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O presente trabalho volta-se para a temática das relações de saber e poder nos 
processos de subjetivação produzidos pelas práticas em saúde e em Psicologia. Diante 
disso, nossas problematizações em relação às práticas psicológicas e em saúde estão 
diretamente envolvidas com os efeitos e as implicações na mudança do conceito de 
saúde no Brasil, que aconteceu a partir da década de 1950. Para problematizarmos as 
práticas de saúde e de psicologia tomamos a construção do Estado moderno, pois esse 
período marcaria as mudanças de compreensão e intervenção sobre o humano. A 
sociedade moderna, com os vetores – disciplina e biopolítica – articularam-se no contexto 
do capitalismo industrial, como dois conjuntos de técnicas orientadas para a dominação, é a 
isso que Foucault (2005) denomina biopoder.  A saúde entra como parte das estratégias do 
biopoder para fazer a gestão da vida a fim de maximizar e potencializá-la cada vez mais 
através da otimização da qualidade biológica. Tal modo de investimento gera uma redução 
da humanidade ao fato biológico como forma de aumentar o poder do processo vital natural 
e torna-se uma norma implícita da vida como uma busca pela imortalidade do processo 
vital. O governo da população assume uma importância central para os saberes que buscam 
a regulação dos comportamentos nas instituições sociais, pois fica caracterizada “(...) a 
entrada da vida na história – isto é, a entrada dos fenômenos próprios à vida da espécie 
humana na ordem do saber e do poder –, no campo das técnicas políticas” (Foucault, 2003, 
p. 133). 

O biopoder não exclui o poder disciplinar, é antes o efeito da articulação entre o 
poder disciplinar e o poder regulamentar. Um encontro, portanto, de uma organo-
disciplina exercida sobre o corpo individual e uma bio-regulamentação exercida sobre a 
população. É uma estratégia de poder que ao disciplinar o corpo também maneja a 
população. O biopoder se incumbiu da vida em geral, do corpo e da população, podendo 
até mesmo definir os critérios das vidas que deverão ser investidas e das vidas que serão 
desinvestidas para assegurar que outras vidas possam proliferar.  

O poder de morte, princípio contrário do objetivo de potencializar a vida, se 
sustenta no biopoder através da estatização do mecanismo do racismo. O biopoder 
inseriu o racismo, existente há muito na sociedade, como critério que define o corte 
entre o que deve viver e o que deve morrer. A primeira função do racismo será a de 
fragmentar, estabelecendo cortes no contínuo biológico da espécie humana. O 
aparecimento das raças, suas distinções, hierarquias, sistema de qualificação, fragmenta 
o campo biológico e, dessa maneira, torna um grupo populacional inferior em relação ao 
outro (ex.: raça ariana em relação aos judeus). A segunda função desse mecanismo de 
racismo será a de estabelecer uma relação positiva na seguinte equação: "quanto mais 
você matar, mais fará viver". O racismo de Estado vai legitimar a relação presente há 
muito nas guerras: "se você quer viver, é preciso que outro morra".  

Tirar a vida no biopoder, em uma sociedade de regulamentação, será admissível 
quando em prol de um benefício biológico, um fortalecimento das raças superiores em 
detrimento das inferiores. Isso explica como em uma sociedade de biopoder é possível 
expor à morte, aumentar os riscos de morte, a morte política, a expulsão e a rejeição. 
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O evolucionismo darwiniano, a partir do século XIX, em seu conjunto de noções – 
“hierarquia das espécies sobre a árvore comum da evolução, luta pela vida entre as 
espécies, seleção que elimina os menos adaptados" (Foucault, 2005, p.307) – se tornou 
uma maneira científica de pensar a colonização, as guerras, a criminalidade, a loucura, a 
sociedade de classes, etc. "Em outras palavras, cada vez que houve enfrentamento, 
condenação à morte, luta, risco de morte, foi na forma do evolucionismo que se foi 
forçado, literalmente, a pensá-los" (Foucault, 2005, p.307). O racismo evolucionista, 
como mecanismo de Estado, é parte de uma sociedade que, para que consiga usufruir o 
poder soberano de matar, precisa utilizar a raça como justificativa. 

