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1. INTRODUÇÃO  
Quando uma doença crônica se instala na vida de um indivíduo, diferentemente 

de outras doenças definidas como agudas, impõem-se mudanças muitas vezes 
permanentes e que o levam a uma nova forma de viver a vida.  

O propósito deste trabalho é analisar o enfrentamento de transplantados 
cardíacos pela medicalização. Desse modo, utilizando como aporte a Psicologia Social, 
considera-se a necessidade de tecnologias para a manutenção da vida, incluindo a 
adesão ao tratamento. Objetiva-se investigar se o enfrentamento pela tecnologia exclui 
ou substitui o enfrentamento pela religiosidade ou, no caso de ambos coexistirem, de 
que forma vêm a se relacionar entre si. Propõe-se que a técnica é necessária, mas não 
suficiente, havendo a necessidade da busca de um sentido, que dificilmente é oferecido 
aos indivíduos pela tecnologia. E é essa busca, quase sempre pela religiosidade, que 
freqüentemente, preenche a necessidade de sentido da vida para o indivíduo. Algumas 
pessoas, ao terem seus corpos invadidos e violados por aparelhos tecnológicos, 
constroem o sentido de estarem sendo submetidas a potências mágicas desconhecidas, 
que assumem a condição de reais e ativas. Tais práticas mágicas parecem ocupar o lugar 
vago que era reservado aos feiticeiros. 

Ao mesmo tempo em que a técnica oferece a possibilidade de cura, origina uma 
lógica própria e um poder sem limites, à semelhança de novas potências míticas. A 
utilização de tecnologia específica, no caso o transplante cardíaco, é extremamente 
dispendiosa, o que faz da esfera da necessidade, ou seja, a realidade econômico-social 
do indivíduo a ser transplantado, um dos critérios que pode excluí-lo dos programas de 
transplante. Tal negação da possibilidade de continuar a vida pode levar o sujeito a 
procurar outras formas de sentido para a própria vida. 

A Ciência, ao se transformar em uma esfera autônoma que tem por domínio a 
pesquisa constante e a luta pelo desenvolvimento técnico contínuo de seus próprios 
conhecimentos, parece não oferecer condições de garantir um sentido que, além da mera 
sobrevivência, assegure a dignidade da vida humana. 

 Tradicionalmente, os significados considerados relevantes são os 
compartilhados na esfera do mundo da vida, em que a religião ainda continua presente. 
Contudo, seja na esfera sistêmica - em que predomina o interesse do capital -, seja nas 
esferas de especialistas - em que há predominância do saber técnico -, a questão surge 
como sendo apenas de eficiência, e não também de sentido. A curiosidade que dá 
origem ao trabalho aqui em questão é compreender como, sem que se ignore essa 
exigência de eficiência, obviamente necessária, a busca pelo sentido sempre aparece 
como extremamente relevante e necessária, devendo assim ser também considerada 
como exigência de aumento da racionalidade da sociedade contemporânea, seja nos 
aspectos instrumentais e técnicos, seja nos aspectos comunicativos e de sentido. 

 

 



2. MEDICALIZAÇÃO NA ATUALIDADE 

O termo medicalização é muito empregado também quando se quer fazer 
referência a jogos de interesses envolvidos na própria produção de atos médicos que 
implicam expansão de lucros na comercialização de serviços, equipamentos e produtos, 
em particular os associados à proliferação da tecnologia médica. Neste estudo, 
tecnologia médica é entendida como a forma que define uma intervenção, como no caso 
de um transplante cardíaco. O termo tecnologia médica pode ser procedimento médico, 
principalmente cirúrgico, diagnósticos, a todo tipo de drogas, aparelhos e até a um tipo 
de suporte organizacional, na forma como o cuidado médico é administrado. 

Todos os fenômenos submetidos à normatização médica remetem a formas de 
intervenção com alguma prática especializada, como é o caso dos transplantes 
cardíacos, no sentido de se medicalizar tanto um "novo coração” quanto a própria vida.  

