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RESUMO

PUGLIESE, G. História da Dietética: Esboço para uma crítica antropológica da razão
bioascética. 2015. 279 f. Tese (Doutorado) - Departamento de Antropologia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2015.

Este trabalho tem como pretensão a problematização dos discursos dietéticos da
atualidade e do modo que se formulam através deles todo um bioascetismo no qual a
saúde é a finalidade última. Dessa forma, partindo do método genealógico de pesquisa
histórica o objetivo é compreender como se tornou possível, e por meio de quais
estratégias políticas, o vínculo entre determinadas técnicas de si (a alimentação, os
exercícios físicos e a estética) e a “qualidade de vida” como modalidade ético-política.
Teve , assim, a pretensão de produzir uma história da dietética que possa ser, ao mesmo
tempo, uma crítica do bioascetismo presente. Isso foi feito por meio da análise de como
a dietética se tornou uma forma de saber sobre os homens, um dispositivo de governo
populacional e uma tecnologia de si mesmo. Nesse sentido, três momentos
fundamentais e entrelaçados da “história brasileira” foram selecionados para dar conta
desse problema: o “período higiênico”, o “período eugênico” e o “nascimento da nova
dietética”.

Palavras-chave: antropologia, ética, dietética, higiene, eugenia, governamentalidade

ABSTRACT

PUGLIESE, G. The History of Dietetic: outline for an anthropological critique of the
reason bio-ascetic. 2015. 279 f. Tese (Doutorado) - Departamento de Antropologia da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2015.

This theses aims to bring out some nowadays dietetics discourses, and the way by which
a bio-asceticism (raised by those discourses), in which health is the ultimate goal, came
out. Thus, from a genealogic research methodology, the main goal of this study was
understand how certain self technics (eating, physical exercises, and aesthetics) are
related to “life quality” as ethical and political mode. Then, political strategies were
reviewed. Therefore, this study have the propose of making a brief history of dietetics,
so that, withal, criticize the bio-asceticism existent in the dietetics history. That was
done by the analysis of how dietetics has turned into a way of knowing about man, a
sort of human self-control technology, and an apparatus that allow population ruling. In
order to do so, three different moments in the “Brazilian history” were chosen:
“Hygienic Period”, “Eugenic Period”, and the “birth of the new Dietetics”.

Keywords: anthropology, ethics, dietetics, hygiene, eugenics, governmentality
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I. INTRODUÇÃO
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1. Prólogo
Nos dias de hoje é possível afirmar, há um surto discursivo sobre a necessidade
de se constituir um modo de vida específico, que se apresenta como o mais “correto” e,
ao mesmo tempo, o mais “desejável”. Modo de vida este que, por meio de um conjunto
de técnicas e estratégias relativas à alimentação e aos exercícios físicos, culminam na
longevidade da vida, em uma maior produtividade, em uma melhor disposição sexual,
em uma otimização da aparência estética, tudo isso em direção à felicidade dos sujeitos.
Uma vida saudável é o objetivo. Nesse sentido, é preciso confiscar o sedentarismo
encrustado em si mesmo e a indisciplina alimentar que são sujeitados os indivíduos em
prol do “bem-estar”. Trata-se de um convite a tomar as rédeas da própria vida, torná-la
“ativa”, estabelecer metas e se preparar para uma “mudança de hábito”. Esse discurso
está disseminado, com grande extensão, por todos os lados no mundo euro-americano, e
o Brasil, acompanhando esse movimento mais amplo também encampa sua forma geral.
Os meios de comunicação são prova disso: jornais, revistas, canais de televisão e
internet abrem espaço para dissertar sobre modos pedagógicos de “cuidar de si mesmo”
com boa alimentação e exercícios físicos regulares. E aquilo que era reservado a
reportagens distribuídas pela programação, agora se apresenta na forma de programas e
sites com pautas próprias. É fato que nunca se problematizou tanto a “vida saudável”
como nos dias de hoje, e o resultado é todo um conjunto de “programas” de ginástica e
de dietas oferecidos massivamente aos cidadãos. Reality Shows, com toda a sua
teatralidade, produzem emagrecimento de seus integrantes corpulentos ou impõem a
convivência de obesos e anoréxicos, invertendo suas dietas e esperando trocas de
experiências1. Não paramos de assistir, reproduzir e consumir os ataques maciços à
economia da gula, representada pela gastronomia desvairada e os fast-foods2.
Ainda como parte importante dessa investidura discursiva, estabelece-se cada
vez mais um parentesco por afinidade entre os predicados da saúde e os da estética

1

Para citar alguns poucos deles, “Starving Secrets” de 2011, exibido pelo canal Lifetime; “Big Meets
Bigger”, exibido pela BBC de Londres em três temporadas 2008, 2009 e 2011; e “Magros vs Obesos”,
exibido pelo GNT a partir de 2009.
2
Refiro-me ao documentário Super Size-me: 30 dias de fast-food, de 2004, no qual o ator e diretor
Morgan Spurlok; fez toda sua alimentação durante três meses em um dos maiores representantes dos fastfoods do mundo, como consequência, engordou e adoeceu com a alimentação. Tudo isso acabou he
causando sério risco de vida. O documentário tem como pretensão explorar as mazelas que o estilo de
vida baseado na comida rápida causa à saúde.
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corporal, de modo que em boa parte dos esquemas de conduta produzidos em meio a
esse modo de vida “desejado”, ressoam simultaneamente em ambos os predicados.
Saúde e estética tornaram-se espetáculos cotidianos, e muitas vezes funcionam como
dois lados da mesma moeda. Nossas várias ciências da saúde (medicina, nutrição,
educação física, entre outras), em suas formas de atuação, produzem saberes acerca dos
desequilíbrios do organismo frente aos estilos de vida e, a partir disso, interpelam os
indivíduos para que se preocupem consigo mesmos, assim como lhes prescrevem
condutas para garantir uma maior vitalidade em seu duplo sentido: corporal e psíquico.
Através do prolongamento da jovialidade e da saúde, pretende-se diminuir as
possibilidades de doença e o retardamento da morte.
Viver sem riscos é sonho, geri-los até o limite do possível é o horizonte. O
objetivo é fazer do homo sapiens melhor do que ele mesmo, mais resistente, mais forte,
mais alto etc., mas também mais belo. Assim, essas mesmas ciências produziram, no
seu próprio domínio, todo um novo campo de atividades que poderíamos descrever
como as “ciências da estética”. Hoje, podemos procurar clínicas médicas para
aperfeiçoar nossos predicados estéticos corporais e, porque não, clínicas de estética para
cuidar de nossa saúde. As dietas alimentares e as práticas de ginástica cultivam esse
serviço integrado como técnicas sempre presentes. É possível observar ainda o conjunto
de cirurgias que “melhoram” a estética mesmo quando o objetivo é diminuir os riscos
de saúde. Diminuir a corpulência, por exemplo, pode ter benefícios extra-saúde, pois
recupera a “autoestima” e reconecta o sujeito com sua vida. Os cirurgiões plásticos
podem, como já faz algum tempo, autodenominar-se os “psicólogos do bisturi”3, na
medida em que seu trabalho serve para que as pessoas se sintam bem consigo mesmas,
tornando-as “naturalmente” produzidas.
Por outro lado, diversos remédios chamados anorexígenos4 foram criados pela
indústria farmacêutica, e uma parte da indústria alimentícia se destina à produção e
desenvolvimento de alimentos light e fit como atividade de “utilidade pública”. Estamos
acompanhando uma proliferação das academias de ginástica – inclusive pessoais –, do
mercado de alimentos saudáveis, mas também dos personal trainers, que ao
trabalharem a saúde dos indivíduos também fazem com que se sintam bem com seus
corpos. Isso sem falar do grande mercado de cosméticos que agora também se dirige à

3

Essa é uma expressão de Ivo Pitanguy em O direito a beleza. Rio de janeiro: Editora Record, 1983.
Popularmente conhecidos como remédios para emagrecer, e têm como finalidade a diminuição do
apetite, ou aversão a alimentos.
4
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produção de alimentos e bebidas ultra-saudáveis com finalidade de amparar a beleza de
seus consumidores. O “saudável” associado aos alimentos transformou-se num
agregador de valor monetário, ao passo que light e fit tornaram-se investiduras de
publicidade. O mesmo argumento serve para as academias de ginástica, seja no trabalho
ou no ambiente doméstico. As benesses da saúde encontram-se com o apelo estético,
promovendo um ricochetear que é próprio da tecnologia de poder sustentada por essa
estilização da vida.
Os Estados-Nação, por sua vez, ao lado e já distantes das políticas de combate à
fome e à pobreza (grande problema do século XIX), regulam o estilo de vida da
população com mecanismos que implicam políticas públicas, gerem sua alimentação,
assim como, e na mesma direção, incentivam e promovem atividades físicas diárias para
seus cidadãos5. Mais uma vez, o objetivo é evitar o perigo da “obesidade” e do
“sedentarismo” (considerados pela Organização Mundial da Saúde como as grandes
epidemias do século, comparadas com a peste, a lepra, ou a fome-desnutrição de
outrora) e seus efeitos diretos na saúde e na felicidade dos indivíduos, assim como na
aritmética política do próprio Estado. Isso devido aos efeitos diretos que as doenças
resultantes dessas epidemias causam à vida dos sujeitos e a ordem econômica e social.
Essas “formas de governo” se dirigem à população, mas também aos indivíduos
na sua mais recôndita vida cotidiana. Elas revelam uma preocupação específica com a
vida e também uma definição que temos dela. Talvez o mundo contemporâneo esteja
acompanhando a cristalização de uma nova dietética (muito diferente daquela de longa
duração que teve sua fundação na antiguidade), para a qual o corpo, e não a alma, é o
território no qual o sujeito torna-se substância. E essa nova dietética ganha a forma de
uma “ética somática” (ROSE, 2013) em que a alimentação, os exercícios físicos e a
estética corporal ocupam um espaço central.
Esses três elementos (estética-alimentação-ginástica) parecem formar na
atualidade uma espécie de triângulo, pois há uma certa automaticidade na maneira como
o cuidado de um desses elementos rebate o outro. No topo de triângulo, o elemento da
estética fica em suspenso, enquanto espera e aciona o funcionamento das duas bases: a
cultura física e a alimentação. No centro do triângulo, como o elemento que em alguma
medida preenche e garante a sua forma geométrica, está, evidentemente, o imperativo
5

A ONG Weight Watchers (vigilantes do peso), apresentou uma pesquisa na qual afirma que o “Brasil
emagreceu 272,8 toneladas em 11 meses”. Comparando as cidades, a organização concluiu que São Paulo
é a que está na frente da corrida, seguida pelo Rio de Janeiro. Como exemplo, há também o famoso caso
da cidade gaúcha de Lagoa dos Três Cantos, que perdeu três toneladas em quatro meses.

13

da saúde. Atualmente, esse triângulo está engendrado com seus vértices integrados. Na
medida em que há cuidado e zelo por um desses três domínios, permite-se por extensão
o cuidado e zelo pelos outros. Ao mesmo tempo, há uma espécie de convergência no
centro, que seria a vida saudável, longilínea e produtiva etc. Boa parte dos esquemas de
comportamento dietético em que se investe, e que remetem à elaboração do sujeito em
relação a si mesmo, passa por um cuidado em relação aos processos vitais que
envolvem o corpo-saudável. São problematizações do organismo, do metabolismo e do
que se reconhece na atualidade como “vida”.
Até aqui, tentei assinalar essa abundância discursiva acerca deste modo de vida
“desejável” reportando-me a três domínios fundamentais do aporte empírico da
pesquisa, que constituirão o registro pelo qual interpelarei esse “problema”: a relação do
indivíduo consigo mesmo, as ciências da saúde e as políticas de Estado. Pois, esse
triângulo da dietética, na sua vitalidade atual, parece-me produto de um deslocamento
histórico em relação à alimentação, à cultura física e à estética, uma vez que: 1) elas se
tornam domínios do conhecimento e da investigação científica como uma forma de
saber sobre os homens, de sua verdade; 2) elas representam uma importante arte política
de aperfeiçoamento individual e populacional e, além disso, 3) está em jogo uma nova
relação consigo mesmo, para a qual o sujeito dirige parte importante de suas
preocupações pessoais. Enfim, a vida no sentido do mesmo (de vida vivente) é o alvo de
um saber científico, de estratégias de governo e de autogoverno.
O triângulo da dietética parece se constituir numa grande forma de verdade
sobre a vida e que se desdobra numa política que opera no nível “coletivizante”, mas
também individualizante: a bio-política da população como espécie que tem como
objeto a gestão da população em geral (FOUCAULT, 2006), e o bio-ascetismo do corpo
humano como sujeito, que faz com que cada um dos indivíduos, em sua mais remota
existência, se autogoverne6. Eis, pois, o objeto último dessa pesquisa: a “nova
dietética”. Sua genealogia histórica será percorrida por estes dois níveis de análise
(biopolítica e bioascetismo), tomando como base três domínios empíricos: as formas de
saber, as técnicas de governo e as relações consigo mesmo, como explico adiante.
É possível observar através dessa dietética, a relação direta estabelecida entre a
“forma de viver” e a “qualidade de vida”. Esse tema, que parece evidente na atualidade,

6

Empresto o bonito nome de bioascetismo de Francisco Ortega (2008). No entanto, utilizo o termo num
sentido um tanto distinto do autor. Não tenho interesse em sinalizar a diferença neste momento, porque
espero que o trabalho como um todo possa mostrar a diferença atribuída ao conceito.

14

foi alvo de longas problematizações na história do Ocidente. A velha questão da “vida
que vale a pena ser vivida”, enquanto terreno da ética, foi uma das mais importantes
linhas de desenvolvimento da filosofia. A questão da maneira pela qual é necessário
conduzir-se (como sujeito) para viver bem, desde muito tempo se impõe como
problematização do governo, de si e dos outros. A ética retorna como questão
antropológica, e na atualidade ela assume uma nova forma, na qual o cuidado com o
corpo assume um espaço de moral. Assim, engrosso o coro de antropólogos que têm
como pretensão espreitar os liames do bio-poder da atualidade, tais como Paul Rabinow
e Nikolas Rose. Assim como esses autores, que exploram a biopolítica em outros
domínios, pretendo constituir uma analítica da história da dietética que seja “modesta e
empírica, atenta às pequenas mutações em que hoje está se tornando diferente do
ontem” (RABINOW & ROSE, 2006, p. 24).

