts como algo ligado à
esfera privada, da responsabilidade dos indivíduos, colocada em termos de esco-
lhas comportamentais, enfeixadas sob a rubrica estilo de vida. As propostas
educacionais visam atingir mudanças nesta dimensão.
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A partir de tal ótica, interessam, no interior do dito estilo de vida de cada
um, aquelas ‘escolhas’ e comportamentos com repercussões nos respectivos
padrões de adoecimento das pessoas. Ou seja, no campo da cultura de consumo
contemporânea, os aspectos perniciosos decorrentes de elementos que cono-
tam “individualidade, auto-expressão e uma consciência de si estilizada. O cor-
po, as roupas, os entretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida, a
casa, o carro, a opção de férias, etc.” (Featherstone, 1995:119).

Levando tal raciocínio adiante, vamos nos deparar com uma idéia parado-
xal. Se forem atribuídas às pessoas suas escolhas de estilo de vida (dentro, é
claro, de suas margens de aquisição/acesso), incluído no ‘pacote’, estarão embu-
tidos fatores/elementos considerados responsáveis por possibilidades de ocor-
rências danosas à saúde. Então, não é absurdo supor este subconjunto como o
estilo de risco, como se, de alguma forma, as pessoas também ‘escolhessem’
exposições a riscos como formas de levar suas vidas...

No entanto, tais opções não devem ser vistas como fruto de disposições
intencionais, racionais, voluntárias. Cada um de nós é a resultante singularizada
de complexas configurações bioquímicas, psicológicas, socioculturais, onde o
estabelecimento e as tentativas de reordenação da idéia de si mesmo são frágeis
e dependem de contribuições genéticas, construções epigenéticas, biografia pes-
soal, estrutura psicológica inconsciente, elementos culturais, acasos. Portanto,
os ‘estilos de risco’ são, a rigor, aspectos que, muitas vezes, participam e consti-
tuem os modos possíveis com que se lida com o mundo da vida tal como se faz
presente a cada um de nós. Claro que determinados ‘estilos’ são perigosos, seja
para o próprio indivíduo, seja, também, para os que lhe cercam. Assim, deman-
dam intervenções apropriadas. Mas, é essencial não perder de vista a perspectiva
descrita, sob o risco (!) de serem adotadas premissas que conduzam a ações
insensíveis, culpabilizantes, limitadas e, conforme o caso, de efetividade restrita.

Um breve comentário sobre as origens e uso atual da categoria ‘estilo de
vida’: está registrada nas teorias sociológicas clássicas como componente da es-
tratificação social e, dentre elas, se destaca a visão de Max Weber ao enfatizar a
importância do conceito na evolução e manutenção de status dos grupos
(Backett & Davison, 1995). Recentemente, a noção tem sido debatida e polemi-
zada por vários autores. Giddens (1991b), por exemplo, considera-o como um
dos aspectos fundamentais da cultura da tardo-modernidade. Proporciona ele-
mentos para um senso de unidade e segurança existencial em um mundo incerto
e ameaçador. Mas admite que depende das possibilidades de acesso e de aquisi-
ção (Giddens, 1991b).

Featherstone (1995), por sua vez, considera que a noção está na moda e
pretende desenvolver uma abordagem que vá além da perspectiva de estilo de
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vida equivaler basicamente a padrão de consumo, manipulado pela chamada cul-
tura de massa. Ou, então, que consista em uma categoria bem demarcada, com um
domínio autônomo, além dos efeitos manipulativos. Neste caso, o conceito de
habitus de Bourdieu (1989) permitiria melhor entendimento. Este descreve as dis-
posições determinantes dos gostos que definem cada grupo social. Inclui elemen-
tos inconscientes, padrões classificatórios, predileções (explícitas ou não) relativas
à idéia que o indivíduo faz de seus gostos e escolhas estéticas – arte, comida,
bebida, indumentária, entretenimento etc. –, e de sua validade e valorização social.
Mais ainda: está encarnado na própria apresentação corporal de si mesmo – forma
e relação com o próprio corpo, fisionomia, postura, linguajar, padrões discursivos,
modos de gesticular, andar, sentar, comer, beber etc. Cada grupo, classe e fração
possui um habitus/estilo de vida próprio (Featherstone, 1995).

Em determinados segmentos sociais, menos desfavorecidos em termos
socioeconômicos, o estilo de vida se dirige ao corpo como um bem, cuja aparên-
cia de vigor físico e juventude deve ser mantida. A idéia de boas condições de
saúde se funde à de atratividade sexual. Esta conjugação gera uma grande estru-
tura industrial e comercial voltadas ao mercado de cosméticos, vestuário, espor-
te, lazer, alimentação etc. Como diz Lupton (1994:37): “[a] mensagem primordi-
al disseminada por esta indústria é que na medida em que a mercadoria é adqui-
rida e usada, o corpo em si será uma mercadoria tentadora no mercado da atra-
ção sexual. (...). A aparência do corpo se tornou central às noções de auto-
identidade”.

Uma crítica comum ao conceito ‘estilo de vida’ é referente a seu emprego
em contextos de miséria e aplicado a grupos sociais onde as margens de escolha
praticamente inexistem. Muitas pessoas não elegem ‘estilos’ para levar suas vi-
das. Não há opções disponíveis. Na verdade, nessas circunstâncias, o que há são
estratégias de sobrevivência.

No campo da saúde, a categoria é muito usada nos terrenos da promoção,
prevenção e da pesquisa comportamental em saúde. Apesar da grande produção
teórica e empírica nos anos oitenta, o conceito ainda carece de clareza e precisão
(Backett & Davison, 1995). A referência a comportamentos que representam
fatores de risco no nível individual e medidas de promoção e prevenção em
termos populacionais é insuficiente para representar satisfatoriamente as deter-
minações e intermediações envolvidas. Quem são aqueles que assim agem? Quais
são suas motivações e as relações aos contextos socioculturais? E, mais impor-
tante ainda, por que estas assumem determinadas modalizações? Quando muito,
conhece-se o como...