Dessa forma, segundo Corrêa (2001), o conjunto de recursos técnico-científicos, 
de que dispõe a Medicina moderna, voltado para a realização do bem-estar físico do 
homem, tem, efetivamente, produzido a medicalização. De um lado, a ampliação de atos 
e de produtos do consumo médico; de outro, a interferência da Medicina no cotidiano 
das pessoas, por meio de normas de conduta e padrões que atingem um espectro 
importante de comportamentos individuais, bem como a construção da subjetividade, 
freqüentemente extrapolando a natureza técnica dessas normatividade. 

Pensar em medicalização implica considerar, para além do consumo de serviços 
e de cuidados médicos, a interferência do discurso e da prática, bem como da interface, 
com disciplinas como a Psicologia, dentre outras, na construção do sentido e do 
significado da própria idéia de vida e de processos vitais: corpo, saúde, doença, morte, 
prazer e sofrimento, que encontram-se interligados, determinando outros aspectos da 
medicalização. Dessa forma, a medicalização, definida como um processo pelo qual o 
modo de vida dos homens é normatizado pela Medicina, e por meio do qual o indivíduo 
se constitui, não se dá, nas sociedades modernas, separadamente das implicações amplas 
e profundas que acarreta ao processo de individualização. 

A medicalização da vida é parte integrante da institucionalização industrial. A 
indústria da saúde está presente nos produtos de primeira necessidade, que acabam 
possuindo características de mercadorias industriais. Nesse sentido, a produção de saúde 
está ligada não só a interesses relacionados à Medicina, mas também a indústria 
farmacêutica. 

Deve-se entender a medicalização, em síntese, não como um fenômeno recente 
da Medicina, mas sim como a conseqüência de seu desenvolvimento tecnológico e 
histórico como prática, associado à condição e possibilidades de instauração de novos 
tipos de saber médico e avanços tecnocientíficos. 

 

3. MEDICALIZAÇÃO DA CARDIOPATIA  

 Há condições determinantes para que ocorra um transplante cardíaco. 
Normalmente, esse procedimento dever ser reservado para pacientes que se encontram 
em estágio final da doença cardíaca, independente da cardiopatia, com um potencial de 
vida menor que 12 meses, para os quais não haja perspectivas de outras terapias 
adequadas. 



Uma vez feito o diagnóstico, os pacientes recebem por parte do corpo clínico 
todas as explicações necessárias, bem como informações sobre todos os passos 
característicos do pré e do pós-cirúrgico, além de outras informações sobre todas as 
perspectivas de vida após o transplante, uma vez que conviver com os efeitos de drogas 
imunossupressoras gera conseqüências, que provocam alterações no comportamento.  

Uma das questões fundamentais é a aderência ao tratamento clínico, e também a 
importância de se respeitar as condições psicossociais do paciente. Momentos de 
angústia e dificuldades na luta pela vida ocorrem, assim que o paciente recebe a notícia 
de sua única oportunidade para continuar a viver. A ameaça da morte sempre muita 
próxima, gerando crises e comprometendo a saúde de modo geral, pode dificultar aos 
pacientes seu ajuste ao programa de transplante. É um período marcado por muito 
medo, raiva e desespero, em que há necessidade de os pacientes adequarem-se do ponto 
de vista emocional, no sentido de aceitarem a possibilidade de morte prematura. Por 
outro lado, nota-se também nesse período uma rápida deterioração física e, nesse 
sentido, o tempo desse ajuste torna-se curto, agravado pela falta de previsão de uma data 
para o transplante. 

O resultado positivo do transplante cardíaco depende de uma boa seleção do 
receptor, e os critérios psicossociais devem ser tão cuidadosos quanto os critérios 
médicos.  

Quanto aos critérios psicológicos, deve-se identificar: estabilidade emocional-
ausência de sinais de psicose, depressão severa não reativa, síndromes 
psiconeurológicas, história progressiva de tentativa de suicídio ou atos auto destrutivos, 
demência, retardo mental severo, coeficiente de inteligência menor que 50 sinais de 
negligência e não-adesão a esquemas e regimes médicos anteriores; ausência de 
alcoolismo e adesão as drogas; forte desejo de viver; solidez das relações familiares e 
firmeza de vinculo. 