Nesse sentido, o investimento na saúde como condição de fazer viver cada vez 
mais e melhor tomou proporções importantes no Brasil, principalmente com a mudança 
no entendimento de saúde que culminou no texto da Constituição Federal de 1988. Essa 
mudança tornou mais evidente como a produção biopolítica – e, claro, as relações de 
saber-poder – envolvem-se com todas as esferas da vida da população. 

Tal envolvimento do biopoder com as condições de vida ganha outra roupagem 
através das alterações que foram geradas na compreensão e no fazer saúde a partir da 
segunda metade do século XX. A concepção de saúde adotada pela Constituição, na 
formulação do Sistema Único de Saúde para o país, ao questionar o primado biologista, 
aproximou o conceito de saúde da própria noção de vida. Essa aproximação se dá pelo 
significado que saúde adquiriu no texto da VIII Conferência Nacional de Saúde: 
“Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida” 
(1986), ou seja, saúde passa a não apenas aproximar-se das condições de vida, mas a ter 
equivalência com elas. A aproximação e equivalência com a noção de vida são 
evidenciadas também nos fatores elencados como determinantes e condicionantes à 
saúde: “alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, 
educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços assistenciais” que 
condicionam a saúde aos fatores que atravessam o sujeito ao longo da vida. Assim, a 
saúde dirá respeito ao acesso e aos hábitos alimentares; dirá respeito às condições de 
moradia, se é considerada digna ou não; dirá respeito às condições do meio ambiente, se 
vive em local poluído, se há reciclagem do lixo, se há reflorestamento; dirá respeito às 
condições de trabalho, se tem oferta de trabalho e quais são as condições oferecidas; 
dirá respeito à educação, se é alfabetizado, qual é a distância entre a escola e a casa do 
sujeito, à escolaridade, etc.  

Promover a vida envolve, ao mesmo tempo, ações integrais do Estado e, por outro 
lado, a singularidade e autonomia dos sujeitos. As lutas que ocorreram para a formação 
de um outro conceito de saúde acabam se acoplando com mais intensidade a formação 
biopolítica do fazer viver. O conceito de saúde em um sentido ampliado, que engloba 
desde o corpo até a cultura, a sociedade, permite um governo sobre a população de 
forma muito mais eficaz e complexa. As práticas de saúde, como investimento nas 
condições de vida da população, geraram um movimento exacerbado de busca por 
qualidade de vida como um efeito desmedido da compreensão de que saúde envolve 
todos os fatores condicionantes da vida (Costa, 2001, s/p). 

A exaltação da qualidade de vida extrapolaria o campo das legislações e 
teorizações do novo entendimento de saúde gerando uma busca de longevidade, de 
perfeição da saúde físico-mental, a negação do envelhecimento, da imperfeição física, 
do adoecimento e da morte. O mercado de consumo de bens de saúde teria incorporado 
esse investimento na saúde disponibilizando a população diferentes artefatos capazes de 
retardar o envelhecimento, correção de imperfeições físicas, a lipoaspiração das 
gorduras localizadas, o butox para a correção do envelhecimento, etc. 



A saúde, diante disso, não faz mais uso de práticas disciplinares e coercitivas, mas 
utiliza, envolve a população em um jogo duplo de tutela e de culpabilização onde o 
sujeito deve creditar o sucesso de seus esforços para atingir a saúde perfeita a si mesmo 
e, caso venha a fracassar, deve se sentir culpado (Costa, 2001). 

No entanto, essa liberdade de que o sujeito passa a usufruir o maneja a produzir-se 
conforme esses novos parâmetros de modelos ideais que tem como cerne o projeto a 
evolução da espécie humana e a negação do envelhecimento, das deficiências, das 
aberrações, da própria morte, etc. Essa liberdade oferecida pelo liberalismo maneja as 
populações de acordo com parâmetros de exclusão e eugenia, que é a forma pela qual o 
racismo de Estado atua, através do aperfeiçoamento e manutenção da vida.  