1.1. Problematização

Como maneira de conduzir-se, essa “nova dietética” se colocou no centro de
nossa ética que, em boa parte, tornou-se somática. Não mais a dietética produzida na
antiguidade - Idade de Ouro do pensamento ocidental -, e que se desenvolveu em tantas
direções até pelo menos meados do XVIII, mas uma nova dietética. Assistimos outra
colocação da dietética em discurso, com uma roupagem diferente e, principalmente,
com outras finalidades. Ela apresenta-se em meio a uma politização da vida resultante
de uma mudança profunda das tecnologias de poder no Ocidente, completamente
estranha às múltiplas faces daquela que ela reconhece como sua predecessora, de
origem Greco-romana e de desenvolvimento cristão. Essa ruptura histórica, que
recoloca a dietética no centro das aspirações sobre os homens, seus desdobramentos,
estratégias, movimentos, reminiscências, representa o quadro geral da problematização
do presente trabalho. Para mostrar esse acontecimento que se pretende explorar,
comecemos com um contraste acerca dessa ruptura, já conhecido e apresentado por
importantes autores, e que representa a superfície na qual se instala esse estudo.
Em um capítulo do primeiro volume da História da Sexualidade, intitulado “O
direito de morte e o poder sobre a vida”, Michel Foucault (2006) contrasta o poder
soberano, baseado na figura jurídica romana do patria potestas e no “direito de causar a
morte” e “deixar viver”, com um poder que assume a função de “gerir a vida” e
“devolver a morte”, a biopolítica. Se o poder soberano do príncipe, apesar de suas
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limitações jurídicas, manteve-se intocável desde a antiguidade até a época clássica, o
segundo tornou-se possível a partir do final do século XVII. “A velha potência da morte
em que se simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela
administração dos corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 2006, p. 152).
Esse novo poder, desenvolvido entre os séculos XVIII e XIX, diferente do
primeiro, não se exerce na forma negativa do gládio, na violência e na repressão
príncipe, e nem é representado pela “cabeça do soberano”, tal como uma propriedade.
Ele funciona, ao contrário, através da regulação positiva dos “espaços de existência”, na
saúde, nas maneiras de se alimentar, de morar, na sexualidade, na economia doméstica,
no estado psicológico, na consciência etc. Além do mais é distribuído pelo exterior do
aparelho do Estado, e muito além do direito (estes são somente alguns de seus estágios
terminais e mais aparentes), na família, nas escolas, na medicina e nas outras ciências da
saúde, na mídia, entre outros.
Giorgio Agambem (2011), que se apresenta na esteira aberta por Michel
Foucault, afirma que se a primeira forma de poder é decorrente do paradigma teológicopolítico no qual derivam a filosofia política e a teoria moderna da soberania; já a
segunda forma é resultante do paradigma da teologia econômica, que substituiu a forma
grega antiga da oikonomia – concebida como uma ordem imanente doméstica e não
política no sentido estrito – por uma modalidade “gerencial” e “governamental” dos
modos de vida por parte do poder pastoral.
Foi em meio a essa politização dos processos viventes, nomeado como
“sacralização da vida”, por Hannah Arendt (2010), que o triângulo da dietética se tornou
possível. Mas para compreender melhor o sentido dado ao bio-poder é necessário
explorar algumas das vicissitudes na noção de “vida”. Para o mundo helênico, a política
jamais poderia ser confundida com as esferas da zoé (vida vivente), ela era
fundamentalmente bíos (vida qualificada). O lugar do viver bem fazia-se claramente
desta forma particular de vida, associada à alma capaz de intelecção; nela estava alojada
a pólis, a vida em comunidade. Essa “vida” foi sempre vista como algo a ser “cuidado”
antes da “vida vivente”, enfim do corpo como simples sustentáculo da alma, o qual, é
verdade, não se poderia negligenciar totalmente. Hoje, suprimida da existência, a alma
enquanto potência da “vida” cedeu espaço para o corpo como o território de cuidado,
controle e de soberania de si mesmo, daí sua novidade.
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Os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós
queremos dizer com a palavra vida. Serviam-se de dois termos,
semântica e morfologicamente distintos, ainda que reportáveis a um
étimo comum: zoé, que exprimia o simples fato de viver comum a
todos os seres vivos (animais, homens ou Deuses) e bíos, que indicava
a forma ou a maneira própria de viver de um indivíduo ou de um
grupo. Quando Platão, no Filebo, menciona três gêneros de vida e
Aristóteles, na Ética a nicomachea distingue vida contemplativa do
filósofo (bíos teoreticós) da vida do prazer (bíos apolausticós) e da
vida política (bíos políticos), eles jamais poderiam ter empregado o
termo zoé (que significativamente, em grego carece de plural) pelo
simples fato de que para ambos não estava em questão de modo algum
a simples vida natural, mas uma vida qualificada, um modo particular
de vida. Aristóteles pode de certo, referindo-se ao Deus, de uma zoé
aristé kai aídios, vida mais nobre e eterna, mas somente enquanto
pretende sublinhar o fato não banal de que até mesmo Deus é um
vivente (assim como, no mesmo contexto, serve-se do termo zoé para
definir, de modo igualmente pouco trivial, o ato de pensamento); mas
falar de uma zoé politiké dos cidadãos não teria feito sentido
(Agambem, 2002, p. 9).

Em poucas palavras, a biopolítica nada mais é do que a entrada da zoé na
política. Ela não é uma substituição de uma política por outra. Ao contrário, ela
representa a incorporação de novos elementos – e, portanto, uma transformação –
fundamental para a atualidade. Certamente a vida natural como mais um foco do poder
político é somente possível no limiar da modernidade. “O homem durante milênios,
permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de
existência política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser
vivo está em questão” (FOUCAULT, 2006, p. 156). Essa forma de politização da vida
tem a ver com a entrada de alguns domínios importantes no jogo do governo de si e dos
outros (tal como a sexualidade, a economia e a dietética), mas que, na antiguidade
grega, por exemplo, eram completamente desassociadas da Política. Não faziam parte
daquilo que Aristóteles chamava de bios politikos (modo de vida político) exatamente
por figurarem no reino das coisas úteis ou necessárias7.
Seguindo essa mesma lógica do conhecimento tradicional poderíamos dizer que
uma verdadeira bíos-logia é uma antropologia, pois ao tratar exclusivamente da bíos ela

7

Isso é importante porque algumas leituras fazem coincidir a biopolítica com uma política biológica, que
seria somente uma zoopolítica. É verdade que os processos biológicos da vida entraram no cálculo do
poder, mas isso não exclui outras formas de “gestão da existência”. Refiro-me a leituras como as de Paul
Rabinow e Nikolas Rose (2006), autores importantes para esta pesquisa. Eles definem três grandes
campos “zoológicos” como focos da analítica do bio-poder: a raça, a reprodução e o genoma. Esses
temas, apesar de importantes, não encerram a noção de biopolítica.
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dirige sua atenção para a maneira como os homens governam a si mesmos e aos outros8.
E assim, portanto, toda antropologia (não zoológica) é política, porque acima de tudo
seu problema é o vínculo, às vezes, pouco solidário que une os homens e
simultaneamente os separa dos animais, seu modo singular de vida (bíos). Meu
problema, isto é, o sistema de atualidade que pretendo abarcar, consiste no fato de que a
política atual se apresenta (diferente das antigas) como uma reivindicação e uma
liberação da zoé na pólis, no sentido da pretensão de encontrar o bíos (modo de vida
particular) no cuidado com o corpo “quase como se a política fosse o lugar em que o
viver deve se transformar no viver bem, e aquilo que deve ser politizado deve ser a vida
nua” (AGAMBEM, 2002, p. 15).
Aí está uma inusitada conexão entre biologia e economia política na qual a
dietética ocupa espaço central. Nesse processo nos tornamos cidadãos em que o corpo
natural coloca em questão sua própria política: a procura da felicidade e da liberdade do
homem, de sua vida qualificada como aporia do simples viver – lugar no qual os antigos
indicavam exatamente o eclipse da Política; submissão do homem a sua natureza e suas
necessidades. Como comentou Hannah Arendt (2010), esse movimento é representado
pela vitória do animal laborians, porque entre todas as atividades humanas foi no
trabalho – que significa acima de tudo o suprimento das necessidades básicas - que a
modernidade ancorou a vida ativa.
Trata-se, pois, nesta investigação, de problematizar antropologicamente essa
“nova dietética” dentro do quadro de desenvolvimento do bio-poder, mas crucialmente
na sua forma de relação consigo mesmo, enquanto uma “tecnologia bioascética de si”.
Ou seja, são as maneiras pelas quais os indivíduos tomam a si mesmos como modelos
de intervenção, elaboração e ação, tornando-se sujeitos de sua própria vida vivente.
Ora, isso significa acompanhar mais uma linha de desenvolvimento desse poder
sobre a vida, que será problematizado para além das disciplinas e ao lado da
biopolítica9. São justamente os pequenos mecanismos do bioascetismo, modestos e
8

A biologia profissional que se tornou possível em meio ao desenvolvimento do vitalismo é, dessa
maneira, um acidente histórico, pois mesmo quando seu objeto é o Homem em particular ela é uma
zoologia. Afinal, ela tratará do homem enquanto homo sapiens no quadro geral dos processos viventes
que estão em jogo, de sua vida não qualificada (zoé).
9
Michel Foucault argumentou que essa nova forma de distribuição do poder político (bio-poder) se
desenvolveu sob duas formas: as disciplinas estudadas em seu Vigiar e Punir (1997) e a biopolítica, foco
privilegiado de estudo no primeiro volume da História da Sexualidade: a Vontade de Saber (2006).
Somente após mudar o plano de estudo da História da Sexualidade de seis para quatro volumes o autor
passou a se interessar pelo ascetismo e as “tecnologias de si”. Esse foi em boa parte o plano de estudo de
seus três últimos cursos no College de France até sua morte, em 1984. Os textos oriundos dos cursos são
a orientação geral desta tese.
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quase sórdidos que este estudo pretende fazer emergir, a partir de “focos de
experiência” distintos e indispensáveis, como a alimentação, os exercícios físicos e a
estética corporal, ao menos na forma como esses aparecem refletidos no mundo lusobrasileiro. O triângulo da dietética, como dispositivo constituinte do bioascetismo, é
uma tecnologia prescritiva para todo indivíduo, em particular e a todos enquanto
população; um problema de saúde, de aperfeiçoamento do corpo e da vida, a partir dos
modos estratégicos que vinculam exercícios físicos, a constituição alimentar, e o
cuidado estético com o corpo.
Não nos parece tão evidente, do ponto de vista histórico, que para alcançar uma
boa vida, seja necessária uma relação bioascética consigo mesmo. Esse modo de vida
“desejado”, “correto” e “exercido sobre si mesmo” significa uma singularidade, uma
ruptura que se desdobra historicamente na relação entre sujeito, verdade e poder. É
exatamente dessa ruptura e de seus desdobramentos que este trabalho se ocupa, no
sentido de perscrutar como o bioascetismo se tornou possível a partir de algumas
reflexões sobre a vida, e a dieta a partir de meados do século XVIII até sua forma
terminal do século XX. Trata-se de ocupar-se das técnicas e das racionalidades que os
homens aplicam nas suas condutas durante a história; os programas, as direções, que se
apresentam como regimes de verdade e formas de governo em direção à construção de
um sujeito. Assim o objetivo desse trabalho é percorrer a singularidade que agita essa
parcela da história do sujeito, e compõe, em parte, o que nos tornamos no sentido
ontológico.
A intenção é aceitar o desafio proposto por Michel Foucault (2004) em A
Hermenêutica do Sujeito, a respeito da necessidade de se produzir uma “etnologia da
ascética”, a qual, segundo ele, poderia ser definida como o acompanhamento dos
diferentes exercícios de si, seu desenvolvimento, mutação e difusão de acordo com os
sujeitos almejados em cada momento histórico. Isto é, busca-se estabelecer uma
comparação antropológica (e porque não genealógica) das práticas de si mesmo e das
formas de governo no mundo Ocidental, estabelecendo suas correlações históricas com
a atualidade brasileira.
Claro que não se pretende, e nem se poderia, findar tal projeto sugerido. Dado o
tamanho de seu escopo, a intenção é mais modesta: elencar e acompanhar algumas
“técnicas de si” que são pertinentes para o problema da dietética contemporânea,
mesmo quando elas reportam a momentos históricos mais remotos. Assim, para
produzir uma análise crítica, da maneira como esses elementos se tornaram urgentes no
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presente, especialmente no Brasil (que é uma circunstância do pesquisador, não um
objeto de análise propriamente dito), apresento então algumas das correlações históricas
entre as formas dietéticas e os ascetismos constituídos. As formas que pretendo
acompanhar certamente têm uma historicidade em meu país, mas não é a sua
singularidade que desejo espreitar. Essa singularidade também é circunstancial, na
medida em que ela acompanha um movimento maior, do qual faz parte e também
constitui, que é meu interesse de fundo. O Brasil é o material que permite passar a
exterioridade, para as relações de força que contribuem em constituí-lo, mas que não se
resumem nele como um objeto pronto.
Assim, é preciso adiantar alguns outros possíveis mal-entendidos. O problema
desta pesquisa está para além dos estratos que ele envolve - gordos, magros, feios,
bonitos, doentes, saudáveis, slow-food, fast-food etc. Aliás, sobre esses objetos em
específico, existe uma boa e vasta bibliografia nas ciências humanas10. Não é a gordura
nem a magreza, nem a beleza ou a feiura, por si mesmas que interessam a este trabalho,
não são os alimentos, seus tipos e variedades, tampouco a história dos tipos de
treinamentos físicos que foram praticados. Esse também não é um estudo do ponto de
vista das diferentes representações desses elementos na história ou em diferentes
culturas, tal como uma coleção do que o homem já pensou sobre o assunto. Ao colocar
o problema da dietética enquanto saber, em relação às formas de poder e as tecnologias
de si que orienta, pretendo me afastar da produção específica em torno desses estratos.
Assim, esse afastamento opera sempre por uma mobilização pontual das
reflexões, que certamente são importantes. Alimentação, saúde, corpo, entre outros, não
são simplesmente temas, são campos de estudo distribuídos nas ciências humanas, que
acabam por desmembrar o meu problema em parcelas incomensuráveis, na medida em
que se debate cada uma delas com questões teóricas específicas. Esses problemas não
são os meus, porque, ao estratificar os temas da dietética contemporânea em suas
especificidades, perde-se de vista o seu funcionamento geral que encontra-se na
correlação histórica desses elementos. Assim, alimentação, corpo, saúde, gordura,
magreza, beleza, feiura, entre outros, são domínios que fazem parte do que está em jogo
para a dietética contemporânea. No entanto, é exatamente desse jogo que esse trabalho
se nutre: suas combinações, transformações, reminiscências, em relação à forma
clássica da dietética.
10

Para ficar somente com alguns: Flandrin e Montanari (1998), Dagognet (2012), Sant’Ana (1995), Le
Breton (2003), Vigarello, Corbain e Courtinne (2008) e Biehl (2011).
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Não se trata somente de uma tentativa ingênua de escapar de nominalismos
disciplinares. A repercussão crítica desses temas pauta essa diferença de extensão dos
problemas. A crítica desses fragmentos de realidade distribui-se enquanto um programa,
tanto isoladamente quanto em seu conjunto, como se a denúncia fosse a forma da
crítica, a revelação, o seu meio, e a reforma o seu objetivo. Denunciam-se as violências,
as repressões, as coerções geradas pelos componentes do triângulo da dietética.
No que toca à alimentação, os termos mais comuns são “frankenfood”, “la mal
bouffe”, “Junk food”; vocábulos que denunciam a mundialização da má qualidade da
alimentação operacionalizadas pela comida rápida. Acerca dos exercícios físicos, a
crítica coloca em questão o “culto ao corpo”, mas ainda complementa com o
“overtraining”; isto é, com as suas execuções que podem ter o efeito contrário, e
concorrente com a promoção da saúde. Em relação ao tema da estética, os chavões
envolvem as noções de “ditadura da beleza”, “novo puritanismo”, destinando-se a expor
a “lipofobia” presente em nossas sociedades e seus efeitos peremptórios: o perigo dos
transtornos alimentares11.
Em geral essas críticas encontram nesses temas formas teóricas ocultas, que
operam em uma posição de anterioridade das práticas, e ataca-as por meio de noções
transcendentes como “narcisismo”, “estrutura”, “mercado”, “inconsciente”, locais em
que essas formas críticas encontram sua morada. O resultado da crítica, como
prognóstico dos princípios que regem a atualidade sob a forma de “mazelas”,
apresentam-se como uma direção que colocará o modo de vida nos trilhos.
Nenhuma dessas formas críticas pode colocar em questão aquilo que é um bem
almejado no presente da análise, como alimentação regrada e exercícios com finalidade
da otimização da saúde (e também da própria estética, quando ela é simplesmente
resultado do aperfeiçoamento da saúde). Nesse sentido, gostaria de tratar a estética
corporal, os exercícios físicos e a alimentação como partes da colocação da dietética em
discurso na “era do bio-poder”. Tal perspectiva não perde de vista meu problema central
em função do isolamento de seus elementos, e ainda, permite mostrar o papel
fundamental que a estética exerceu na formação desse “dispositivo da saúde”. Mas

11

Termo médico-psiquiátrico contemporâneo que define um conjunto de doenças conhecidas hoje como
psicopatológicas de ordem multicausais (genéticas, psicológicas, culturais, etc.), e que caminham ao lado
da obesidade. É possível que uma pessoa apresente mais de um transtorno. São elas a anorexia nervosa e
a bulimia e suas variações clínicas. Para um trabalho antropológico sobre a anorexia e bulimia, ver Silva
(2004).
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como criticar estratégias que favorecem a vida vivente dos indivíduos no momento em
que ela mesma é objeto de valorização do poder político?
É fato que essa forma de poder sobre a vida - que não se confunde com uma
repressão e tampouco com uma violência – se utiliza de um aparato positivo e produtivo
que de tão fortemente ligado à nossa vida cotidiana, torna difícil qualquer
problematização crítica. E, enquanto isso, ela nos conduz a um maior exercício da
“liberdade”, uma maior direção de nossa vida por nós mesmos, desde que esse quadro
seja compreendido como uma forma de aceitar o conjunto de prescrições normativas de
saúde, fazendo-as uma tecnologia de si. Eis o paradoxo que se pretende enfrentar: como
produzir uma crítica a essa racionalidade, quando ela está sinuosamente ligada à relação
entre sujeito, verdade e poder? Ironia dos mecanismos de poder que envolvem nossa
dietética; eles tornam impossível questionar seu escopo sem explorar a história de seu
desenvolvimento, destituindo-a do caráter auto-evidente que ela assume na atualidade.
Do ponto de vista geral, a antropologia utilizou-se de dois instrumentos
reflexivos para a comparação: a repetição e a diferença. De um lado, mobilizou-se em
relação ao conhecimento daquilo que é comum entre todos os homens por baixo de suas
diferenças; de outro, interessou-se pelo contraste que permite conhecer outrem para
além da repetição refletida. Boa parte das balizas da antropologia que conhecemos
pendeu para o que é universal, ou para compreender no que o outro difere de nós. De
um lado, o “nós” é diluído em formas mais universais, e do outro tornado modelo de
contraste para pensar a diferença.
Pretende-se colocar a questão da comparação de outra maneira. Analisar como
as formas universais do “nós” se mostraram possíveis através da história, no sentido de
pensar o que nos tornamos; e contrastar a alteridade como forma para compreender o
que nós somos. A atualidade do “nós”, assim, é a própria substância da reflexão
antropológica enquanto uma “ontologia de nós mesmos”, e não meramente seu
instrumento para compreender o Universal ou o Outro. Aquilo que foi somente um dos
efeitos do trabalho da antropologia clássica – uma possível antropologia de nós mesmos
- torna-se o próprio terreno desse trabalho12. Desse modo, a análise antropológica
continua sendo comparativa, mas a comparação assume a forma da genealogia, porque a
finalidade é explorar as relações que tornam o atual aquilo que ele é através da história e
12