Muitos pacientes apresentam desordens relativas à ansiedade, na etapa pré-
cirúrgica, devendo-lhes ser dada à possibilidade de expressarem suas preocupações e 
medos. Uma depressão no pré-operatório pode significar, segundo Watts (1984), um 
aumento de risco cirúrgico, criando-se, assim, a necessidade de um tratamento antes do 
procedimento cirúrgico. Quando uma pessoa se torna candidata a um transplante, 
inevitavelmente, traz consigo a possibilidade de morte enquanto aguarda sua cirurgia, 
havendo, dessa forma, uma espera interminável que suscita medos e ansiedades 
relacionados à possibilidade da própria morte. É um período estressante, não só para o 
paciente, como também para a família, mesmo porque há carência de doadores e a 
espera por um deles pode vir a ser longa.  

No período correspondente ao pós-operatório, são freqüentes possíveis rejeições 
e complicações, que podem vir a ocorrer imediata ou tardiamente. Acordar vivo de uma 
cirurgia em que órgãos foram trocados é sempre um momento de muito impacto, em 
que se misturam sentimentos de euforia, alegria de viver e gratidão, constantes no 
operatório imediato. No pós-operatório tardio, há a adaptação às limitações que se 
impõem ao indivíduo, aderência ao tratamento, fisioterapia, realização de exames de 
controle, necessidade de repouso e licença médica, que acabam por afastá-lo ainda mais 
de seu ambiente de trabalho. A recuperação é lenta, bem como a sua autonomia corporal 
que, só aos poucos, vai sendo readquirida.  



O momento da alta hospitalar é um fator vivido de forma estressante não só pelo 
paciente, mas também por sua família. É uma fase de muita ambivalência para o 
paciente, pois há o desejo de sair do hospital, de retornar à sua vida cotidiana, à sua 
rotina. Entretanto, o hospital representa o lugar da sua segurança em relação aos 
cuidados imediatos de que necessita e de possíveis emergências também. Nesse sentido, 
deve ser feito um trabalho educacional com a família e o paciente, pois há a necessidade 
de prepará-los para os efeitos dos medicamentos, atenção às reações do organismo e 
conhecimento sobre as medicações que podem ou não ser usadas sem prévia consulta à 
equipe médica. São inúmeros os cuidados a serem tomados nesse estágio.  

A alta hospitalar, segundo Watts (1984), pode trazer dificuldades de ajustamento 
aos pacientes, principalmente por terem se sentido doentes por muito tempo e, devido à 
crença nesse sentido, pode vir a ser difícil para o indivíduo abandonar esse papel de 
doente, este ponto será mais bem discutido no próximo capítulo, quando trataremos da 
Identidade. 

Podem surgir dificuldades psicológicas para a aceitação do novo coração devido 
ao fato do órgão ser sentido como não pertencente ao paciente. 

Dessa forma, medo, desconforto referente à mudança de identificação do sexo, 
culpa pela morte de outra pessoa, medo pela rejeição, efeitos negativos da 
imunossupressão e mudança de expressão dos sentimentos podem ser intensificados 
pelo fato de o coração representar simbolicamente o centro dos afetos. 

Um fator psicológico importante do candidato ao transplante é a capacidade de 
sentir a dor frente à perda ou “amputação” do seu órgão, bem como, a possível renúncia 
do seu estilo de vida para que haja a adesão ao tratamento. Caso a capacidade de o 
indivíduo suportar a perda do coração, a iminência da morte seja intensa e exceda os 
limites toleráveis, poderá recorrer e transitar como opção para não se sentir desintegrado 
a um “lugar” designado como refúgio psíquico (Steiner, 1997).  