Biotecnologias e Evolução Artificial 

No final do século XX, o racismo de estado de cunho evolucionista, começa a 
delinear-se de outros modos. Os critérios daqueles que podem ou não ser mortos ou 
desinvestidos passam a sofrer alterações. Com o desenvolvimento das biotecnologias 
(medicina nuclear, engenharia genética...) o evolucionismo, antes ligado aos processos 
naturais das espécies, vai ser atravessada por uma série de intervenções tecno-científica 
que provocarão alterações artificiais no processo evolutivo. Somos contemporâneos do 
engendramento de um evolucionismo artificial (Sibilia, 2002). Essas alterações têm 
efeitos nos modos como o racismo de estado é utilizado como mecanismo de fazer viver 
mais e melhor, uma estratégia de biopoder. 

O fazer viver, atualmente, tem se atualizado na preocupação acentuada com a 
qualidade de vida como um evidente trabalho com vias de purificação e regulação do 
sujeito saudável através do aumento da longevidade, das dietas alimentares, do controle 
dos humores por psicofármacos ou técnicas psicológicas, das intervenções cirúrgicas, de 
toda uma cultura da fitness. O biopoder enreda-se, portanto, no prolongamento da vida, 
pois assim podem controlá-la, podem investir de um saber e de um poder, tanto sobre 
um corpo individual quanto um corpo populacional. 

Se pararmos um pouco para pensar sobre este contexto, chegaremos a conclusão 
de que a palavra Natureza perdeu seu sentido etimológico que vêm do latim: natura, 
relacionada a nasci, podendo ser traduzida por ser nato. Com tamanhas interferências 
do seres humanos sobre a Terra, podemos ainda ousar falar da natureza das coisas, dos 
seres vivos ou de nós mesmos? Parece que todos nós, seres humanos e não-humanos, 
estamos perdendo nossa natureza. 

Para que isto fique claro, basta pensarmos em alguns exemplos como o das 
mutações genéticas criadas por manipulação em laboratório e mesmo aquelas geradas 
por resíduos industriais ou de toda a maquinaria utilizada em nosso cotidiano, 
teoricamente necessária para nossa sobrevivência. Estamos em uma era da integração 
entre a genética e a reprodução tecnológica, no mundo da engenharia humana e animal, 
com qualidades e capacidades de fabricação de acordo com a demanda. É o momento da 
nova geração de psicofármacos endereçados ao rearranjo de nosso animo, emoções, 
desejos e inteligência. É uma época de se sonhar com o prolongamento indefinido da 
vida, na tentativa de superar a morte. Ao que tudo indica, estamos entrando no século 
biotecnológico (Rose, 2007).  

Na atualidade o artificial não só impregnou como muitas vezes já não fazemos 
mais a diferença entre o natural e o artificial. A dita civilização em seu processo de se 
tornar máquina, ultrapassa o nível mecânico atingindo um nível cibernético, para assim 



só pensarmos em bits2. Há uma junção incrivelmente espantosa entre a engenharia 
genética e o instrumental informático, fazendo com que a ciência já possa manipular em 
seus laboratórios o código da vida. Dessa forma, voltamos a perguntar sobre o que 
tomaríamos por natureza e incrementamos a questão indagando se é ainda possível falar 
em evolução natural. 

A teoria darwiniana da evolução perdura até hoje como explicação e crença 
principal de nossa origem, mesmo que atualmente ela sofra críticas e já não mais se 
sustente pelas condições com as quais o mundo está se organizando. Por um lado, não 
podemos mais falar em evolução natural das espécies, quando, com a criação industrial 
e tecnológica, os números de espécies exterminadas por dia podem chegar até uma 
centena. Seja pela chuva ácida ou pela poluição do ar, seja pelo desmatamento ou pelas 
queimadas, milhares de hectares de terra no planeta vão perdendo sua utilidade.  

Diante dos modos como a noção de evolução vai tomando outros contornos, desde 
a perspectiva darwiniana de evolução natural até os dias de hoje, já é possível se pensar 
no conceito de evolução artificial. Artificial, porque a noção de evolução não transcorre 
mais para os seres humanos e para outros seres da mesma forma como em tempos atrás. 
A lógica da lei da natureza, do mais forte vencendo o mais fraco, não parece perdurar – 
apesar de sabermos que esta perspectiva darwiniana em um nível sociológico encaixa-se 
perfeitamente com os parâmetros capitalistas de poder e lucro. Não se sustenta também 
a idéia contemporânea de natureza, que não se refere ao mais forte, mas ao mais bem 
adaptado, que tem flexibilidade para cooperar e concorrer ao mesmo tempo – mesmo 
quando temos consciência de que este tipo de concepção aproxima-se grandiosamente 
do projeto neoliberal. Enfim, as pouco confiáveis mutações aleatórias e seus lentos 
processos de seleção da evolução natural já não nos fazem mais tanto sentido, abrindo-
se caminho para o que pode ser chamado de evolução pós-biológica ou pós-evolução. 