Como escreveu Dumont (1993:199) em outro contexto: “poder-se-ia responder que, a antropologia terá
progredido suficientemente para que possamos construir uma antropologia de nós mesmos. O que
provavelmente não seria possível se a existência de sociedades diferentes não nos tivesse forçado a sair de
nós próprios a fim de olhar de maneira científica o homem”.
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da alteridade. O jogo desta pesquisa se coloca da seguinte maneira: o bioacetismo é o
problema, os acontecimentos os delimitadores da análise, e a genealogia o método da
pesquisa.
Como uma problematização genealógica da atualidade, a análise proposta não
está nem do lado da variação cronológica nem da constante antropológica, nem do lado
da análise da história e da historiografia e nem da análise das sociedades e das culturas.
Não são mentalidades e atitudes, nem representações e signos. Não é em torno da
delimitação de uma cultura de época ou da organização da sociedade em um
determinado período que se pretende abordar a história. Pretendo interrogar esse “nós”
(sempre parcial, e até certo ponto disperso) como parte do processo contingente da
atualidade que o analista faz parte e onde seu discurso se situa, e que também é - por
princípio - objeto de transformação.
Desse modo, o que delimita esse método é o acontecimento: “é preciso entendêlo não como uma decisão, um tratado, um reino ou uma batalha, mas como uma relação
de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado
contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se amplia e que se
envenena e uma outra que faz sua entrada, mascarada” (Foucault, 2008 c:272-273).
Assim, estudar a atualidade por meio do problema do bioascetismo significa dar conta
desse “foco de experiência” e das relações que conformam a sua constituição histórica.
Desse modo, genealogia como método permite agrupar e comparar documentos de
períodos distintos, mas que em seu devir histórico são avizinhados pelos
acontecimentos que constituem o problema do bioascetismo. Enfim, fazer da atualidade
a cena sobre a qual o espelho de nossa historicidade e de nossa alteridade se coloca
diante de nós mesmos para reflexão.
O foco da análise então se centrará na alimentação, na cultura física e na estética
para acompanhar como e quando esses elementos convergem para o bioascetismo. Resta
perguntar como um comportamento que tem como finalidade última o cuidado com o
corpo, e que era tão somente tolerado pela moral em outros momentos históricos, tornase o centro da tecnologia do sujeito e do cuidado de si? Em que “momento” na história
do Ocidente, e em especial, no “mundo luso-brasileiro” - que não pode ser resumido a
um sujeito, a uma ciência, a uma doutrina, - se constituíram essas relações bioascéticas?
Quais relações formam o acontecimento que torna esse modo de vida possível, correto e
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desejável? Sob que circunstâncias esse traço do sujeito contemporâneo pôde emergir tal
como conhecemos hoje?
Assim, todo o trabalho é sempre parcial e fragmentário: começa e termina pelo
cansaço. E, se a genealogia é uma maneira de orquestrar a história, é por que sua
finalidade é a crítica, agitar os alvos e multiplicá-los, inclusive o si mesmo, criando o
efeito de extasiar em direção aquilo que nunca fomos, para rejeitar toda e qualquer
identidade e a tristeza das memórias passivas.

1.2. Periodização e fontes

Para estudar a história da dietética do ponto de vista do bio-poder, conforme
acima especificado, e tendo como circunstância e foco de pesquisa o Brasil, selecionei
quatro momentos históricos em especial. Como se verá, cada um desses momentos
corresponde a um dos capítulos centrais da tese. O primeiro momento, dá-se a partir da
segunda metade do século XVIII, momento histórico no qual essa nova distribuição do
poder se tornou possível e aceitável, digamos assim, fazendo a dietética assumir um
lugar biopolítico em contraste com o mundo cristão, do qual se pretendia afastar. O
segundo, retorna ao contexto da primeira metade do século XIX, momento em que o
neohipocratismo se constitui sob a forma de “Higiene” e faz da dietética um de seus
elementos imprescindíveis. O terceiro, basicamente se coloca na virada do século XIX
para o século XX no cerne do movimento eugenistas – entre os anos de 1870 e 1930 -,
período no qual o jogo entre a Higiene e o desenvolvimento da Eugenia coloca a
dietética num lugar menor, mas não menos paradoxal. E, por fim, a primeira metade do
século XX, principalmente a partir da década de 30, onde a dietética adquiriu a
coloração atual, formando o triângulo (estética, cultura física, alimentação). Chamarei
esses quatro momentos fortes da análise de gênese, formação, desenvolvimento e
aclimatação, respectivamente, conceitos que correspondem aos acontecimentos que
constituem a dietética na ordem do bio-poder. Denomino-os de momentos fortes
porque, em certo sentido, eles não são exclusivos, uma vez que será preciso muitas
vezes estabelecer comparações com formas dietéticas e tecnologias do sujeito mais
remotas (como as tecnologias cristãs e as práticas médicas antigas), principalmente
quando elas são acionadas comparativamente pelos sujeitos implicados na constituição
das tecnologias de si, sobretudo nesses momentos selecionados.
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De um modo geral, a despeito dessa organização, o argumento não é
cronológico, evolutivo ou seriado, pois em diversos momentos será preciso traçar
comparações entre as diferentes “tecnologias de si” para acompanhar as pequenas
transformações que elas instalam.
Para o momento de gênese, que coincide com o capitulo III, a ideia foi analisar,
pois, os modelos antigos de dietética, e mais especificamente a transformação do poder
pastoral cristãos em biopolítica. Como a análise é centrada na dietética, pretende-se
problematizar as maneiras como o Homem, enquanto espécie, é transformado no centro
da reflexão filosófica e política, acompanhando a lenta substituição das formas cristãs
de governo das almas pelas formas científicas e políticas. Nesse processo, a vida vivente
(pensada em termos de nutrição e reprodução, tal como no jargão aristotélico) se torna a
prerrogativa das formas de governo. A novidade será contrastar esse jogo complexo
entre corpo e alma a partir dos ascetismos constituídos em relação a essas formas de
poder, tal como aparecem e se desenvolvem em um “mundo Luso-brasileiro” –
entendido aqui, tão somente, como uma ficção controlada e contextual de onde se
passam as relações. Pretende-se explorar como esse embate foi produzido, quais suas
finalidades e em que tipo de necessidade mais urgente ele se apoiava.
No que toca ao momento de formação, abordado no capítulo IV, trata-se de
espreitar o acontecimento – que sempre é uma multiplicidade - que transforma a
dietética antiga em Higiene. Isto é, como a recuperação de Hipócrates, que constitui as
bases do discurso higienista, se faz por meio de uma crítica ao galenismo-tomista que
organizava as práticas médicas cristãs. Depois dessa etapa, busco acompanhar como
essa formulação médica se apresenta como uma maneira eficiente de solucionar os
problemas da economia política, na medida em que tem como objetivo prolongar a vida
dos súditos. O objetivo é recuperar como a higiene, que é filha da medicina social e
política, realocou a dietética como parte da “razão de Estado”, isto é, de suas vísceras,
transformando-se em polícia como uma forma de governamentalidade.
O capítulo V trata do momento de desenvolvimento. Ou seja, do cerne do
momento eugenista – entre os anos de 1870-1930, no Brasil –; movimento esse aqui
entendido de maneira bem geral, não como estudo de raças específicas, mas como a
ciência do humano (espécie) genético-racial. O problema abordado nesse momento da
tese será a a relação entre a higiene – enquanto lugar em que a dietética se desenvolveu
no discurso médico – com a eugenia que é proveniente de uma linha genealógica
diferente: da biologia.

Pretendo analisar em que circunstâncias esses diferentes

25

discursos distanciaram-se, mas também como se enamoraram como técnicas de aporte a
economia política. Como na multiplicidade do discurso eugenistas a dietética-higiene
pode ser transformada ora em uma “ciência auxiliar”, ora em um método de
aperfeiçoamento racial e estético da espécie humana. Enfim, como naquele momento,
saúde e estética corporal puderam se transformar em sinônimos ou pelo menos
estabelecer relações diretas entre si.
Para o momento de aclimatação, analisado no capítulo VI, acompanho como os
discursos da alimentação racional, do cultivo físico e da estética corporal se conectaram
sob o pano de fundo da saúde como uma terceira estratégia biopolítica. Desse modo,
apesar desse acontecimento coincidir com “aquilo que nos tornamos”, a análise se
centrará no período que vai de 1930 a 1940, período no qual os discursos da “nova
dietética” se constituem no Brasil. Acompanho como apareceu a “nova dietética”; mais
uma tecnologia de poder que pretende equacionar o quadro da degeneração da
população brasileira e seu peso econômico e político para o Estado. Mas meu objetivo é
antes demonstrar como, diferente das estratégias que a precedem, que são os meios
históricos sob os quais ela se desenvolveu, a nova dietética pode se conectar tão
rapidamente com um certo liberalismo político, e sem os bloqueios éticos-morais que a
higiene e a eugenia enfrentavam. Ao final problematizo como, em meio a esses
discursos dietéticos, o bioascetismo pode se tornar o centro da biopolítica, ao mesmo
tempo em que se transformou a liberdade num dos elementos fundamentais de sua
gerência.
Os dois últimos capítulos (a saber, cap. VII e VIII) são referentes a reflexões
sobre os efeitos da problemática do presente trabalho. Eles assumem um certo corte no
tempo e não acompanham a genealogia com os devidos cuidados. Parte-se do
pressuposto que a genealogia feita até então (e que termina na década de 1940 do século
XX) permite condições suficientes para retomar o debate com a atualidade por ela
própria. Se a genealogia tem como função, por contraste, problematizar o modo como a
atualidade foi construída, esses capítulos cuidam dos seus efeitos. Isto é, eles
apresentam os resultados que a pesquisa genealógica permitiu explorar, convidando os
leitores para um debate público sobre a questão.
Os documentos foram citados nos respectivos capítulos que os abordam, de
modo que não seria útil fazer uma listagem, de antemão, de tudo o que se pretende aqui
analisar. Basta assinalar, neste momento introdutório da tese, que cada capítulo se
centra em um “paradigma” – no sentido de exemplo – que circunstancialmente se
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materializam nesta tese em torno de alguns personagens conceituais que, em minha
opinião – e como a pesquisa pretende mostrar -, foram fundamentais para a constituição
do bioascetismo no Brasil. Para a gênese e a formação, as questões abordadas se
colocam em torno da obra médico-filosófica de Francisco Mello Franco13; para o
momento de desenvolvimento, os escritos eugenistas de Renato Kehl14; e, por fim, para
o momento de aclimatação os livros sobre alimentação e dietética de Josué de Castro15.
Suas respectivas obras disparam as questões fundamentais de cada momento,
importante para a história da dietética, a qual evidentemente não se resume a elas.
Assim, apesar de tomá-los como paradigmas, não se encontrará neste trabalho um
estudo biográfico ou mesmo de suas trajetórias, mas uma análise dos dispositivos que
eles participam, encenam e reagem. Elementos de história do pensamento social, por
essa mesma razão, também estarão mais em notas, do que no corpo do texto ou
vertebrando a reflexão. Certamente esses autores não foram os únicos a se colocarem
diante dos problemas abordados. Por isso mesmo, toma-los como paradigma é uma
escolha metodológica, que, antes mesmo de supervalorizar suas ações e seus
pensamentos, pretende explorar, a partir de suas obras (e não de todos os que
escreveram sobre o assunto) justamente a problematização selecionada para a pesquisa.

13

Médico brasileiro nascido em Paracatu, Minas Gerais, e radicado em Portugal. Estudante da
Universidade de Coimbra, por suas ideias liberais, viu-se condenado e preso pelo Tribunal da Inquisição.
Formado em medicina pela universidade de Coimbra (1786), tornou-se notável clínico em Lisboa. Foi
médico da Casa Real e tornou-se correspondente da mesma, em Lisboa, na Oficina da Academia Real das
Ciências (1790). Mudou-se para o Brasil (1817), aportando no Rio de Janeiro acompanhando a princesaconsorte Leopoldina, lá se fixando. Morreu perto de Ubatuba, durante uma viagem marítima de Santos
para o Rio de Janeiro. Foi autor de Tratado da educação física dos meninos, para uso da nação
portuguesa (1790), Elementos de Higiene (1814), com três edições, e de outras obras de valia, inclusive
uma delas uma sátira, O Reino da Estupidez (1785) e a mordaz Medicina Teológica(1794).
14
Médico Brasileiro, nascido em Limeira, São Paulo. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, em 1915. Trabalhou no Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), cuidando da educação
higiênica e sanitária. Tornou-se funcionário da indústria farmacêutica (Bayer) e depois o “campeão da
eugenia no Brasil” – conforme expressão de Monteiro Lobato, seu amigo e editor. Foi fundador da
Sociedade Eugênica de São Paulo e membro criador de diversas sociedades eugênicas no mundo.
Publicou diversos livros de eugenia, entre eles, A cura da fealdade (1923), Bíblia de Saúde (1926),
Eugenia e medicina social (1920), Melhoremos e prolonguemos a vida: a valorização eugênica do
homem (1923).
15
Nascido no Recife, e graduado em medicina pela Universidade do Brasil, em 1929. Membro da
"Comissão de Inquérito para Estudo da Alimentação do Povo Brasileiro", realizado pelo Departamento
Nacional de Saúde, 1936. Idealizador, Organizador e Diretor do Serviço Central de Alimentação, depois
transformado no Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS). Foi Delegado do Brasil na
"Conferência de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas", convocado pela FAO (Food and
Agriculture Organization), agosto de 1947, no mesmo ano tornou-se Membro do "Comitê Consultivo
Pernanente de Nutrição". Entre 1952 e 1956, tornou-se presidente do Conselho da Organização para
Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Também foi Deputado Federal pelo Estado de
Pernambuco. Escreveu diversos livros sobre nutrição e fome, entre eles, O Problema da Alimentação no
Brasil (1933), O Problema Fisiológico da Alimentação no Brasil (1932), Alimentação e Raça (l935), e o
aclamado Geografia da Fome (1946).
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Na medida do possível, e na medida em que o problema da pesquisa solicitar, essas
obras serão interpeladas com outras, que se referem ao mesmo problema. Na verdade,
interessam mais os acontecimentos que eles acionam como objeto de reflexão, e não
tanto as qualidades de cada “autor”. A proposta da análise é, assim, mais exatamente,
recuperar certas relações históricas que envolvem meu problema, tomando como base
uma documentação exclusivamente prescritiva – que tem como objetivo corrigir o modo
de vida dos indivíduos e da população. Independente de seu gênero (cartas, livros,
reflexões filosóficas, tratados médicos, regulamentos, leis, diário, sítios digitais etc.),
analisarei documentos que pretendem fazer com que cada indivíduo coloque seu modo
de vida à prova através de experiências alimentares, de exercícios físicos e da estética.
Interessa-me entender as diferentes finalidades históricas dessas “tecnologias do
sujeito”. A questão central é entender como os preceitos do que significava viver bem
variaram de acordo com as modalidades ético-morais que estavam em jogo.
Acompanhar essa variação permite tornar-se “contemporâneo da atualidade”
(AGAMBEM, 2012) e ver como inconveniente e perigoso aquilo que justamente uma
parcela de minha época se orgulha: o bioascetismo como forma de vida.
Dessa forma, apesar dos documentos terem sido produzidos na história, minha
intenção não é historiográfica, no sentido de selecionar um período para o estudo e
caracterizá-lo como finalidade a partir de uma documentação disponível; muito menos
tentar encontrar as continuidades históricas por meio de uma análise diacrônica. As
fontes selecionadas para análise são o meio pelo qual endereço um discurso sobre um
problema da atualidade. Por isso, o “longo período”, a meu ver, não é “temerário”!
Afinal, e como se verá, não há nenhuma intenção de cobri-lo em sua totalidade. Não
pretendo esgotar esses períodos extensos da história, analisando todo o material
disponível. Com efeito, tal tarefa se mostraria impossível e tampouco desejável. As
fontes foram selecionadas a partir dos dados do problema, assim como o foco da análise
se dirigirá sobre os elementos suscetíveis de resolvê-lo e no estabelecimento das
relações que permitem essa mesma solução.
Além disso, todos os documentos anteriores ao ano 1900, e que estão em
domínio público, são digitalizados, e estão disponíveis na rede de computadores.
Durante o texto, por uma questão metodológica e de estilo, resolvi preservar as citações
originais as quais tive acesso. As exceções são os textos que cito em outras edições mais
recentes, como no caso dos documentos da antiguidade Greco-romana. Isso é
importante porque existe uma diferença metodológica entre a documentação trabalhada
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e as referências bibliográficas deste trabalho. Na maioria dos casos, obras filosóficas,
médicas e políticas são tomadas não como referências, mas como documentos. Isso
significa assumir uma diferença entre os textos que contribuem a reflexão e aqueles que
são objetos dela. Tal estratégia tem como objetivo facilitar a compreensão da diferença
entre a tese da pesquisa e dos documentos estudados. Essa diferença também será
expressa em suas citações: os documentos são citados por completo no corpo do texto e
nas notas de rodapé para facilitar a leitura. Já as referências teóricas, são referenciadas
ao final da tese, enquanto no corpo do texto somente é feito sua menção para consulta,
conforme o modelo formal da ABNT.
Como se verá, esse trabalho é tão diferente de um trabalho de historiador, quanto
de um trabalho de antropologia “clássica”. Ele se apresenta, desde já, com ou sem razão,
como uma análise do passado e da alteridade, que possa ser ao mesmo tempo uma
crítica do presente, de modo a espreitar um domínio específico das práticas e dos
acontecimentos nos quais o sujeito não cessou de se transformar.
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2 . O Ergon antropológico
Quando pudermos gritar: “Avante! a nossa velha moral entra
também no domínio da comédia”, teremos encontrado para o drama
dionisíaco dos “destinos da alma” uma nova intriga, uma nova
possibilidade...
Friedrich Nietzsche, A genealogia da moral.
O projeto crítico, genealogia histórica do “sujeito” assujeitado, é
inseparavelmente um projeto científico e político: o conhecimento
antropológico é sem dúvida a única chance que temos de nos livrar do
“sono antropológico” e de todas as formas de autocomplacência
nascidas do cuidado de si, de nos liberar dos limites inerentes à
ilusão do pensamento sem limites históricos, do pensamento sem
impensado, de produzir, em uma palavra, um sujeito de que seríamos
por pouco que seja os sujeitos.
Pierre Bourdieu, Um pensador livre, homenagem a Michel Foucault.