Sabe-se que a pesquisa epidemiológica dos hábitos comportamentais cos-
tuma estudar determinadas condutas que aparecem estatisticamente associadas
a configurações de morbi-mortalidade. Alguns trabalhos recentes criticam as
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limitações encontradas nos modelos usuais de pesquisa nesta área. Entretanto,
apontam que, para abordar aspectos comportamentais, seriam necessários con-
ceitos e técnicas estatísticas que levassem em conta que a “pesquisa do estilo de
vida precisa enfocar a complexidade inerente aos modos de viver” (Dean et al.,
1995:846). Assim, “novos enfoques (...) podem integrar conhecimentos e habi-
lidades epidemiológicas e das ciências sociais com o fim de estudar padrões de
comportamento nos contextos nos quais ocorrem (...) para o propósito de estu-
dar interações entre influências sociais e comportamentais” (Dean et al.,
1995:846). Para tais autores, os métodos analíticos seriam constituídos pelos
modelos de interação gráfica, subtipo dos modelos log-lineares.

A despeito da pertinência da crítica e das preocupações conceituais destes
autores, suas proposições metodológicas ainda denotam a ‘concretude’ mensu-
rável da categoria comportamento e, por extensão, dos estilos de vida, que po-
deriam ser “melhor” apreendidos através do refinamento e adequação das técni-
cas de pesquisa. Isto se evidencia na afirmação de que “(...) [comportamentos]
interagem com influências biológicas, psicológicas e sociais para modelar tanto
saúde como longevidade.” (Dean et al., 1995:846). Não seria o caso de se pensar
que ‘comportamentos’ são, na verdade, resultantes dinâmicas e complexas de
tais influências? Em outras palavras, de modo similar ao que ocorre com ‘risco’,
há, aqui também, a reificação da categoria ‘estilo de vida’. Este fato evidencia a
necessidade dos aparatos ‘mensurativos’ pressuporem a ‘existência’ concretizada
de seus objetos para viabilizar as respectivas abordagens.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Considerações Finais: viver... e gerenciar riscos

Em termos sintéticos, o risco se constitui numa forma presente de descre-
ver o futuro sob o pressuposto de que se pode decidir qual o futuro desejável.
Seguindo Luhmann (1998), “o conceito de risco considera uma diferença de
tempo, isto é, a diferença entre o julgamento anterior e o julgamento posterior à
ocorrência da perda. E se dirige diretamente a esta diferença (...) [um] paradoxo
da simultaneidade de visões opostas de tempo” (Luhmann, 1998:72). Parado-
xo que, por sua vez, está também envolvido em uma dimensão temporal. À medi-
da que o tempo passa, em cada momento, somente há um julgamento plausível.

O conceito de risco homogeneíza as contradições no presente, estabele-
cendo que só se pode administrar o risco (o futuro) de modo racional, ou seja,
através da consideração criteriosa da probabilidade de ganhos e perdas, confor-
me decisões tomadas. Mesmo nesta perspectiva, digamos econométrica, para
Sennett (1999:8), o risco se tornou “desnorteante e deprimente”, pois “(...) falta
matematicamente ao risco a qualidade de uma narrativa, em que um aconteci-
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mento leva ao seguinte e o condiciona” (1999:97). O que são ganhos e perdas no
terreno do viver/morrer humanos?

Esta indagação ironiza agudamente a preocupação exacerbada com a pro-
crastinação da morte e dos sinais de envelhecimento que o mundo ocidental
persegue na atualidade, paradoxo cruel em uma época onde grupos populacio-
nais atingem altos índices de longevidade. E, para isto, no dito senso comum,
fuga dos riscos se tornou sinônimo de estilo de vida sadio (Førde, 1998), “ple-
no” de temperança, prudência, gestão criteriosa/ponderada de riscos, quando
estes não puderem ser sumariamente evitados...

Inegavelmente, as estimativas de risco produzidas pelos epidemiologistas
transcendem aspectos intrínsecos à pertinência da construção técnico-metodo-
lógica e respectivas adequações na interpretação dos achados. É imprescindível
considerar também correspondentes aspectos morais, políticos e culturais. Em
especial, cabe destacar a interface com a mídia e a “indústria da ansiedade” (Før-
de, 1998) – múltiplos riscos recebem atenção de programas de TV, de matérias
de periódicos leigos e a conseqüente oferta de bens, produtos, serviços direcio-
nados ao suposto controle/minimização de tais riscos.

Não há como negar o vigor presente no risco e em seus discursos. As
repercussões são evidentes em inúmeros detalhes de nosso dia-a-dia, a ponto de
incorporarem-se em nossas preocupações de viver constantemente entre expo-
sições e agravos. Diante deste alcance, é preciso ter em mente a dimensão múl-
tipla da “relatividade” do risco: é um construto produzido em uma época parti-
cular, especificada como tardo-modernidade; a categoria está ligada a determi-
nada visão do mundo e do que é a experiência humana, de modo a influenciar os
correspondentes enfoques teóricos, conceituais e metodológicos adotados em
sua produção, com ênfase em seu caráter probabilístico e respectivas conseqü-
ências; as pessoas lidam e percebem seus riscos (e dos outros) de modos varia-
dos – envolvem aspectos que ultrapassam os limites entre disciplinas tecnobio-
científicas e, inclusive, entre estas e outros saberes, mesclando tanto dimensões
epidemiológicas, bio-fisiológicas como imaginárias e simbólicas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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