O paciente pode se abrigar num estado mental de refúgio defendendo - se do seu 
extremo sofrimento, da possível morte da perda, desde que temporária até garantir sua 
sobrevivência protegidos por objetos religiosos (Pereira, 2006) e ou tecnológicos. 

Blacher (1972) aponta fatores que contribuem para o desencadeamento de um 
quadro psicótico, no pós-operatório, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com 
exposição do coração. Na cirurgia de revascularização, transplante e troca de valva 
cardíaca, onde o coração é cortado, suturado, episódios de alucinações e/ou ilusões, 
amnésia e confusão são ocorrências comuns, fato observado em Renata, também sujeito 
desta pesquisa.  

A forma pela qual o paciente vive a experiência do transplante vai determinar 
sua futura posição no mundo da vida encarnando uma personagem que possibilitará 
formatar uma nova identidade, cujo sentido poderá promover metamorfoses. 

 

4. IDENTIDADE, METAMORFOSE E EMANCIPAÇÃO. 

A identidade envolve tanto a concepção do indivíduo sobre si mesmo como dos 
outros sobre ele, bem como, define sua posição no mundo. A representação que fazemos 
dos outros e de nós mesmos refere-se à identidade. Dessa forma, a existência do outro 
no processo de formação da identidade é uma condição constitutiva do ser humano. 



Como afirma Ciampa (1987/2005), nascemos "humanizáveis", e não "humanos". 
É na relação entre o aparelho biológico e o mundo histórico socialmente constituído que 
o organismo se desenvolve e se transforma, metamorfoseando-se como homem em 
busca de emancipação. O ser humano possui uma enorme plasticidade, o que lhe dá a 
possibilidade de criar sentidos para nortear suas atividades. Somos seres em constante 
acabamento através da socialização e da individualização, pois só assim superamos a 
simples condição animal, que nunca perdemos.  

O processo de formação de identidade pressupõe a condição de o indivíduo agir 
em busca de decisões, cada vez mais autônoma. 

A identidade enquanto categoria psico-sócio-histórica surge, desenvolve-se e 
transforma-se na realidade da vida cotidiana. O mundo da vida cotidiana apresenta-se 
como uma realidade interpretada subjetivamente e dotada de sentido, de uma maneira 
que vai se tornando coerente. Esta realidade que já aparece constituída e objetivada tem 
na linguagem o instrumento que marca o rumo da vida das pessoas dando sentido aos 
objetos deste mundo. Não se pode existir na vida cotidiana sem estar em contínua 
interação e comunicação com os outros. 

A identidade humana é constituída por um indivíduo que desempenha papéis, 
encarna personagens, em permanente metamorfose tentando buscar a emancipação 
durante a vida (CIAMPA, 1987/2005), ou seja, a identidade é entendida como 
movimento sempre, movimento contraditório, múltiplo e mutável.  

O sintagma "identidade - metamorfose - emancipação", proposto por Ciampa, 
faz-nos refletir a respeito da identidade enquanto metamorfose, associada ao processo 
de concretização do sujeito humano, que busca sua emancipação - formação e 
transformação de forma inacabada, num contínuo vir-a-ser, encarnando múltiplas 
personagens com diferentes contextos de sociabilidade vivenciados cotidianamente.  

As concepções de Ciampa sobre identidade convergem com as idéias de 
Habermas (2002), segundo o qual a subjetividade de um indivíduo articula-se com a 
objetividade da natureza, a normatividade da sociedade e a intersubjetividade da 
linguagem. A identidade pessoal, assim, seria um conceito que permitiria e, ao mesmo 
tempo, exigiria a integração de todos os aspectos do desenvolvimento humano. 

Tornar-se uma pessoa individualizada significa adquirir competências que lhe 
permitam orientar-se de forma autônoma; significa ter consciência das determinações 
gerais que constituem o indivíduo, apropriando-se, criticamente, de sua própria vida 
com responsabilidade.  

A identidade afirma-se no reconhecimento do outro e o entendimento se dá 
através da intersubjetividade do mundo da vida. O indivíduo situa-se nesse mundo 
assimilando e compartilhando intersubjetivamente sua história de vida, de forma 
consciente, guiado por uma individualidade, que foi adquirida e que deseja ser 
identificada como alguém que se fez por conta própria.  