2.1. Metafísica experimental16
Atualmente, um imperativo parece resumir e, ao mesmo tempo, limitar o
trabalho do antropólogo. Ele marca o estilo da antropologia, e também sua posição na
economia histórica do conhecimento e das lutas políticas. Não se trata de um método,
como, por exemplo, a etnografia: instrumento clássico de pesquisa que muitas vezes foi
confundido com a própria antropologia. Tampouco se trata de um domínio de objetos
no qual se debruça, tradicionalmente, digamos assim: como os povos primitivos ou sua
definitiva empreitada nas sociedades estatais, científicas e capitalistas. E, no entanto, é
uma pauta de longa duração que encerra a reflexão antropológica num axioma no qual o
esse tipo de trabalho se torna possível, correto e aceitável.
Trata-se de uma forma epistêmica que se transformou - com o desenvolvimento
da disciplina - no modo certo de pensar – ou seja, a disciplina funcionando como uma
“ciência social do observado”, como na disposição estruturalista (LEVI-STRAUSS,
1975), ou como alternativa para escapar do sistema de mundo Ocidental. Ela pode ser
pensada, ainda, como o “ponto de vista do nativo”, por exemplo, maturado na versão
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Nesse capítulo, por completa irresponsabilidade minha, utilizarei a palavra “antropologia” de um modo
um tanto indiscriminado. Mas essa irresponsabilidade não é gratuita. Significa que esse capítulo trata a
antropologia como um problema (evidentemente meu, no caso), e não de um conjunto de acusações a
trabalhos específicos de antropólogos. Assim, ao contrário de polemizar com “correntes antropológicas”
recentes, pretendo convidar o leitor a experimentar alguns possíveis problemas dessa ciência social, que
penso existir. Desse modo, esse texto é uma ficção (todos são) e tem como objetivo deslocar problemas
que se constituíram na disciplina durante o século XX, independente da multiplicidade de abordagens. A
ideia é desenvolver posteriormente um livro sobre o assunto com o devido cuidado que essa discussão
necessita, de modo que passo muito rapidamente por ele aqui. No entanto esse capítulo é fundamental, em
meu ponto de vista, para compreender o tom da tese, isto é a forma que a crítica assume em seu corpo.
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hermenêutica da disciplina depois de anos de desenvolvimento da prática etnográfica
(GEERTZ, 1997). Acessado, descoberto, multiplicado, experimentado, analisado,
explicado, interpretado, contextualizado etc., essa “perspectiva de outrem” – com todas
as suas variações teóricas – fez-se um atavismo na medida em que se apresentou como
uma necessidade intrínseca ao ofício, e que conecta imediatamente a quatro domínios
fundamentais do pensamento: metodológico, político, ético e estilo.
Essa jovem disciplina, que almeja a maturidade, pelo menos a partir segunda
metade do século XX, se fortaleceu criando estratégias para fazer aparecer esse
atavismo como forma de veredicção - processo de enunciação de uma verdade: umas
mais técnico-científicas, outras de posição cético-desconstrutivista, outras ainda de
filiação político-militante, mas todas elas circulando nesse mesmo terreno nebuloso, que
parece não ter fim enquanto essas estratégias se sustentarem sob a fraqueza das outras.
É possível dizer que os antropólogos que em alguma medida marcaram época (ou que
sobreviveram as suas respectivas épocas) são aqueles que identificamos como criadores
de uma ruptura ou de um terreno novo nesse jogo epistêmico, desde que o jogo fosse
jogado nos próprios termos do jogo – isto é, em seu terreno semântico. De modo que
qualquer outra tentativa bem sucedida seria coroada com o mesmo sucesso da
precedente, no sentido do “eterno retorno do mesmo”, como diria Nietzsche (2012)
acerca da Gaia Ciência.
Nesse sentido, é interessante notar a maioria dos trabalhos que reconhecemos
como importantes, pelo menos a partir de Malinowiski, apresenta longas digressões a
respeito de como se problematizou, de direito ou de fato, tal “ponto de vista nativo”. O
imperativo é tão importante que acabou transformando-se em um mecanismo de
“polícia epistêmica”, ou seja, um instrumento de mesura de qualidade e de definição do
ofício. Isto é, um trabalho é reconhecido como antropológico se funcionar por meio
desse imperativo, sendo que aquilo que escapa, ou não considera devidamente esse
jogo, é colocado sob suspeita ou classificado como outra “coisa” que não antropologia
(geralmente em sentido pejorativo). Funcionando sob esse crivo, avalia-se se um
trabalho é mais ou menos antropológico pelo tamanho da diligência em relação ao
discurso nativo, se ele se torna uma ilustração ou a substância própria do trabalho do
antropólogo. Julga-se a forma pela qual o antropólogo se encontra com seu observado e
suas estratégias (de aproximação e afastamento) para fazê-lo aparecer em seu discurso
de acordo com as diversas formas teóricas disponíveis. Faz-se avaliação do quanto se
contextualizou esse ponto de vista, tanto no que diz respeito à sua qualidade sincrônica
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quanto na sua qualidade diacrônica. Problematiza-se o fato de existir uma pura
reprodução de tal discurso sem lhe dar a devida inteligibilidade antropológica, ou o fato
do antropólogo revelar outra verdade para além do enunciado nativo, de modo a
falsificá-lo. Essa predominância do jogo entre o antropólogo e o nativo, ou melhor, da
relação de sentido, do círculo, que se estabelece entre um discurso e outro, funciona
como um limite estabilizador da disciplina - o movimento as vezes se encerra nesse
jogo. A antropologia, assim cruzou-se com o relativismo e sua definição aproximou-se
do avesso do etnocentrismo, seu afim histórico e inimigo universal.
É por meio dessa encruzilhada problemática que funciona esse discurso
antropológico, o seu dispositivo experimental que conecta a verdade do seu discurso
com uma realidade enunciada, e que concretiza a disciplina como um ramo de
conhecimento específico, definindo sua singularidade. Raiz profunda que nos dá um
Rosto (DELEUZE & GUATTARI, 1996), uma identidade bem marcada. A partir do
século XX, na medida em que se tornava um ramo profissional, a antropologia tornouse um empreendimento encerrado nele mesmo (WAGNER, 2010), e sem nenhuma
finalidade exterior ao seu próprio domínio, de modo que toda a antropologia é reversa
(no sentido físico próprio da palavra), pois se dirige à crítica da razão própria da
antropologia (no sentido da forma de seu entendimento). Esse é o real da antropologia
em seu presente estado.
Sabe-se que esse imperativo ganhou força na disciplina simultaneamente com o
relativismo (pouco importa as suas diversas formas) na antropologia. Tal aporia vale até
mesmo se pensarmos a antropologia como um meio pelo qual o relativismo adquiriu a
potência atual. Movimento extremamente importante como forma de pensamento
(político), é verdade, mas que já há algum tempo vem sendo alvo de afastamento e
esgarçamento de acordo com as diversas barreiras que encontra em seu próprio
funcionamento. O fato é que, para antropologia, o relativismo foi se transformando em
um problema na medida em ele mesmo implicou num impeditivo de fazer-falar o nativo
em seus próprios termos (quando se percebeu que o ponto de vista do nativo sobre o
ponto de vista do antropólogo poderia ser distinto). Enfim, notou-se que a mobilização
da noção de “representação”, tão cara ao relativismo antropológico, eclipsava a forma
do conhecimento de outrem, pois, a maneira como o antropólogo pode conhecer seus
nativos é diferente da forma como os nativos conhecem e concebem a forma de
conhecer – isso quando a questão se coloca para eles em termos de conhecimento.
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Assim, toda a crítica do relativismo é feita por meio de uma radicalização dos
próprios princípios do relativismo, já tornado em si outra coisa (LATOUR, 1994;
VIVEIROS DE CASTRO, 2002a).

Após a crítica “pós-moderna”, boa parte da

antropologia contemporânea colocou sob suspeita essa forma de pensar e, na outra
ponta da linha, boa parte da reflexão acabou deixando intacto o imperativo mais sublime
que sustenta sua gramática. O fato é que toda resposta à crítica – conceituada como
crítica da crítica (LATOUR, 2005) – em torno da possibilidade de uma antropologia,
parece uma espécie de “redução de danos”, de uma “autêntica” singularidade da relação
com o nativo que não se quer afastar. Diz Eduardo Viveiros de Castro (2002a, p.358),
com toda razão, aliás, que “o multiculturalismo Ocidental é o relativismo como política
pública”; então, o ponto de vista do nativo é o relativismo como política clínica17. Aí
estão duas formas da mesma política que possibilitam a antropologia como um saber
sobre o homem, coextensivas, e que rebatem uma na outra.
Não à toa, a antropologia tem se dirigido para objetos “menores” ou
“minoritários”
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, seja por meio do Estado ou daquilo que lhe escapa. O sentido que

guardo a objetos menores ou minoritários não tem nada a ver com a sua extensão
geométrica, nem mesmo com a sua qualidade inerente – não se trata de elencar quais
são importantes estudar e quais não. Refiro-me aquilo que revela uma partilha moral de
bem e mal em que estamos envolvidos19. O fato dos antropólogos se dirigirem para as
rebarbas dos “centros” do Ocidente Moderno, como acusou certa vez LATOUR(2004),
17
Utilizo aqui a noção de clínica de Gilles Deleuze, para a sua crítica a psicanálise. Em primeiro lugar, é
bastante claro – o que me permite passar rápido pela questão – as relações históricas da antropologia com
a psicanálise, basta mencionar, a título de inspiração, o conceito de personalidade (social) ou abrir o
Totemismo Hoje, de Claude Lévi-Strauss, para perceber a consistência conceitual estabelecida entre
totemismo e histeria, ou a definição da noção de estrutura como uma mistura de resquícios históricos e
psicológicos. Em segundo lugar, é preciso lembrar que Sigmund Freud marca seu lugar na história, entre
outras coisas, por fazer-falar as histéricas, descaracterizando a relação entre a doença e o corpo, para
compreender o vínculo residual entre o sujeito e a sua cultura. A antropologia se apresentou, via de regra,
como uma psicanálise social, pelo menos em sua versão franco-americana.
18
Maior e menor são conceitos deleuzo-guattarianos (1996; 1995 b), não se trata de uma quantificação do
discurso, mas de sua qualidade. Esses conceitos funcionam relacionalmente como definição das estrias
que hierarquizam as diversas oposições, tais como homem-mulher, branco-negro, heterossexualhomossexual, nós-outros, ricos-pobres etc. Ou seja, mesmo sendo minoria quantitativa, esses discursos
sempre ocuparam o espaço da Maioria, afinal são posições não marcadas que não necessitam de
identidade.
19
De modo distinto, Bruno Latour (1994) chegou a essa conclusão com o objetivo de assegurar uma
“antropologia” simétrica – simetrização da antropologia - e certa comparabilidade dos povos ditos
“primitivos” com as sociedades modernas. As aspas em antropologia são propositais e irônicas, porque
toda a questão – independente do que sua reflexão produziu - ainda é saber se seu trabalho é
antropológico ou não, devido a seu afastamento de nosso sublime imperativo. Enquanto há aqueles que
dizem que seu trabalho não é antropológico por não jogar o jogo convencional da relação do antropólogo
com o nativo, há aqueles que afirmam ali existir um ponto de criatividade no funcionamento desse jogo.
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não representa somente uma timidez epistemológica como o autor faz parecer, mas
também um vínculo entre o seu imperativo de “fazer falar o nativo” e a moral recente da
disciplina que soa bem aos ouvidos do politicamente correto: o multiculturalista pósguerra.
Não será preciso lembrar que para bem governar na atualidade é cada vez mais
preciso considerar os elementos minoritários de nossa política cultural; lugar no qual o
relativismo deixa de ser um instrumento de pesquisa, um truque mental, para se tornar
uma prerrogativa moral e política que conecta os conceitos antropológicos (direta ou
indiretamente) ao Estado. A antropologia enveredou uma “política espontânea” – daí o
perigo – a associação com a diferença e a diversidade como foco de pesquisa, e termina,
do mesmo modo com a sua celebração. Por meio desse movimento, de um lado, os
antropólogos têm se colocado a serviço do Estado no reconhecimento político e jurídico
de práticas sociais minoritárias, suas lutas e demandas. De outro, existe uma inflexão de
curva, porque o Estado como forma também é alvo indireto (e não o meio de reflexão),
fazendo aparecer uma reflexão outra, no sentido de descolonização do pensamento.
Nesse caso, de um jeito ou de outro, o efeito é permitir ao Estado um conhecimento
determinante daquilo que lhe escapa.
O problema é que essa política tem se tornado isca para posições puramente
retóricas, para não dizer retrógradas. Aquela que não pode ver aparecer uma luta outra
sem deixar de se engajar, mas que não tem nenhuma relação visceral com ela, a não ser
o fardo de guardião das boas causas, e que faz aquilo que se espera dele, e não tem nada
a dizer para além daquilo que se esperava. A antropologia que se define como o estudo
das práticas de resistência, que dá voz aos agrupamentos minoritários, com a aspiração
de criar uma igualdade de direito e de fato no plano do discurso, quando o jogo entre o
antropólogo e o nativo só pode ser desigual por definição. Aproximando o seu saber das
práticas confessionais, seu discurso torna-se um instrumento de exercício do poder,
enquanto se imagina estar alavancando politicamente e filosoficamente as minorias.
Não é de se espantar quando esse mesmo discurso dá fôlego a variadas formas de
direção de consciência, ou é apropriado pela forma-estado, por suas próprias razões. De
fato, apropriação arbitrária do discurso antropológico, é perniciosa. Mas, paga-se o
preço do imperativo antropológico, quando ele assume a forma do velho procedimento
da confissão, ajustado as necessidades da política atual.
Fazer do próprio Estado um estilo do pensamento, ou facilitar a captura do
desconhecido e escorregadio pelo Estado reproduz o vínculo umbilical da antropologia
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em relação a dois tipos de dispositivos históricos, aparentemente paradoxais, que
rapidamente “governamentalizaram” as estruturas políticas e científicas: o colonialismo
e o humanismo. Essas tecnologias nunca tiveram como objetivo algo “externo” a seu
domínio, porque todo o seu movimento foi transformar aquilo que lhes era exterior em
parte de sua máquina. E, por mais paradoxais que possam parecer, esses dispositivos
sempre andaram juntos e com objetivos próximos. Ou boa parte das violências coloniais
que coisificaram coletivos humanos não foram feitas em nome da humanidade sempre
limitada? Essa tensão, como se sabe, deu à antropologia do século XX um lugar
bastante promissor e ao mesmo tempo ambíguo. Fazendo o jogo próprio do Estado e da
universalização, venerando práticas de resistência no momento que as desbaratamos, o
relativismo apresenta seu sentido moral na dupla perspectiva molar e molecular.
A atualidade antropologia, tal como estou descrevendo, esbarra nas malhas
políticas e morais que ela mesma ajudou a criar. Se no primeiro caso – do Estado como
estilo de pensamento - se trabalha para a Maioria, como diz Eduardo Viveiros de Castro
(2007) mais uma vez com razão, no segundo caso “o século se tornou deleuziano”. De
um lado o “medo” e de outro a “clareza”, ambos funcionando por meio do “poder”,
enquanto os conceitos de maioria e minoria assumem a qualidade de bem e mal,
beirando o “fascismo”. Os quatro grandes perigos (DELEUZE & GUATTARI, 1996).
O “deleuzianismo” (para não mencionar outros “ismos” paradoxais20) embutido na
“contracorrente dominante” do pensamento e de luta jaz sempre vinculado a
movimentos minoritários que não se pode deixar de pousar sem parecer afinado com a
Razão Política -- como se essa entidade pudesse existir fora do âmbito de seu
funcionamento em domínios específicos. De fato, “não é difícil assinalar a participação
de Deleuze na sedimentação de uma certa estética conceitual contemporânea”
(VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 95). Palavra de ordem no cenário político mundial
produzida em parte pelo multiculturalismo e pelo humanismo, as duas faces da mesma
moeda, a tolerância e o respeito às diferenças (e no limite, a contracultura) tornaram-se
uma forma de limitar a liça e a crítica por meio de uma postura “politicamente correta”
ou de “rebeldia analítica”. Ou seja, o projeto global e o radical em que o “ponto de vista
nativo” é um operador-confessional fundamental.
20

Esse movimento exclui, evidentemente, o próprio Gilles Deleuze. Se ele e Felix Guattari puderam fazer
uma cartografia das linhas de fuga, é porque estavam no nível concreto-abstrato de sua crítica da razão
pura ao nível do inconsciente ou de sua teoria da multiplicidade como substantivo, desse modo, as linhas
se transformam em uma política de abertura a novos possíveis. No entanto, as ciências humanas, quando
fazem a cartografia das linhas de fuga ou “de resistência” (o que já é uma imprecisão conceitual) no nível
empírico-concreto, acabam por transformar o possível em um território marcado pelo e para o Estado.