Os três eixos saúde, racismo de estado, evolucionismo, agora, artificial, tomam 
outros contornos, como se pode ver, com o investimento tecno-científico nas 
características biológicas que pautaram modelos de classificação dos seres superiores e 
inferiores de acordo com critérios biotecnológicos. A exclusão e eugenia se propagam 
em um nível, que Nikolas Rose (2007) denomina de biopolítica molecular. Podemos 
dizer que a clínica médica do século XIX manteve relação com um nível molar de nosso 
corpo, em uma escala dos tecidos, órgãos, hormônios e assim por diante e os efeitos 
disso são nossas tentativas de aperfeiçoar nosso corpo molar através de dietas, 
exercícios, tatuagens e cirurgias – o esforço por uma qualidade de vida. Atualmente, um 
estilo molecular de pensamento sobre nossas vidas tomou forma com a criação em 
laboratório de novas formas de vida moleculares, fabricando uma nova forma de 
entender a vida em si. A indústria farmacêutica, as técnicas de visualização médica e as 
tecnologias de decomposição, anatomização, manipulação, amplificação e reprodução 
da vida em nível molecular conferem uma nova mobilidade aos elementos da vida, 
interferindo nos circuitos orgânicos, interpessoal geográfico e financeiro. A biopolítica 
molecular refere-se a todos os elementos moleculares da vida que podem ser 
mobilizados, controlado e combinados em processo que não existia anteriormente 
(Rose, 2007). 

 

O envolvimento da Psicologia no campo do evolucionismo/desenvolvimentismo 
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A Psicologia, como campo de conhecimento, caracterizou-se “como um 
conhecimento positivo do indivíduo e como uma forma particular de falar a verdade 
sobre os humanos e de agir sobre eles” (Rose, 2001a, p. 34). Independente de qual 
abordagem teórica, sempre houve um esforço, uma tentativa, como diria Rose, “de 
unificação da conduta em torno de um modelo único de subjetividade apropriada” 
(2001a, p. 40). Sendo assim, disciplinas psi, não só produzem um tipo de representação 
sobre a dita realidade subjetiva, mas também, através de seus saberes e autoridades que 
se alastram cada vez mais em toda trama social, demarcam racionalidades práticas, 
regimes de pensamento que conformam o ser humano na maneira de conduzir-se ética e 
moralmente em sua vida cotidiana (Rose, 2001b).  

Para lidar com esta proposta de modelo único de subjetividade apropriada, 
Psicologia teve de lutar com suas contradições. Isto se refere à criação de dois tipos de 
sujeito, que emergiram no século XVII, dos quais a Psicologia é “herdeira” e, grosso 
modo, colabora com a manutenção dos mesmos. Um é o sujeito epistêmico, sujeito 
purificado do conhecimento, criação do “método científico” em Bacon (empiricismo) e 
em Descartes (racionalismo). Com a produção desse sujeito, que engendra uma 
subjetividade confiável, regular, generalizável – já que se utiliza da razão –, nasce o 
outro, o sujeito passional, da subjetividade suspeita, variável, diferente, particular ou 
privada (Figueiredo, 1992). 

É neste plano do conhecimento que a Psicologia começa a engendrar-se na 
direção da produção de um sujeito dotado de um “mundo interno”, de um “mundo de 
representações”, que forjam a figura do sujeito privado. Se trata de localizá-lo em um 
espaço interior, um espaço dentro do sujeito não específico da atividade cerebral, do 
organismo do ser vivo, mas específico da condição humana, de sua relação com o 
passado e com o futuro. Trata-se de examinar o humano naquilo que o difere das noções 
de natureza: a experiência de interioridade, pois segundo Foucault, o evolucionismo  

mostra que o fato psicológico não tem sentido senão com 
relação a um futuro e a um passado, que seu conteúdo atual 
assenta-se sobre um fundo silencioso de estruturas anteriores 
que o carregam de toda uma história, mas que ele implica, ao 
mesmo tempo, um horizonte aberto sobre o eventual (2002a, p. 
138).  

