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Para Marcia e Carolina 



Vivemos todos com a consciência concre ta de não podermos dizer 

N ã o para a ciência, a tecnologia e a medicina. M e s m o se quiséssemos, 

não podemos dizer N ã o para o complexo b iomédico que se apropria de 

nossos c o r p o s , define nosso es tado de saúde e nos pos ic iona em um 

gradiente de adaptação, que vai d o temporar iamente capaci tado até o 

pe rmanentemente incapaci tado. N ã o podemos dizer N ã o ao c o m p l e x o 

de informação empresarial/governamental que se conecta a nossos números 

de previdência social, carteiras de motoris ta , contas-corrente , car tões de 

crédi to , cadastros de pessoas físicas, telefones, rádios, televisões, cor re io 

e le t rôn ico e outros vetores t ecno lóg icos de identidade. N ã o podemos 

dizer N ã o à experiência da ciência, da tecnologia e da medicina, que atua 

colet ivamente c o m o cent ro disciplinador que policia outros significados 

e outras relações de poder na vida contemporânea . 

M a s c o m o podemos continuar compreendendo e dando conta destas 

profundas e permanentes presenças em nossos corpos , nossas pessoas, 

nossas idéias de nós-próprios? Mais ainda, c o m o compreenderemos nossa 

freqüente e intensa ânsia para dizer S im? 

Joseph Dumit 

(1997:5) 
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