35

A antropologia, tal como uma ciência humana, sempre esteve – direta ou
indiretamente - vinculado às práticas políticas. E, como dizia Pierre Clastres (2002),
toda antropologia é política. Mas a maneira que a antropologia pôde fazer parte do jogo
da política esteve relacionada com uma certa forma de dizer-verdadeiro acerca dos
nativos, seu objeto, por definição. Portanto, um jogo limitado em relação à verdade e à
política e que às vezes se apresenta combinado: ora revelando a verdade por trás das
aparências políticas; ora denunciando as aparências políticas que ocultavam a verdade;
ora revelando a política por trás dos jogos de verdade; e, por fim, denunciado as falsas
verdades que ocultam as práticas políticas.
A antropologia teve as suas atitudes políticas vinculada a quatro formas de
atuação bem conhecidas (que são apresentadas aqui tão somente como ficções, e não
modalidades de acusação): a do sábio, que vê tudo acontecendo e se posiciona do lado
de fora com a arrogância do resignado, enquanto descreve modos de vida distintos; do
legislador, que se põe a definir o conjunto de leis com o argumento de autoridade
científica para regular a política e aperfeiçoá-la; a do moderador, que lhe ensina a
sabedoria, os seus limites e a prudência, na tentativa de impedi-lo de abusar do poder
em relação às minorias, fazendo-as ser ouvidas em suas singularidades; e, por último, a
do cínico, que independente do abuso de poder, ele se colocará ironicamente longe de
seu exercício, insultando e rindo da política enquanto trata-a como um negativo.
Exploremos esses modelos-ficção mais pausadamente.
Como sábio, a atuação aproxima a antropologia das ciências naturais, pretende
compreender aquilo que faz a política e que se desenvolve em outra esfera, que é lógica
e ontologicamente anterior. Ele pretende também compreender a política, mas jamais
fazer parte dela. Ele deve mostrar que onde há homens há política, mas que ela funciona
de diversas formas diferentes, e assim a antropologia se torna o registro de tudo aquilo
que o homem fez, faz, pensa, e pensou em torno da vida. Um colecionador de saberes
locais, ou um sistematizador da forma universal do pensamento. Aqui não há nenhuma
diferença entre substituir a natureza pela cultura, pela sociedade ou pelo espírito
humano. O antropólogo se põe a compreender o que é a política universal, e também o
modo como ela se manifesta nas suas formas particulares por meio do jogo entre o
transcendental e o empírico. Trata-se de um colecionador das diferenças que unem os
homens.
Como legislador, a ação torna-se instrumento, instituição e escoamento do poder
político quando se coloca como “representante” dos nativos – uma espécie de diretor de
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consciência coletiva –, é aquele que é convocado pelo Estado quando as lutas se tornam
visíveis. É o grande especialista da tradução – onde a raiz da palavra é bastante
oportuna. Desdobra-se daí a tutela: o antropólogo a serviço da política de
reconhecimento, a criação da empatia, o aperfeiçoamento do poder e a menorização
daqueles que se pretende “salvar”; o seu saber aliado à burocracia da verdade. Como
especialista requisitado, ele se dispõe a responder questões próprias ao Estado por meio
de seu procedimento técnico: mensurar a qualidade de sujeito (indianidade, negritude,
homossexualidade), revelar a tradicionalidade ou não de um território, referendar ou não
a legitimidade de uma luta, fazer reconhecer direitos para alguns sujeitos, mensurar o
índice ou risco de criminalidade, gerir práticas populacionais ou de determinados grupos
etc. É uma espécie de promotor de justiça para assuntos culturais.
Como moderador, o trabalho é mediar determinadas lutas entre o Estado e
agrupamentos minoritários por meio de seu próprio discurso político. Sua atividade
acaba por desbaratar as formas de resistência e quebrar seu silêncio (quando se imagina
que ele é revelador, no momento em que o poder político se interessa tanto pelo que a
população tem a dizer como técnica de governo). Fazer da voz do “outro” uma
resistência política, com o estatuto político uma filosofia menor, e com estatuto
filosófico – como se por si só não tivessem esses estatutos, ou se a sua qualidade de
escoamento não fosse definidora de sua posição de menoridade. Nessa perspectiva é
também função do antropólogo fazer aparecer discursos próprios de resistência ou de
fuga em relação as modalidades de governo, tornando seu rastro de existência visível ao
poder. Ele é o anti-crítica. Assim, procurar no desconhecido um modo de vida mais
livre em relação ao poder político, menos endurecido por instituições ou por um modelo
de pensamento, para ressaltá-lo como “saída”. Trata-se de contornar o poder político por
meio de um discurso outro, “minar” o Estado com aquilo que ele mais precisa: seu
próprio inchaço, é dar conta daquilo que o incomoda e que não pode deixar de lado, seu
próprio multiculturalismo. É um diplomata em busca de um mundo comum, que por
contingência só pode ser o seu, mesmo quando ele opera por uma traição.
Como cínico – bem diferente do cinismo antigo, é preciso salientar –, a atividade
significa denunciar as formas de poder, sua “anomia”. Ele não faz nada além de
denunciar as formas de dominação, com o perigo de se confundir com elas. Sua crítica
se dirige à catástrofe moderna na sua conexão com o neoliberalismo, e todo o seu
controle moral planetário. Posiciona-se fora da política, mas não para de tomá-la em seu
discurso, num pessimismo sem fim, que só teria vitalidade na desconstrução (mostrar
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que não se está na caverna como os outros). O ethos da oposição perpétua que tem
como objetivo “estragar a festa”, e que só pode trabalhar destruindo o trabalho de
outrem para mostrar que no momento em que se imagina que as coisas vão bem, algo
pior está por vir. Ele deseja apenas que o poder político se afaste do seu sol, da sua luz,
e volta-se devotadamente contra aquele que ainda está preso nas sombras que ele
acabou de se afastar. Para o cínico atual, só há razão no cinismo, por isso vive bem com
a ironia.
Este é o quadro da antropologia do meu tempo, da qual sou parte constituinte, na
mesma medida em que me reporto e procuro distanciar-me. Afinal, nesse jogo limítrofe
da disciplina, ora tornamos determinadas práticas sociais suportáveis ao poder político,
mostrando seu perfil lógico, racional e, portanto, humano; ora nos imbricamos com a
essência da política e dirigimos seus efeitos pelo caminho do direito; ora revelamos a
estética trágica de determinadas práticas sociais como formas de resistência política; ora
a transformamos no negativo a ser destruído. Assim, os quatro grandes eixos de
desembocadura da relação entre verdade e política são: 1) o anestesiamento da política
como uma essência humana; 2) a Liberdade entendida como Direito; 3) a transformação
do inominável em Liberdade e 4) o pessimismo conspiratório da dominação universal
finalmente denunciada. Nada generalizado para toda a antropologia – sempre há algo
que escapa - e, no entanto, bastante comum em seu círculo contemporâneo.
A partir de uma “interioridade orgânica” (por engajamento ou diplomacia) com
os projetos políticos-estatais, ou com uma posição de “exterioridade radical” (por
indiferença ou ironia), a antropologia enamora formas bastante conhecidas da filosofia,
que quando pensadas no âmbito técnico têm certo vínculo essencial com o relativismo
(e com o ponto de vista nativo) como estilo de pensamento e como moral histórica que
torna a antropologia um empreendimento aceitável enquanto estudo do homem. Toda a
questão é que entre esse meio de critérios científicos e de posições políticas, essa dupla
relação perniciosa da verdade antropológica em relação à política só pode ser feita por
essas gradações. Essas, por sua vez, são antes atitudes frente ao poder (sábio, legislador,
moderador, cínico) num jogo de contrastes, sobreposições e combinações. Mas é
somente aqui que o problema começa.
Sendo assim, a pergunta a ser colocada aqui não é mais sobre o que trata a
antropologia -- questão esta muitas vezes respondida com diversos sentidos, de modo
que ela se apresenta sempre, via de regra, como uma controvérsia. Muita tinta e esforços
importantes foram empregados no sentido de responder a essa resposta, e ela continua a
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atuar como importante como um delimitador do ofício. Mas, como forma de passar ao
exterior do jogo entre o antropólogo e o nativo, considerando que esse jogo tradicional
limita a forma de pensar e agir, não seria o momento de perguntar: a que serve a
antropologia? Qual o seu lugar no mundo contemporâneo, para além de seu
funcionamento técnico de enunciar uma verdade sobre o outro a partir de critérios
científicos e de seu funcionamento militante de elogio da diferença a partir de critérios
morais?
O fato é que, até então, respondemos à pergunta, ‘a que serve a antropologia’ por
meio daquilo que ela é: um tipo de conhecimento técnico-analítico do homem em seu
caráter universal e particular que só pode se fazer por meio do jogo político entre o
antropólogo e o nativo. Quanto a mim, pretendo fazer o percurso contrário, responder ‘o
que é a antropologia’ por meio daquilo que ela está a serviço, ou melhor, por meio
daquilo que ela faz, deve, ou pode fazer como um saber que toma posse crítica do
mundo. A questão é menos como a antropologia pode acessar o real de outrem, ou o que
é o real de outrem para a antropologia, mas sim qual é o real em que a antropologia se
reporta e que deve se confrontar, como ela deve e pode se dirigir ao exercício do poder
político e aos sujeitos. Isso significa tomar a espontaneidade política da antropologia
como um problema.
Será possível exercer o ofício da antropologia, escapando de seu imperativo e
tornando-o, ao contrário, sinal de suspeita? Quer dizer, será possível criar uma
exterioridade para esse jogo entre o antropólogo e o nativo de modo a proceder de uma
maneira distinta no que toca a análise? Seria possível fazer com que esse jogo não seja o
limite da reflexão antropológica, mas que implicasse numa abertura, não ao outro como
um estranho espelho retorcido encerrado na diferença de seu reflexo, mas a nós mesmos
ou àquilo que nos tornamos? Seria possível elevar à potência crítica esse discurso
sussurrado que o antropólogo enuncia sobre si mesmo e sobre sua época quando
descreve a alteridade ou a história? Por fim, será possível fazer desse duplo jogo com a
alteridade e a história uma ontologia crítica da nossa atualidade? Grosso modo, e
evidentemente, uma primeira resposta é não, afinal a antropologia é a ciência social do
observado, e esta reflexão mesma só pode aparecer se a verdade for inventada,
produzida ou interpelada por meio do discurso nativo, e isso é o que define sua
singularidade em meio às ciências do homem.
Passar ao lado todo esse discurso, redistribuindo seus efeitos, significa abrir a
mônada antropológica. Corre-se o risco de fazer com que a disciplina desvie de sua
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identidade ou do seu movimento, produzir um saber que não é digno desse nome, ou
então praticar outra coisa que não a antropologia. Se hoje a antropologia tem seu
próprio terreno de lutas, e é um empreendimento encerrado nele mesmo, é porque esse
imperativo, com todas as suas vicissitudes se tornou um “buraco negro”. A crítica
antropológica é uma crítica da antropologia (enquanto recanto disciplinar). Os
desdobramentos de maio de 1968 na imagem do pensamento contêm seus próprios
perigos para a antropologia de meu tempo, principalmente enquanto sua associação com
as minorias é consistentemente radical do ponto de vista moral. Nesse caso, a
dificuldade que os antropólogos têm com objetos majoritários como o Estado, a Ciência
e a Política é um sintoma.
Como fazer-falar o nativo quando esse é a posição “universal”, “central”,
“majoritário” das práticas discursivas sem reproduzir as tecnologias de poder? Como
tomar a governamentalidade e o próprio exercício de poder como objeto nesse sentido?
Esse enlace inscreveu uma dúvida no coração da disciplina em relação à univocidade de
tratamento para todos os objetos que se dispõem (o que soa paradoxal e assimétrico):
deveria haver uma forma diferente de procedimento no que toca ao imperativo de
“fazer-falar os nativos” nos momentos em que este se apresenta como maioria
discursiva? Ou “levar a sério e as últimas consequências esse discurso outro para
antropologia” quando ele é, no presente da análise, moralmente repreensível, ou seja,
contra a “política espontânea” da disciplina? Estudar objetos majoritários não é do
domínio da disciplina? Estudar temas minoritários é a essência da disciplina? É possível
fazer-falar o nazi-fascismo ou outras “doenças do poder” como experiência deslocadora
do pensamento antropológico? Se sim, o fascismo se faz-falar do mesmo modo que os
povos primitivos? Por outro lado, como deslocar o pensamento antropológico a partir
dos mesmos elementos que permitem seu funcionamento, a ciência, a política, a vida
etc.?

As negativas para essas perguntas esbarram não exatamente no problema

filosófico do conhecimento em que a antropologia esteve há muito tempo encerrada,
mas abrem espaço para um problema ético-político que gostaria de reportar aqui ao
trocar o velho problema epistemológico da relação entre o antropólogo e o nativo pelo
igualmente velho problema do ergon antropológico, varrido para debaixo do tapete
como forma de se esgueirar da triste história colonialista da disciplina profissional.
Parece que o elemento que engatilha essa dúvida no coração da antropologia é o
lugar da crítica que, quando não ausente é tímida e titubeante, produzida por “desvios
etnográficos” ou por “desvios teóricos” – quer dizer, aproveitar as visões de mundo
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nativas ou as teorias feministas, quer, os estudos raciais etc. – num “experimento
triângulo” que isenta a antropologia desse tipo de atividade em relação à política por
meio de uma instrumentalização de saberes e práticas diversas. A crítica reduzida nos
confins auto-antropológicos, contra ela e na direção de uma antropologia por vir, mas
nunca disposta a tornar-se pública. Uma certa candura vistoriada pela polícia
epistemológica da ciência pura, que estabelece uma relação com a política de forma
espontânea, mas que tem nos seus efeitos “aplicados” – tema que não se toca – um
problema interdito e, às vezes, diretamente identificado com o negativo. Contra o
famoso “o que fazer” o “não fazer nada”.
Desse modo, por meio dessa estratégia de deslocar o problema, pretendo
produzir não uma metafísica experimental para levar o discurso outro às últimas
consequências para a própria antropologia, suas representações, estilos de vida e juízos
políticos, suas perspectivas, como forma de multiplicar o pensamento antropológico,
mas seguir adiante, fazer com que a dobra promovida pela antropologia em relação à
alteridade e à história possa fornecer uma ontologia crítica de nós mesmos. Nada de
original e, no entanto, somente sussurrado21.