Habermas (2002) teme que a ordem sistêmica pressione o mundo da vida por 
interesses particulares. A ameaça viria da colonização do mundo da vida. O conceito de 
emancipação está ligado ao que (Harbermas 2002) descreve como "identidade pós-
convencional", ou seja, uma identidade cujo conteúdo não é determinado de modo 
heterônomo pelo que é, convencionalmente, "certo", mas sim, autodeterminado. O autor 
em questão aborda ainda a idéia de que não existe uma convenção universal capaz de 
controlar e estabelecer uma única e absoluta verdade. Descreve que, com a evolução das 
sociedades, a identidade deixou de se apoiar na convenção para se apoiar no processo de 
constituição da identidade, em que há inúmeras possibilidades de autodeterminação, o 
que legitima a concepção de identidade como metamorfose. A identidade pós-
convencional se define pelo processo emancipatório, e não por um conteúdo a priori e 
convencionalmente definido como emancipatório, pois o que pode ser eventualmente 
emancipatório é sempre passível de revisão e conseqüentemente aberto à argumentação 
pública. A condição para determinado conteúdo constituir-se em algo emancipatório 
não decorre dele mesmo, mas do processo em que ele é reconhecido como satisfação de 
uma necessidade interpretada de forma universalista, na busca de concretizar uma ética 
libertária e uma moral igualitária. Tome-se, por exemplo, o reconhecimento da 
dignidade da vida humana, que deve ser universal.  

Ainda para Habermas (2002), somente uma identidade-eu, pós-convencional, 
gerada comunicativamente conduz à emergência de uma autoconsciência. 
Autoconsciência essa que nos permite refletir sobre a nossa própria história de vida e 
nos responsabilizar por ela, o que só é possível diante de uma perspectiva com um outro 
na trama interativa, dentro de uma comunidade lingüística.  

Notadamente em situações críticas, quando uma pessoa é confrontada com 
exigências que estão em contradição com expectativas surgidas ao mesmo tempo, e 
igualmente legítimas, ou também quando é confrontada com as estruturas de 
expectativas experimentadas e assumidas no passado, manifestam-se crises de sentido, 
constituindo uma carga tão forte para a personalidade, que esta se vê diante da 
alternativa de se quebrar ou de iniciar uma nova vida, mediante uma reorientação 
produtiva que, para além das discrepâncias existentes, permita conservar a continuidade 
da biografia e os limites simbólicos do Eu.   (HABERMAS, 1983) 

 

5. TÉCNICA, CIÊNCIA E RELIGIÃO . 

Habermas (1996), afirma que estamos imersos na tecnologia, de tal forma, que 
esta acaba por escapar do nosso controle; estamos cercados por produtos de técnica e 
ciência mediados pelo dinheiro e pelo poder, através da oferta e demanda que regulam a 
fabricação, a difusão do produto, bem como uma atividade organizada do Estado, que 
possibilita a utilização desses aparatos, assegurando a infra-estrutura técnica e 
governando-a mediante uma densa rede de disposição jurídica. A tecnificação da vida 
cotidiana apresenta-se, para o autor, como uma variável no jogo entre as exigências 
funcionais do sistema econômico e administrativo e as pretensões do mundo da vida 
orientadas por valores de uso.  

 De acordo com a lógica sistêmica das mediações sociais a subjetividade se 
mantém submetida ao controle tecnológico por meio de uma intervenção desintegradora 
da técnica em relação ao ser humano. A evolução da técnica, mediada sistematicamente, 
captura e coloniza o mundo da vida. 