As práticas de governos psi forjam o privado e o justificam como uma forma de 
proteção do conjunto da população. A maneira de a Psicologia subsidiar os jogos de 
biopoder dá-se pela intensificação da privatividade do indivíduo por meio de práticas e 
procedimentos que o tornam não apenas responsável pelos processos de adoecimento, 
mas o mantém responsabilizável. Essa manutenção do responsabilizável torna-se um 
dos mecanismos biopolíticos da Psicologia. 

As divisões que a modernidade cria como fases do desenvolvimento do sujeito, 
gera uma rígida cronologização do curso da vida individual, com vistas à obtenção de 
um critério objetivista e naturalista para a determinação da idade de cada indivíduo, o 
que gerou uma profusão de saberes científicos, jurídicos sobre estágios da vida 
(GROPPO, 2000). A noção de idade, no entanto, na perspectiva discursiva que 
assumimos, pode ser tomada como uma marca que nos posiciona no mundo – 
marcadores identitários que se inscrevem como símbolos culturais que diferenciam, 
agrupam, classificam e ordenam as pessoas conforme marcas inscritas na cultura – 
sobretudo, na cultura do corpo, “cujos significados nem são estáveis nem têm a mesma 
importância ou penetração relativa, combinam-se e recombinam-se permanentemente 



entre si” (VEIGA-NETO, 2000, p. 215). Com essa noção relativa às idades, 
questionamos a visão instituída por um pensamento psicológico desenvolvimentista que 
estabelece características inerentes para cada uma das etapas da vida. Da mesma forma, 
a constituição e objetivação da vida cronologizada em etapas a serem percorridas é fruto 
dessa vertente “psi” de cunho evolutivo. Se, por um lado, é na modernidade que se 
produz as concepções de infância, juventude, idade adulta e velhice como a conhecemos 
hoje, por outro, a própria constituição da sociedade moderna, com instituições como a 
saúde, a escola, o Estado, o direito e o trabalho industrial, assentou-se “no 
reconhecimento das faixas etárias e na institucionalização do curso da vida”, mostrando-
nos um mútuo engendramento de mudanças e institucionalizações na rede social no 
período moderno, o que se configurou também como um solo fértil para a objetivação 
das idades (GROPPO, 2000). 

 Foi com a crença na transição dos indivíduos para uma maturidade que as 
Ciências Humanas e Sociais, do século XIX ao século XX, produziram, meio de 
instituições preocupadas em proteger e diagnosticar os indivíduos considerados ainda 
não maduros e diagnosticados como portadores de fragilidades, outras instituições 
interessadas na possibilidade de intervir na potencialização das capacidades desses 
indivíduos. Dentro desse processo de definição objetiva e naturalizante das pessoas, 
estas categorias passaram a carregar em si, do ponto de vista das ciências modernas, a 
função social de “maturação” dos indivíduos, pressupondo a tarefa emergente de 
socialização, com vistas a torná-los “indivíduos autênticos e integrados à sociedade 
moderna” (GROPPO, 2000, p. 60). Dessa forma, define-se o desenvolvimento humano 
por elementos que, de forma naturalizada, são constituidos na vida infantil mas que 
devem amadurecer durante o período da adolescência e juventude, pois não são 
tolerados na vida adulta. 

No entanto, cabe indagar como a Psicologia irá articular em seu campo de 
conhecimento os atravessamentos provocados pelo evolucionismo artificial. 
Permanecerá a Psicologia se baseando em explicações de desenvolvimento humano de 
forma naturalizada ou articulará em seu campo a perspectiva de que o desenvolvimento 
e evolução humanos sofrem efeitos das biotecnologias, do evolucionismo artificial. Ou 
estaria a Psicologia “madura” para questionar e problematizar esses modos de 
subjetivação ao invés de legitimá-los com suas práticas e produção de conhecimento. 
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