2.2. A que serve a antropologia?
Pode-se dizer que a Antropologia se tornou possível a partir de um
acontecimento que colocou o homem no centro da investigação filosófica, quando seu
domínio deixou de ser parte de um problema metafísico para ser encerrado em sua
própria finitude (FOUCAULT, 1981). Ou seja, é o homem como domínio de
pensamento e de intervenção a partir do próprio homem, dando lugar ao “círculo
antropológico” de que somos herdeiros e ainda catalisadores. Sua gênese e
funcionamento estão diretamente correlacionados às expectativas de construção de
modos de vida que o homem apostaria, e está sujeito a partir de seu esclarecimento e do
desencantamento do mundo. Enfim, trata-se de tornar o homem senhor de si mesmo e
21
A Pierre Clastres e a Louis Dumont gostaria de prestar minhas mais sinceras homenagens, pois estes,
independente de seu escopo teórico e suas pretensões políticas, fizeram da antropologia um instrumento
crítico de nós mesmos, na medida em que espreitavam as práticas indígenas sul-americanas e indianas.
Eles não foram antropólogos “clássicos” – daí a dificuldade de enquadrá-los nas escolas antropológicas porque aproveitaram a alteridade proporcionada pelos ameríndios e por indianos para implantar nas
sociedades individualistas de Estado uma picada em relação à forma como o poder político se
estabeleceu.
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senhor do mundo do qual ele faz parte. Sob esse ímpeto, diversas ciências ocuparam –
ou pelo menos ainda tentam ocupar – o espaço destinado a conhecer o Homem e a
Natureza em seus diversos aspectos, e assim criar um espaço de intervenção racional em
relação às formas que derivam da vida humana.
Desse modo, Immanuel Kant (2009), como estabilizador e desembocadura desse
acontecimento, definia sua antropologia, em meio ao quadro filosófico, como uma
doutrina do conhecimento do ser humano que poderia ser feita por meio de um ponto de
vista fisiológico ou de um ponto de vista pragmático. A nós, com mais firmeza, chegou
o seu evolucionismo, “o conhecimento fisiológico do ser humano”, aquele que “trata de
investigar o que a natureza faz do homem”. Hoje, seu funcionamento está encerrado nos
confins das ciências biológicas: em parte da sociobiologia como uma reencarnação da
“raciologia”, nos seus mais diversos aspectos que investigam sua zoo-logia. Nós,
descendentes de Kant, por meio de nossa voga multiculturalista, lembramos de seu
“Ensaio sobre as diferentes raças humanas” (parte e resultado de seu curso de geografia
física) como justificativa de seu abandono antropológico, do obscurantismo que habita a
raciologia, na contrapartida do diálogo com sua filosofia transcendental.
Mas essa perspectiva é apenas parte da antropologia de Kant, seu ponto de vista
fisiológico, que ele logo se distanciou para o empreendimento da sua obra Crítica, é
verdade, mas também por conta da outra parte de sua Antropologia. A dimensão
pragmática da antropologia, de uma só vez, diferente dos estudos fisiológicos e das
Críticas, segundo Kant, deve tomar como posse analítica “o que homem faz de si
mesmo, ou pode e deve fazer como ser que age livremente” (KANT, 2009, p. 21),
exatamente sua bio-logia22. Se no primeiro terreno antropológico o objeto era a
Natureza, que faz do homem um mero espectador e nos leva à questão do puro
conhecimento, em que “nada se ganha com todo o raciocínio teórico sobre esse assunto”
(KANT,2009, p. 21). Já no segundo, o objeto é o próprio homem, aquilo que ele
experimenta como objeto de si mesmo, sua “cosmopolítica”- que deve ser entendida
como uma cidade a ser construída - como possibilidade de “ampliar a memória ou
torná-la ágil”. Essa “distância” da antropologia em relação ao projeto crítico fica clara
quando Kant toma como contraste o trabalho de “conhecer o mundo” e “possuir o
22

Deveria ser exatamente essa proposição que Marcel Mauss tinha em mente ao dizer que a sociologia
era parte da antropologia, como ramo de conhecimento que se dedicava a questões exclusivamente
humanas, enquanto a psicologia, por sua vez, dirigia sua atenção também para os animais tentando
encontrar correspondências de comportamento universais entre eles. Ver Relações reais e práticas entre
psicologia e sociologia in Sociologia e Antropologia, Cosac & Naify, 2002.
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mundo”, ao mesmo tempo como postura intelectual, e tarefa antropológica em sua
diferença com a filosofia pura.
Entretanto, não me parece nada inusitado que esse projeto de antropologia,
sistematizado pela obra de Kant, tenha sido recuperado recentemente, não por
antropólogos profissionais - que se interessaram muito mais por sua filosofia
transcendental, como no caso do estruturalismo e da hermenêutica -, mas por Michel
Foucault. A antropologia kantiana, ou melhor, essa parcela menor da obra de Kant,
perpassou toda a obra de Michel Foucault e ganhou novas colorações na medida em que
seu pensamento avançou: desde sua tese complementar, transformada em As palavras e
as coisas, passando por O que é o Esclarecimento? – um dos poucos comentários de
filosofia em que o autor se filiou a uma corrente de pensamento e intervenção - até um
de seus últimos cursos no Collège de France, O governo de Si e dos Outros.
Poderíamos arriscar dizer até que, um determinado ponto de vista (pragmático de
tradição kantiana), para além dos nominalismos disciplinares e acadêmicos que
ganharam forma anos depois, que seu trabalho é o mais “representativo de uma
autêntica antropologia das sociedades complexas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002a),
exatamente por não ter se avizinhado com ela por meio dos paradoxos da “ilusão
antropológica” (FOUCAULT, 1988).
Foi por meio de Michel Foucault que a antropologia pode reencontrar Kant para
além das categorias do entendimento, dos juízos sintéticos a priori e das coisas-em-si,
todo o cognitivismo que se desdobrou da obra do autor, e que a disciplina se debruçou
para encontrar uma singularidade em meio ao problema do conhecimento (do nativo). E,
por meio da antropologia de Kant, podemos reencontrar com Foucault para além de um
conjunto de conceitos e das afinidades temáticas que amontoaram citações, e que
acabaram por desassociar o autor de seu próprio estilo de pensar. Sendo assim, a ideia
aqui, neste trabalho de tese, é aproveitar um pouco as reflexões de Michel Foucault
sobre sua inscrição na modernidade filosófica, como forma de agitar o jogo
antropológico de seu exterior, pois é exatamente o diagnóstico do “círculo
antropológico” que permite essa inscrição, mas também sua superação. Nem como
referência, nem como resposta, nem por afinidade de temas, trata-se, ao contrário, de se
filiar àquilo que há de mais intempestivo e contemporâneo em sua obra: a perspicácia
crítica que é indissociável de seu trabalho genealógico sobre a atualidade. Nietzsche e
Kant iluminados pela mesma incandescência.
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Foucault, em alguns momentos de sua obra, reconhece em Kant as duas
possibilidades de tradição crítica em que estamos inseridos: o “projeto crítico” que
desemboca em uma filosofia como analítica da verdade e do conhecimento em geral, e
outra “antropológica”, que se desenvolve por meio de uma atitude crítica que tomará a
forma de uma ontologia de nós mesmos. Ou seja, uma tradição que assenta a questão
das possibilidades do conhecimento verdadeiro, como o conhecimento é possível em
suas diferenças e bloqueios; e outra tradição que coloca a questão a respeito da
atualidade de nossas experiências e suas possibilidades.
A primeira ligada à tradição da filosofia analítica que tem seus polos
fundamentais na Inglaterra, na França e nos Estados unidos, que representam a
epistemologia, as filosofias da linguagem, o estruturalismo, a hermenêutica; e a outra,
da qual se vinculam Nietzsche, Heidegger, Weber e a Escola de Frankfurt, da qual ele
mesmo (Michel Foucault) se vincula, e que o presente trabalho, humildemente gostaria
de se vincular, na medida em que nele se reconhece. Não é à toa que a antropologia se
desenvolveu sob o problema do conhecimento e teve seus centros históricos vinculados
aos Estados Unidos da América, França e Inglaterra, dando lugar à hermenêutica, ao
existencialismo, à fenomenologia, ao estruturalismo e ao funcionalismo, correndo
paralelamente ao pensamento crítico sobre a atualidade23, afinal de contas, a tradição da
antropologia alemã é em grande medida um projeto da filosofia, e da filosofia crítica em
oposição à “teoria tradicional”.
Na atualidade, essas questões fazem eco diretamente ao trabalho do antropólogo
que se vincula diretamente a uma analítica da verdade, seja para nos dar um universal ahistórico, seja para dizer que a verdade pode ser dita de maneiras diferentes, a partir das
mais diversas culturas e sociedades. Todo o relativismo, como projeto, esteve vinculado
a esse problema do conhecimento no qual o “nativo” ocupa um papel central, como
tentei salientar. O conhecimento antropológico – como técnica de pensar as culturas, as
sociedades, o espírito humano e as relações, e quando levado à esfera pública – é como
uma tecno-política que aspira uma autoridade especialista, na medida em que estabelece
uma relação privilegiada com a verdade a partir das possibilidades do conhecimento de
outrem (ou do outrem do conhecimento, o que dá na mesma, nesse caso). O fato é que a
antropologia profissional-universitária se definiu em meio à filosofia analítica, mesmo
23

A única exceção na antropologia profissional é o romantismo alemão, uma contrabalança à filosofia
analítica, mas que logo se avizinhou com ela como analítica da verdade nos Estados Unidos, por meio do
culturalismo. Louis Dumont (1993) nos apresenta bem esse movimento.
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quando se colocou contra ela por meio de um determinado tipo obscuro de empiriasubstancial em relação ao homem. A Antropologia, na forma de suas três escolas
clássicas se tornou a ciência dos princípios sociais, culturais, estruturais, cognitivos, no
sentido universal e particular, e só pôde funcionar por meio de um fundamento
transcendental, que é muitas vezes pautado na origem. Enfim, uma antropologia
extraída de Kant por meio das Críticas - principalmente da primeira (a da razão pura) –
e do positivismo, mas longe da Antropologia pragmática de Kant (2009).
Mas aqui é preciso uma leitura mais pausada do projeto kantiano de antropologia
pragmática (em sua repetição com as Críticas), colocando-o ao lado de outros textos
que podem iluminá-lo, afinal é esse aspecto de sua obra que se pretende recuperar por
meio das análises de Michel Foucault. Não no sentido de uma versão original da
disciplina universitária, que, desviada, necessita ser recolocada nos trilhos, mas como
uma reação a uma questão que é ainda atual e que não conseguimos nos desvencilhar24.
Assim, problematizarei a antropologia pragmática (que a partir de agora será defendida
aqui enquanto um projeto), pois ela ocupa um espaço um tanto indeterminado na obra
de Kant que é preciso espreitar25.
Em primeiro lugar, ela é, em alguma medida “contemporânea ao mesmo tempo,
daquilo que precede a crítica, daquilo que a realiza e daquilo que logo irá liquidá-la”
(FOUCAULT, 2011, p. 20). A antropologia pragmática kantiana possibilita o anúncio
da revolução copernicana ao colocar o homem no centro do conhecimento: ela é
contemporânea à crítica e segue a sua estrutura formal, mas se apresenta em outro
domínio que já não é o do Sujeito Transcendental. Em segundo lugar,
24

Não é nenhuma birra pessoal recuperar Kant, enquanto parte da antropologia pretende livrar-se dele, e
quando sua filosofia aparece como retrógrada em meio à recuperação de outras filosofias (geralmente prékantianas) mais “liberadoras”. Na antropologia atual, por sua “política espontânea”, existe uma luta
contra as reminiscências do iluminismo, como um mal a ser combatido em favor do multiculturalismo (ou
mesmo do multinaturalismo). E, no entanto, isso me parece bastante controverso: se pretende fazer
atualmente a antropologia - sem substituir a filosofia - “um poderoso instrumento filosófico, capaz de
ampliar um pouco os horizontes tão etnocêntricos de nossa filosofia, e de nos livrar de passagem, da
antropologia dita ‘filosófica’” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002b, p. 127). Entretanto, foi exatamente o
acontecimento das luzes que produziu uma “antropologização da filosofia”, da qual nossos discursos
antropológicos dão continuidade enquanto pretendem se afastar paradoxalmente como analítica da
verdade, já que um dos propósitos das luzes era exatamente multiplicar os poderes da razão. Recuperar
Kant aqui não significa colocar a antropologia nos trilhos, mas criar uma outra possibilidade de
problematização para além do problema do conhecimento. Como escreveu Martin Heidegger(2012), em
O ser e o tempo, o que espanta não é a dificuldade de resolver a questão do conhecimento colocada por
Kant, mas o fato dessa questão ainda orientar as discussões - ou seja, o fato do pensamento ainda se
debruçar sobre ela.
25
É preciso lembrar que a Antropologia é decorrente dos cursos de inverno de Kant (os de verão eram
dedicados à geografia física, a análise fisiológica da antropologia) que foram ministrados de 1772 a 1797,
anos importantes da produção intelectual do filósofo, tanto do ponto de vista pré-crítico, como do ponto
de vista Crítico. O texto, tal como conhecemos, muito provavelmente, foi redigido em 1797.
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não se está no nível da liberdade fundadora; não se está no nível da
regra do direito. Trata-se do aparecimento de uma certa liberdade
pragmática, em que estão em causa pretensões e astúcias, intenções
dúbias e dissimulações, esforços inconfessados pelo domínio,
compromisso entre paciências” (ibid., p. 38).

A antropologia, como um domínio menor de sua filosofia era pensada como é
uma “ciência de utilidade geral”, inscrita na ordem do jogo do exercício cotidiano, das
relações de força engatilhadas pelo governo de si e dos outros, por isso ela é “popular” e
se dirigia aos homens como cidadãos que, enquanto tais, podem “tomar posse do
mundo” em sua “cosmopolítica”.
Nesse sentido, a crítica antropológica de Kant não é transcendental, ela já não é
a reflexão sobre os limites do conhecimento a que se deve renunciar e transpor (como
em sua obra de filosofia pura). Ela é revertida a uma questão positiva da ordem do
pragmático, que reaparecerá contemporaneamente à Antropologia em textos de jornais,
como o célebre O que é o esclarecimento?26. O seu norte é exatamente o trabalho
infinito da liberdade. Aliás, a diferença fundamental entre a antropologia pragmática e a
filosofia da prática moral está exatamente no fato desta ser empírica, e não uma
fundamentação metafísica dos costumes (que depois chamaríamos de sociedade,
cultura, relações sociais etc).
Trata-se de uma crítica empírica que pode inserir no espírito das pessoas uma
mudança, que não se apresenta como uma prescrição (o que fazer) nem como o negativo
(não adianta fazer nada). Nem é um modelo, tampouco uma etapa de um programa,
menos ainda uma interdição, ela assumia ao contrário a forma de uma ontologia
histórica de nós mesmos. Assim, o domínio “nós mesmos”, ao qual a crítica se reporta
sob a forma de uma ontologia, jamais é definido de antemão, e nunca se refere a todos
enquanto um universal. Esse “nós mesmos” que o presente trabalho também se
reportará, funciona com a própria crítica, quer dizer, com o conjunto de pessoas que se
aglutinam voluntariamente em torno do problema colocado, na medida em que ele é
público. E, portanto, ela é o contrário da tolerância, dizia Kant, pois essa tem como
objetivo limitar a discussão, a crítica e o debate por meio de um esquadrinhamento da
moral no recanto do “uso privado razão”.