O avanço da técnica é uma produção humana sócio-histórica que nos propõe 
meios para a preservação da vida. Entretanto, quanto maiores os processos de avanço 
tecnológico, mais a autonomia são ameaçados no mundo da vida. Se o sentido do uso da 
medicalização é um "milagre", permanece um caráter regressivo e não emancipatório. 
Portanto, o que parece determinar se a tecnologia tem um caráter emancipatório ou não 
é o sentido que lhe é atribuído pelo sujeito. Habermas (2002) refere-se à idéia de uma 
razão comunicativa, mediada pela linguagem, como possível meio de entendimento para 
a produção de sentido. 

O autor supera as bases do discurso metafísico e lança as condições para um 
pensamento pós-metafísico, preservando a autonomia da pessoa necessitada de ajuda, 
principalmente diante das situações de crise de sentido e desorientação provocados pela 
modernidade. Para Habermas (2004), quaisquer experiências de origem misteriosa 
manifestadas pelos indivíduos modernos diante da crise de sentido não podem ser 
colocadas a priori no plano religioso; deve conter a idéia de deflacionar o 
extraordinário, o que, segundo ele, permite ao indivíduo situar-se distanciado de 
deduções fantasmagóricas e falsamente universalistas.  

As condições para um pensamento pós-metafísico e um comportamento ascético 
pressupõem essa idéia do deflacionamento do extraordinário - que se apresenta como 
um processo crítico das manifestações consideradas metafísicas - através da 
racionalização constante desses fenômenos que distingue o que é ordinário, considerado 
como passível de explicações lógico-científicas, do que seria considerado pertencente 
ao campo do extraordinário.  

Segundo Habermas (2004), os filósofos pós-metafísicos podem prestar auxílio às 
pessoas, provocando reflexões que visem a um autoconhecimento racional, respeitando-
lhes a autonomia na busca por um sentido de vida. Todavia, não podem deixar de 
reconhecer a competência do discurso religioso em oferecer consolo e ajuda de vida 
àqueles que dele necessitam.  

Apesar de defender a necessidade de diálogo entre os discursos científico e 
filosófico e religioso, Habermas ainda considera difícil  a questão de se lidar com a 
religiosidade e reconhece que sua concepção, dentro da tradição religiosa, liga-se a   
uma  ética  universalista da fraternidade, de uma utopia da comunidade solidária e  
conciliada, de  uma  dignidade  fundamental  igual   entre  todos  os  homens, que  
deriva   do   relacionamento comum com um único Deus; reconhece ainda que as 
esferas do  pensamento  mítico, religioso  e  metafísico são indispensáveis para a gênese 
evolutiva (filogênese) dos elementos estruturais da racionalidade teórica e pratica; nega, 
porém, que essas formas de pensamento hoje ainda sejam necessárias para o pleno 
desenvolvimento e manutenção das estruturas racionais autônomas.  

No caso do objeto e objetivos deste trabalho, a forma pela qual o paciente 
inserido no programa de transplante ou o transplantado, propriamente dito, reage, vai 
depender da sua postura quanto aos riscos de vida a que será exposto, do sentido que ele 
dá à medicalização, ou técnica da medicina, de questões relacionadas a sua socialização 
e individuação, enfim, de sua forma de agir comunicativamente diante de uma situação 
de vida e morte. 

 

 

 



6. METODOLOGIA. 

O método adotado no presente trabalho considera as especificidades dos estudos 
sobre identidade, evidenciando o processo de metamorfose em busca da emancipação. 
A coleta dos dados para análise qualitativa foi feita através de narrativas de Histórias de 
Vida. 

Foram consideradas as dimensões objetivas, subjetivas, intersubjetivas e 
normativas constitutivas da identidade humana, como produção simbólica.  

Dessa forma, considerou-se para análise tanto a história como o projeto de vida 
do sujeito, buscando a articulação de seu passado, presente e futuro, de tal forma que 
não se perca a temporalidade da identidade, que se encontra sempre em movimento, 
tanto regressivo quanto progressivo.  (CIAMPA, 1987/2005). 