26

KANT, Immanuel. Resposta a pergunta: O que é Esclarecimento? Berlinische Monatsschrift. Dez. de
1784.
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Esse uso privado da razão, e não crítico, se dá quando o entendimento é utilizado
como “parte de uma máquina”: como um funcionário, como membro de uma
comunidade específica, mas também quando se tem um papel a desempenhar, pagar
impostos, votar, enfim, o entendimento utilizado para fins particulares, onde não pode
haver uso livre da razão. Isso significa admitir imediatamente que a crítica
antropológica é um “uso público da razão” – quando um sujeito racional se dirige
francamente a outros sujeitos racionais acerca de um problema que ele acredita ser
compartilhado. Somente com esse uso público da razão o pensamento se encontra com a
liberdade, diria Kant. Desse modo, a antropologia pragmática e crítica se dirige a
aqueles que se interessam pela reflexão apresentada, seja qual for o seu interesse.
Essa crítica, herdeira do pensamento antropológico kantiano e que tantos
pensadores no século XIX e XX se instalaram com seus mais diversos arranjos
disciplinares, é colocada na charneira da seguinte questão: como desvincular a crescente
capacidade tecno-científica do homem na intensificação das relações de poder e
governo? Ela se inscreve na encruzilhada atual da Aufklãrung, no seu duplo
compromisso de aquisição de capacidades técnicas para o homem e da luta pela
liberdade27. Ou seja, da capacidade de agir sobre as coisas e da liberdade dos indivíduos
uns em relação aos outros. Por isso a antropologia se dirige ao que “o homem faz, pode
ou deve fazer de si mesmo como um ser que age livremente” (KANT,2009, p. 21).
As questões antropológico-pragmáticas se dirigem ao vínculo entre as formas de
governo e técnicas de produção da verdade, abrindo novas possibilidades para o
exercício da liberdade. Afinal, o que Kant denomina como minoridade é uma espécie de
“submissão quase voluntária” que se tornou uma “segunda natureza”, e se ela se
mantém é exatamente pelo fato de que instrumentos mecânicos – que ele chama de
“preceitos e fórmulas” do uso da razão – dificultaram os homens na arte de governar a si
mesmos. Por isso o preceito ético é claro: respeito extremo a qualquer luta que se
insurge, e ojeriza completa por toda forma de verdade que se pretende universal.
Assim, essa crítica antropológica consiste em problematizar as “tecnologias de
vida” que nos cortam e nos fazem viver da maneira que vivemos, e que funcionam sem
27

Hoje, no entanto, algumas filosofias nos colocam a questão de ser a favor ou contra a Aufklãrung. Ou
se mantém ao lado do seu racionalismo ou criticam esse acontecimento tentando escapar de seus
princípios de racionalidade. Essa “chantagem” filosófica nos conduz a procurar o que tem sido bom e
mau na Aufklãrung como forma de colocar a razão no lugar (mesmo para dizer que não precisamos dela),
mas não nos deixa perceber o quão atual esse acontecimento histórico ainda é. Talvez não conseguimos
pensar de outro modo, porque esse é o meio pelo qual pensamos. Somos parcialmente determinados como
seres históricos pela Aufklãrung, “nosso mais atual passado” (FOUCAULT, 2008d).
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reflexão. Significa mostrar detalhada e empiricamente como essas formas de poder
funcionam e como podem ser perversas se aquele que é o seu alvo não se pôr a
raciocinar, no sentido de tornar determinados discursos automáticos mais difíceis, mais
problemáticos e perigosos e, portanto, ultrapassáveis. Trata-se de incitar terrenos de
lutas bem precisas e já bastante conhecidas, que as pessoas podem ou não se interessar,
de acordo com seu próprio ethos, uma vez que, ninguém é menor o tempo todo e sob
todos os aspectos da vida, ao mesmo tempo em que é impossível (e talvez, não
desejado) não ser governado incondicionalmente. Desse modo, a crítica não é uma
insubmissão voluntária universal como o negativo de ser governado, mas uma luta para
não ser governado em um foco de experiência delimitado sob tais circunstâncias, sob
tais finalidades etc. Afinal, uma noção de liberdade que não leva em consideração os
seus limites é uma definição errônea de liberdade.
A crítica não é uma etapa de um programa político, ao contrário, ela é “popular”
– porque ela é dirigida a um público que não é definido de antemão - e funciona de um
ponto de vista pragmático. Espera-se, pois, que as pessoas contemplem o quadro da
crítica com seus próprios entendimentos, o que faz dela algo sempre parcial. Pois, como
repete ou anuncia a Antropologia28:

a mais importante revolução no interior do ser humano é a saída deste
estado de menoridade em que se encontra por sua própria culpa.
Enquanto aqui os outros pensaram por ele, e ele simplesmente imitou
ou precisou de andadeiras, agora, vacilante ainda, ele ousa avançar
com os próprios pés no chão da experiência (KANT, 2009, p. 126).

A pergunta a respeito do que somos e do que nos tornamos (a antropologia
contemporânea sabe disso), é da mesma ordem da pergunta: o que é o homem? E é
evidente que ela somente funciona em um domínio particular – porque o Homem, com
“h” maiúsculo e universal, não existe. Por isso essa pergunta pode muito bem ser
respondida através da alteridade e da história, instrumentos clássico do conhecimento
antropológico. A antropologia sempre foi privilegiada em relação às outras disciplinas
das ciências humanas pelo fato de passar ao exterior da mesmidade de nossas formas de
pensar. Ela sempre foi contemporânea aos grandes universais das sociedades28

As correspondências entre o texto sobre o esclarecimento e algumas partes da antropologia pragmática
não poderiam ser mais claras, de modo que me parece, com ou sem razão, que a resposta a pergunta O
que é esclarecimento?; no Berlinische Monatsschrift é uma atividade de antropologia pragmática, na
medida em que é popular e dirigida aos cidadãos do mundo, além de se desenvolver no âmbito prático da
moral, muito diferente de um imperativo categórico da lei moral.
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capitalistas-estatais-ocidentais, porque, mesmo quando associada politicamente com
essa série eurocêntrica, não coincidia exatamente com ela. Essa posição estratégica,
promovida pela alteridade e pela história, pode ser aproveitada para dar à antropologia
um lugar bem mais interessante, na medida em que a impele a participar com mais
acuidade e como finalidade dos debates públicos O problema desse avanço em meu
ponto de vista, é o seu encerramento na questão do conhecimento.
O projeto de antropologia pragmática de Kant, deslocado e iluminado por
Foucault (2008c, p. 348), e aqui reconduzido à antropologia como um projeto,

não procura depreender as estruturas universais de qualquer
conhecimento ou de qualquer ação moral possível; mas tratar tanto
dos discursos que articulam o que pensamos, dizemos e fazemos como
acontecimentos históricos. E essa crítica será genealógica no sentido
que ela não deduzirá da forma do que somos o que para nós é
impossível fazer e conhecer; mas ela deduzirá da contingência que nos
fez ser o que somos a possibilidade de não mais ser, fazer ou pensar o
que somos, fazemos ou pensamos.

Na atualidade, essa contingência de um “nós” parcial somente pode ser
problematizada se nos

tornamos,

em

algum

sentido,

contemporâneos

dela

(AGAMBEM, 2012). Significa criar estratégias de não coincidência com o tempo de
que se faz parte. Como se verá a proposta dessa tese é exatamente problematizar um
elemento de meu tempo, o bioascetismo na forma da dietética, tentando produzir
fissuras na sua evidencia por meio da alteridade histórica na qual ela se formou. Em
uma palavra a “história da dietética” é aqui representada como uma genealogia: um
estudo de como ela se tornou possível. Nesse sentido, não significa estabelecer uma
linha de fuga do presente como finalidade, mas se reposicionar em relação ao agora com
novas armas, novas ferramentas que tornem possível ultrapassá-lo, pelo menos
virtualmente. Não é a conquista de um mundo comum – ele sempre será “com-vivido” mas a crítica de alguns modos de viver (bíos) que nos atravessam enquanto tecnologias
de sujeito e que não nos permitem mais, por sua evidência, criar um hiato reflexivo para
avaliá-las.
Mas é preciso algumas importantes ponderações desde já, para que se evite malentendidos em relação a tarefa desse trabalho. Essa ultrapassagem desejada não é um
imperativo, porque não existe um “poder fantástico” de definir a vida que vale a pena
ser vivida para outrem. Esta vida pode ser, inclusive, e porque não, aquela a que a
crítica se dirige, desde que ela seja refletida, raciocinada. O que esse trabalho propõe é
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uma liça, não uma direção. Por isso não se encontra soluções para os problemas
apresentados. “De fato, sabe-se pela experiência que a pretensão de escapar ao sistema
da atualidade para fornecer programas de conjunto de uma outra sociedade, de um outro
modo de pensar, de uma outra cultura, de uma outra visão de mundo apenas conseguiu
reconduzir às mais perigosas tradições” (FOUCAULT, 2008c, p. 348).
Outra questão é o que se entende por crítica. Noção que a antropologia de meu
tempo sempre teve reservas, principalmente em sua versão marxista (que muitas vezes é
confundida com “a” forma da crítica)29. Essa crítica pressupõe que o sujeito é movido
por relações de força, que ele desconhece e que não são visíveis porque operam no nível
do inconsciente/ideologia – daí decorre o namoro entre o marxismo e a psicanálise (e
estruturalismo) no século XX – e toda a questão do intelectual orgânico como o
responsável da “tomada de consciência”, ligando verdade e política como uma
revelação. A crítica antropológica, tal como estou definindo, não funciona nesses
termos, ela opera com formas que são visíveis, próximas, imediatas, conhecidas, que, de
tão intimamente ligadas a nós mesmos, deixamos de perceber ou não lhe damos a
devida atenção.
Se a primeira forma-crítica funciona através de fórmulas e preceitos que vão da
inconsciência de sua situação até a consciência, a partir da revelação de um diretor, a
segunda consiste em uma formulação crítica em relação a elementos da atualidade da
qual o próprio antropólogo faz parte, que nos conforma e que nos faz viver da maneira
que vivemos30. A crítica não deve causar espanto, mas sim a reflexão em relação ao
modo como se participa das estratégias numa dada situação – somente assim ela será
efetiva. Desse modo, ela não é o negativo, não opera pela falta, pela lacuna; não utiliza
29

O próprio professor Eduardo Viveiros de Castro, em um trabalho recente (2011), associa a crítica a uma
forma de “bater a carteira epistemológica” de outrem. Louis Dumont (1993) também apresenta as
dificuldades epistêmicas de se estabelecer uma relação entre a antropologia e o marxismo, que o autor
define como contradição.
30
O intelectual dizia a verdade àqueles que ainda não a viam e em nome daqueles que não podiam dizêla: consciência e eloquência. Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não
necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e elas o
dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e esse saber.
Poder que não se encontra somente nas instâncias superiores da censura, mas que penetra muito
profundamente, muito sutilmente em toda a trama da sociedade. Os próprios intelectuais fazem parte
deste sistema de poder, a ideia de que eles são agentes da "consciência" e do discurso também faz parte
desse sistema. O papel do intelectual não é mais o de se colocar "um pouco na frente ou um pouco de
lado" para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as formas de poder exatamente onde
ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento: na ordem do saber, da "verdade", da "consciência", do
discurso” (FOUCAULT & DELEUZE, 2006). Na antropologia profissional, essa situação intelectual fica
muito clara quando o nativo se põe a ler o antropólogo para confrontá-lo e para dizer que ele não sabe
nada e seu discurso não o representa; quando o conhecimento antropológico é refém da barganha das
políticas locais nativas, às vezes contra a “política espontânea” da antropologia.
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“o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade, nem a ação política
para desacreditar um pensamento como se ele fosse pura especulação”, a crítica
antropológica utiliza “a prática política como um intensificador do pensamento, e a
análise como um multiplicador das formas e domínios da intervenção da ação política”
(FOUCAULT, 2010b, p. 106).
Essa crítica antropológica é pragmática, porque, como diz Kant, discorre sobre
“o bem-estar”. “A História é escrita pragmaticamente quando nos torna prudentes, quer
dizer quando ensina ao mundo atual a maneira de assegurar a sua vantagem melhor ou
pelo menos tão bem como o mundo das gerações passadas” (KANT, 2007, p. 53). Mas
também dos mundos outros31. Por isso, a crítica antropológica não representa as formas
consagradas da crítica: não é revelação, porque não se opera com elementos ocultos;
também não é denúncia, porque não se define como acusação de um mal desconhecido;
e, por último, não se apresenta na forma de uma reforma da realidade, porque não se
presta a dizer o que fazer.
A Antropologia é (ou ainda pode ser), segundo a definição de Kant (2009), uma
“ciência de utilidade geral” aplicada ao homem no sentido da crítica da atualidade – e
não no sentido técnico como analítica da verdade. Ela seria, desse ponto de vista, tão
menos engajada quanto se aproxima da crítica, afinal, a questão é menos uma
“associação misteriosa” com a ideologia de um agrupamento humano, do que uma
ontologia de nós mesmos a propósito de uma ultrapassagem possível. Não se está à
espera de descobrir, nem de inventar, uma ciência mais verdadeira, uma política mais
politicamente correta, um direito mais justo, um Estado mais Universal, uma liberdade
mais libertária, mas um pensamento crítico enquanto “exterioridade relativa” da Política
e da Razão, lugar onde há uma liberdade com “l” minúsculo, ao mesmo tempo presente
e ainda por se fazer.
A análise antropológica não é um divã que tem como objetivo escutar a
“história” ou a “alteridade” por eles mesmos, ou com a finalidade de reencontrar-nos ou
buscar alternativas exteriores para a pobreza do presente, mas um inventário “alterohistórico”, que tem como objetivo “desobviar” a maneira como as verdades aparecem e
se constituem ao lado dos efeitos de poder na sua amargura para possibilitar uma
ultrapassagem em direção de um sujeito ainda por vir.
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Nesse sentido, uma grande obra de antropologia pragmática pode ser encontrada em Julien (2009).
Nesta obra, a sinologia é tomada como método para problematizar nossas reflexões morais, como uma
forma de pensar a partir do fora nossos atavismos mais poderosos.
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II. Do governo das almas à economia dos corpos
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3. Em direção a uma ética somática
De fato é na filosofia que reside à saúde verdadeira. Sem ela, a
alma estará doente e mesmo o corpo, embora dotado de grande
robustez, terá somente a saúde própria dos dementes, dos
frenéticos. Cultiva em primeiro lugar a saúde de sua alma, e só
em segundo lugar a do corpo; esta última, aliás, não te dará
muito trabalho se o teu objetivo for apenas gozar de boa saúde.
A ginástica destinada a desenvolver a musculatura dos braços,
do pescoço, do tórax, é uma insensatez totalmente imprópria
dum homem de cultura: ainda que seja bem sucedido na
eliminação da adiposidade e do crescimento da musculatura
nunca igualaras nem a força nem o peso de um boi gordo!
Pensa também que quanto mais volumoso for o corpo mais
entravada e menos ágil se torna a alma. Por isso mesmo, limita
quando puderes o volume do teu corpo e da o máximo espaço a
tua alma! Vários inconvenientes se oferecem a quem se
preocupa em excesso com o físico: por um lado o esforço
exigido pelos próprios exercícios tira-nos o fôlego e deixa-nos
incapazes de atenção e de aplicação a um trabalho intelectual
intenso; por outro o excesso de alimentos limita-nos a
inteligência. Como mestres de cultura física recrutam-se
escravos da pior extração, homens que dividem entre o óleo e o
vinho - e que consideram bem sucedido seu dia se transpiraram
muito e se em compensação do suor derramado ingeriram
bebidas em quantidade equivalente, e tanto mais eficazes se
consumidas em jejum! Beber e suar: vida de que sofre do
estomago!”
Lúcio Aneo Sêneca, Cartas a Lucílio (carta 15,2-3)

3.1 Medicina Teológica

Para compreender sob que possibilidades históricas o “triângulo da dietética” se
estabilizou e tomou força, é preciso explorar como ele se ajustou por diferentes linhas
de relações à política da vida no Ocidente. Isso implica acompanhar como o corpo se
torna objeto de preocupação fundamental dos cálculos do poder, quando e como ele se
constitui enquanto finalidade última entre as técnicas e exercícios de si disponíveis. E se
consideramos que o cuidado com o corpo, para a moral antiga – helênica e cristã -, era
um objeto paradoxal, ao mesmo tempo de cuidado e de desconfiança, e em certa medida
somente tolerado, então como ele assume essa posição centralizada que tem nos dias de
hoje? As páginas desse capítulo serão dedicadas a lidar com essa pergunta.
Começarei a análise com um texto singular, que me parece tencionar esse debate
histórico – um trabalho publicado em Portugal no ano de 1794: Medicina Teológica ou
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suplica humilde, feita a todos os senhores confessores, e diretores, sobre o modo de
proceder com seus penitentes na emenda dos pecados, principalmente a lascívia, a
cólera e a bebedice32. Trata-se de um texto anônimo e, podemos arriscar, “perigoso”
para o Antigo Regime português, geralmente atribuído ao médico brasileiro Francisco
de Mello Franco, filho da elite brasileira, enviado a completar seus estudos na
Universidade de Coimbra. Irônico, beirando a heresia, Medicina Teológica é uma crítica
pública e radical a alguns preceitos teológicos, tendo como base a medicina-política
iluminista. Seu objetivo era, jocosamente orientar os confessores da Santa Igreja sobre o
modo como as doenças do corpo são as causas primeiras dos pecados da alma. Tanto
que foi um dos textos citados na longa lista de livros perigosos para a religião pelo
então Intendente-Geral de Polícia de Portugal Pina Manique (NUNES, 2011). Mas antes
de adentrar no texto propriamente dito, vale não somente justificar sua análise, como
também indagar o motivo pelo qual ele é tomado como objeto.
Esse texto, em minha opinião e como pretendo provar, é um exemplo pungente
do jogo das técnicas de si, “predecessoras” ao bioascetismo. Medicina Teológica agrupa
em sua discussão uma recuperação da dietética antiga que, aliás, era prática comum no
século XVIII, e uma crítica do funcionamento teológico das “curas espirituais” cristãs,
decorrentes do poder pastoral. Além disso, o livro promove uma supervalorização do
corpo vivo que é apresentado como uma necessidade convidada a se tornar dominante.
Nesse sentido, o texto responde, com seus limites e seus próprios objetivos, a questão
disparadora do presente capítulo, e certamente, contribui para recuperar certas relações
históricas do acontecimento que determinam, em conjunto com outros documentos
coetâneos, o desbloqueio da nova dietética.
Em segundo lugar, esse texto é importante porque permite dar conta do modo
como esses problemas iluministas ressoaram e foram produzidos no contexto lusobrasileiro, já que ele é também uma tentativa de trazer as “novas” questões médicopolíticas para este cenário tão particular como amplo e variado.
Além disso, apesar da autoria anônima, foi reconhecida anos depois (dado o
enfraquecimento das atividades de censura por parte da inquisição) a autoria de
Francisco de Melo Franco, que se tornaria importante no cenário luso-brasileiro - vice-
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Trata-se de um texto já estudado e amplamente conhecido na historiografia. Ver, por exemplo, Edler &
Freitas (2013), Nunes (2011) e Abreu (2011).
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secretário da Academia Real das Sciencias de Lisboa, membro da Junta de Saúde
Pública, e depois médico honorário da corte de D. João VI 33.
Desse modo, apesar do texto “anônimo” ser o documento inicial da analise,
recorrerei sempre genealogicamente a outras fontes – tanto contemporâneas a ele quanto
mais remotas em “nossa” história – para iluminar o problema que ele encena: a dietética
no quadro da política da vida. O interesse na obra de Francisco de Mello Franco não é
isolado, ele advém de fontes mais recentes, não somente em relação aos temas de que
ele tratou, como no reconhecimento da importância de sua obra enquanto um “portal das
práticas médicas no Brasil”34.
Medicina Teológica tem como objetivo limitar e reorganizar a denominação do
ofício de Médico por parte da prática pastoral dos Ministros da Igreja; ou seja, limitar o
exercício da medicina por parte dos confessores. Essa posição é seguida em nome do
“Pai das Luzes”, porque “havendo nele tanta ciência”, “não poderia o cristianismo,
enquanto farol da fé ter sucumbido nas trevas do engano”. Nesse momento, ser médico
era um dos ofícios exercidos e designados pela teologia aos confessores no Sacramento
da Penitência ao lado de Pai, de Juiz e Doutor35. Esses ofícios são os meios pelos quais,
de todos os modos, os pastores procuram a salvação de seu rebanho, que é por
conseguinte o rebanho de Deus. Todo o problema é que o exercício da medicina
cerceado e orientado pelo trabalho espiritual conduz aos “perigos da ilusão” - que
teólogos, pouco críticos e despidos dos conhecimentos das ciências físicas, praticam
para a “cura das almas”.
É evidente que a questão perigosa de Medicina Teológica é um problema
bastante conhecido da historiografia. Trata-se da inserção difícil de preceitos do
iluminismo no reino, devido aos bloqueios sempre presentes - principalmente por parte
33