Quanto à escolha dos sujeitos, os critérios foram orientados pela minha própria 
experiência no contato diário com profissionais, médicos e pacientes em clínica. Dentre 
outros tantos pacientes - excluídos os congênitos -, selecionei três sujeitos que 
englobassem em seu adoecimento múltiplas cardiopatias, tais como miocardia dilatada, 
valvopatia, coronariopatia, insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e hipertensão 
arterial, que eclodiriam em transplante cardíaco, exatamente para que pudesse ser 
percebido o sentido da medicalização e o movimento das crises ocasionadas pelo 
adoecer, buscando apreender o processo de consciência do indivíduo, suas mudanças de 
atividade e afetividade em sua história de vida pessoal e em suas relações com o mundo 
social, como metamorfose humana em busca da emancipação.  

São apresentados os sujeitos semelhantes no adoecimento com evolução para 
transplante cardíaco e que revelam diferença de enfrentamentos. 

 

Gabriel: 60 anos, casado, comerciante. 

Patologias: hipertensão, valvopatia, coronariopatia, ICC, miocardia dilatada. 

Renata: 50 anos, casada, jornalista. 

Patologias: hepatopatologia, valvopatia, ICC, miocardia dilatada, hipertensão. 

Pedro: 54 anos, casado, caminhoneiro. 

Patologias: Estenose subaórtica, dilatação do ventrículo esquerdo, ICC, edema 
pulmonar, hipertensão, lesão renal. 

 

RESULTADOS 

 

GABRIEL  

Enfrentamento através de técnicas alternativas (homeopatia e fitoterapia); 

Enfrentamento através da religião (espiritismo); 

Enfrentou a tecnologia medica com disciplina, mas deixa claro que ela e subordinada a 
vontade absoluta de Deus; 

Participa de ONG “Amigos do bem”; 



Reconhece no nordestino um grupo social que luta pelo reconhecimento e 
desenvolvimento da identidade coletiva, fator fundamental para atingir um estagio mais 
emancipatório; 

Melhorou a qualidade de vida e o desejo sexual; 

Aprimorou sua doutrina espírita, vivendo a gratidão e celebrando a vida; 

 

RENATA 

Enfrentamento racional através da tecnologia; 

Enfrentamento através da religião – conversão para a religião católica; 

Mantém um dialogo com a religião sem deixar a razão; 

Faz uso de uma opção pedagógica e racional através de campanha para doação de 
órgãos. Expandiu a consciência pessoal e social; 

O transplante proporcionou o encontro com o amor, casou-se novamente, a experiência 
de dor foi substituída pela alegria de viver; 

Acredita, hoje, que Deus inspira o homem para que a tecnologia avance. 

 

PEDRO 

Enfrentamento através da tecnologia; 

A cirurgia lhe proporcionou uma experiência de quase morte que deu novo sentido à sua 
vida, teve contato com Deus; 

Enfrentamento por meio de uma técnica de cura alternativa – Johrei; 

Enfrentamento pela fé, esperança e reconhecimento de uma missão, tornou –se solidário 
e atingiu um estagio mais emancipatório. 

 

 

 

CONSIDERACOES FINAIS 

Constatou-se que nos três sujeitos estudados houve a superação da depressão diante o 
risco da morte. Nas três narrativas de histórias de vida foram evidenciadas a 
autosuperação, a luta, a perseverança e graus diferenciados de movimentos 
emancipatórios. Ficou evidente que a realidade propiciada pela tecnologia, apesar de 
indiscutivelmente necessária, não é suficiente para dar sentido aos transplantados, nos 
casos aqui estudados, que buscaram na religiosidade condições de enfrentamento para a 
vida. A experiência religiosa internalizada transformou a subjetividade de cada um dos 
três sujeitos na medida em que foi sentida como muito significativa. Quando uma 
experiência constitui-se com busca de sentido emancipatorio para o sujeito, esse sentido 
passa a ser compartilhado com outro socialmente. A possibilidade de emancipação do 
ser humano ocorre no contexto do agir comunicativo. Ao abordar a questão do 
transplante cardíaco, inevitavelmente, temas como: medicalização, medo, luto, morte, 
vida, renascimento, encontram-se presentes. 
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