Francisco de Mello franco também escreveu outros textos médicos “oficiais”, a maioria publicada pela
Academia real de ciências de Lisboa - Tratado da educação física dos meninos para uso da nação
portuguesa (1790),Elementos de higiene ou ditames teóricos e práticos para conservar a saúde e
prolongar a vida (1814) e Ensaio sobre as febres (1829) – textos importantes que respondem às
demandas da Medicina Teológica e que serão analisados no decorrer da tese. Para conhecer a importância
da Academia Real de Sciencias, ver SCHWARCZ ET.AL, 2002.
34
Refiro-me a duas recuperações em especial. Uma ainda no século XIX e outra já na primeira metade do
século XX. Respectivamente o elogio histórico lido na sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1831,
e publicado posteriormente em Jose Martins da Cruz Jobim. Biografia dos brasileiros distintos por letras,
armas, virtudes etc. O Dr. Francisco de Mello Franco. Revista do instituto histórico e geográfico
brasileiro, vol. 5, nº 19, 1843-44; e o livro de Rocha, Jose Martinho. Nosso primeiro puericultor.
Biografia de Francisco de Mello Franco, seguido de tradução e comentários de seu tratado de educação
física para meninos. Editora Agir, 1946.
35
Essas definições do trabalho do confessor no sacramento da penitencia podem ser encontrados em
várias obras, no entanto Medicina Teológica parece fazer referência direta a Habert. Pratique Du
sacrament de pénitence ou méthode pour l’administrer utilement, Paris, 1748. Michel Foucault, em os
Anormais (2000), faz uma longa análise desse tratado.
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da Inquisição - em relação ao pensamento liberal. Mas também, por outro lado, se trata
do tempo de Marques de Pombal que nas palavras de um de seus colaboradores,
Antônio Ribeiro Sanches (que tratarei a seguir): “quis civilizar a nação e, ao mesmo
tempo, escravizá-la; quis difundir a luz das ciências filosóficas e, ao mesmo tempo,
elevar o poder real do despotismo” (APUD MAXWELL, 1996, p.2).
O que me parece interessante e decisivo no texto anônimo (de Mello franco) é
que apesar de todos os paradoxos e dificuldades da inserção da medicina em Portugal o
seu texto “anônimo” é direto e, apesar de cifrado, agressivo frente a algumas definições
eclesiásticas. Porque ser médico, diz o livro, quer dizer: “1) um sujeito que examina o
enfermo com cuidado; 2) combina com as circunstâncias da culpa, no sentido da atitude
ou na falta de atitude que resulta no dano; 3) julga as causas com inteireza; 4) ensina
com brandura o que o penitente deve fazer para evitar seus males; 5) prescreve os
remédios necessários para curá-los e procura com afeto esses remédios”36. Desse modo,
afirma o autor que executando o ofício de médico, também se executa, por conseguinte
os ofícios de juiz, de doutor e de pai. A medicina se torna, seguindo esse argumento, o
carro chefe do poder pastoral, porque permite de uma só vez praticar todas as
atribuições dos Ministros da Igreja. A medicina seria o grande arauto do poder pastoral.
O que a Medicina Teológica reclama é exatamente a definição limitada de
“medicina do espírito” por parte da igreja. Essa crítica encena o problema em que o
livro se instala, pois “os senhores confessores devem ser chamados de Médicos do
Homem, e não só de seu espírito”37. Assim, a medicina do homem deve levar em
consideração também o seu corpo, “não dividindo no homem vivo a alma do corpo,
mas considerando sempre sua união”38. Nesse argumento, tudo se passa como se o
espírito somente fosse afetado quando o corpo produz uma mudança, e tratada essa
mudança, por conseguinte também se remedia as turbações do espírito. Daí o engano
denunciado por Mello Franco: ao tratar exclusivamente do espírito – e do corpo tão
somente enquanto “carne” – a teologia espera emendar as paixões (pathos) em termos
de pecados, prescrevendo como remédios orações, macerações, jejuns e disciplinas. “O
corpo entre esses Senhores Médicos do Espírito é sempre olhado como um escravo
rebelde, e merecedor somente, de ser dilacerado com tormentos, por concorrer às vezes
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PSEUDO- FRANCO, Francisco de Mello. Medicina Teológica. 1784. pp. 8
Ibid., p. 9
38
Ibid., p. 11
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para a execução do pecado...”39. Assim, a pergunta que se segue no texto é: como se
pode outorgar o título de médico sem cuidar do corpo? Se a medicina aglutina as
atividades do ministério, ela o faz sem juízo de causa.
O tema crítico do livro é o seu próprio título, com a sentença de que não se pode
considerar a atividade da medicina sem levar em consideração corpo e alma –
principalmente o corpo – a partir dos cinco princípios do que significa ser médico, que
mencionei a pouco. Referindo-se a avanços da medicina iluminista francesa, a obra
define a aliança entre corpo e alma numa comunicação “integral” entre as forças
espirituais e animais que regem o homem. O espírito é o resultado formal do suco etéreo
que se desenvolve nos nervos, portanto do corpo. Afinal, Deus fez do Homem, “um só,
corpo e alma, numa só pessoa”. Daí sua a crítica a “arte das artes”40 cristãs, a cura das
almas, num contexto em que o corpo vivo é fundamental para objetivos políticoestatais. “Em uma palavra (o confessor), a de ser Médico do Homem, ou destruidor de
sua humanidade”41. A salvação do homem não poderia ser feita, portanto, sem uma
preocupação central com a saúde do corpo. Desse ponto de vista, seria preciso atentar
para os “problemas físicos” do corpo que os teólogos chamam tão somente, e em
sentido puramente negativo, de “pecados da carne”.
Há uma clara tentativa de criar uma contradição no discurso religioso, pois ao se
dirigir positivamente em relação àquilo que desde muito cedo foi o grande lugar de
combate do cristianismo (o corpo), o autor mostra a impossibilidade da coincidência da
teologia com a medicina, como há muito tempo fora definido pelo Sacramento da
Penitência42 como forma da “cura das almas”. E, ao prescrever aos pastores que cuidem
do corpo de seu rebanho, em termos imperativos, o trabalho cria um problema para a
teologia. O limiar de seu argumento torna as práticas prescritas pelos teólogos, através
do sacramento da penitência, perigosas para a saúde do homem:

O evangelho manda mortificar nossos corpos, fazê-los vítima da
penitência, e os santos se maltratavam com jejuns, cilícios, açoites, até
se fazerem chagas vivas, derramaram muito sangue, e mesmo
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Ibid., p. 12.
Definição do trabalho do pastorado cristão por Gregório Magno, Doutor da Igreja e importante Papa
medieval (sec.VI eVII). Gregório Magno. Regra Pastoral. São Paulo: Editora Paulus, 2010.
41
PSEUDO- FRANCO,1784, op.cit, p. 13.
42
Um dos sete sacramentos da Igreja católica. A este sacramento dá-se o nome de Penitência porque para
obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento e porque quem cometeu uma
falta deve sujeitar-se à pena imposta pelo sacerdote. Chama-se também Confissão porque além de detestar
os pecados é necessário confessá-los, isto é, acusar-se deles ao sacerdote.
40

57
desfaleceram no meio de seus tormentos voluntários. São Bento se
deitou sobre agudos, e penetrantes espinhos; São Bernardo se meteu
num banho de gelo; e São Francisco se deitou sobre brasas acesas. Ora
tudo isso estraga a saúde do corpo, encurta a vida [...]43

Dessa forma, a Medicina do Homem pode conferir mais benefícios à Igreja do
que “os teólogos ascéticos inspirados em Platão e Aristóteles” – a saber, muito
provavelmente Agostinho e Tomás de Aquino – que tornaram profana a arte da
medicina, “que é mais antiga que o próprio Cristo”. Pois o próprio Cristo, que é também
o “Pai da Luzes”, foi médico: curou corpos e salvou almas. O que me parece decisivo
nesse texto é o fato dele construir um argumento teológico como justificativa para o
“eclipsamento” da teologia pela medicina, que passa imediatamente por uma
substituição da espiritualidade cristã por uma “ética somática”, que se tornaria, no meu
entender, a aurora do bio-poder. No século das luzes, seguindo os novos objetivos
temporais, a medicina se coloca como herdeira das práticas de confissão44. O médico
deveria tornar-se um pastor da saúde, que zela para combater as doenças do rebanho
para a segurança do estado: cura e salvação já não correspondem ao mesmo trabalho.
A própria noção de doença era alvo de transformação nesse momento. Importa
sublinhar que a doença era entendida, durante o século XVIII, como penitência
espontânea em relação às atividades mundanas do espírito, de sua conduta. No primeiro
“dicionário” de língua portuguesa publicado entre os anos de 1712-1728, em Portugal,
pelo clérigo regular Raphael Bluteau, a própria definição de doença era apresentada sob
esse paradoxo:

Doença: indisposição corporal, alteração do comportamento que
ofende imediatamente alguma parte do corpo [...]. São doenças filhas
do pecado e mães da morte [...] para que com elas participarem das
penas e dos martírios do filho de Deus. Um doente encravado na cama
e resignado na vontade de Deus é um retrato de Cristo crucificado [...]
Muitas vezes as doenças do corpo são corretivos dos ataques do
espírito[...]. As doenças do corpo não podem vir sem culpa nossa; não
assim as enfermidades da alma que nascem do desprezo que fazemos
da razão45
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PSEUDO- FRANCO,1784, op.cit, p.13.
Esse ganho de espaço da medicina frente à igreja é descrito por inúmeros historiadores. Para ficar
somente com alguns e para o contexto português colonial, ver SCHWARCZ, 1993; EDLER & FREITAS,
2013.
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BLUTEAU, Raphael. Vocabulário Português e latino. Real colégio das artes da companhia de Jesus.
Vol.III, 1712-1728.pp. 279-280.
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É exatamente uma inversão desse postulado que Medicina Teológica defende. A
obra disserta sobre o Homem (que é recolocado, diante da Criação, ao lado dos animais,
minerais e vegetais) como uma “máquina visível que nos encanta com todas as suas
Leis, e indivíduos”46. Assim Francisco de Mello Franco faz coincidir uma boa prática de
confissão, com uma prática médica, subtraindo as enfermidades espirituais nas doenças
do corpo. “Ora, estas causas tanto na medicina do corpo, como na do espírito são todas
corporais, pois ou no corpo tem seu assento, ou dele dependem; logo também devem
ser corporais os remédios”, e só quem “é bom médico corporal tem perfeito
conhecimento” deste assunto47. A doença deixa de ser um problema espiritual, para ser
tratada como um fator de desequilíbrio nas leis. Ela não é mais um elemento oculto, um
martírio, mas uma desordem visível. A definição de medicina corporal é “recuperar a
saúde perdida, manter a que se tem conservada”48. Diz o autor que esse também é o
ofício do confessor, durante o oficio de médico denominado pelo ministério que
emprega métodos errôneos para tanto.
Desse modo, Medicina Teológica se põe a estudar diversas doenças, que são
explicitadas no subtítulo do livro, indicando remédios físico-corporais para combatê-las.
Segue-se assim, uma longa análise da Lascívia, enquanto furor uterino das mulheres,
ninfomania, concupiscência, dispêndio de sêmen nas relações conjugais (não
reprodutoras) etc. A Cólera é tomada como uma variação da Bílis, uma desordem em
um fluido corporal, como resultado de uma mudança na “máquina” humana. A
Bebedice, por sua vez, no mesmo sentido da cólera, é pensada como uma alteração de
nossa “economia animal” pelo excesso de licores, vinhos etc. Numa estranha
combinação entre preceitos religiosos e médicos, toda uma patologização das condutas
humanas e, propositalmente, dos pecados é posta em jogo.
Os dois braços da boa medicina são a razão e a experiência, por isso ela é uma
scientia e uma tecné que o pastor deveria exercitar para não ir de encontro (causar a
morte) aos objetivos da medicina. Pois “o espírito muitas vezes deixaria de pecar se o
corpo estivesse são”49, e, portanto, os remédios físicos devem tomar lugar dos morais.
E, apesar de mencionar alguns livros em que os eclesiásticos pudessem aprender a
medicina corporal, o livro ironiza claramente o fato de que a Ciência Médica não se
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aprende nos livros, em uma clara crítica ao “galenismo peripatético-tomista”, comum
em Portugal naquele período, e, aliás, propagado na Universidade de Lisboa50. O fato é
que as práticas de “cura das almas” quando levadas a cabo fora do domínio do corpo quando este é tomado tão somente como carne - representam os erros da “superstição e
do fanatismo, ignorância em relação à obra da natureza”.
A medicina do homem é a medicina do corpo. A medicina da alma, quando
deslocada do corpo, somente serve para arruinar e destruir o homem. A Medicina
Teológica pretende pôr em jogo uma “medicina antropológica”: a vida e morte, saúde e
doença serão colocadas no plano da finitude do homem (FOUCAULT, 1988)51.
O homem finito é o homem corporal. Por isso, é no corpo que o autor vai se
apoiar para compreender as “paixões da alma” - tema fundamental da medicina e da
filosofia desde a antiguidade. Pois é no corpo, e por conta dele, que as paixões acossam
os homens e produzem neles mudanças mórbidas.
Antônio Ribeiro Sanches foi o primeiro a escrever em português sobre as
“Paixões da Alma” (1753) de um ponto de vista materialista, quer dizer, com influência
dos desenvolvimentos da física. Essa dissertação já procurava defender uma “divisão do
trabalho” sobre a ética que a Medicina Teológica repete. A respeito do pathos, Sanches
escreve: “Acusamos temerariamente de viciosos aqueles que não podem corrigir-se da
frequência dos atos luxuriosos, da bebedice, de jogar as cartas e furtar. São estes vícios
enfermidades, na verdade, do ânimo e que têm a sua origem na conformação e nos
humores do corpo. Nestes casos pertence ao teólogo decretar a consciência e instruir
como se pode alcançar a graça divina para curar aquele ânimo e aos legisladores retê-lo
pelo medo, e pelo terror dos castigos públicos, mas ao médico pertence ou curar o corpo
50

Em Portugal, pelo menos até 1772, a medicina era ensinada com base nos médicos da antiguidade,
Hipocrates, Galeno e suas releituras medievais, como Avicena, fundamentadas todas elas em torno de
uma concepção sacral e teológica do saber orientada pelo tomismo (ABREU, 2011; VILATA, 1999).
Durante muito tempo, os jesuítas bloquearam as práticas médicas “modernas” no reino de Portugal, sendo
a anatomia a mais importante delas. A reforma nos estatutos da Universidade de Coimbra, no contexto
das reformas pombalinas, feita em 1772, abriu espaço e permitiu a entrada dos saberes “modernos” no
campo médico. O que não significa dizer que alguns cadáveres não foram dissecados anteriormente. Para
uma documentação exaustiva sobre esses bloqueios e também as resistências no século XVIII, ver mais
uma vez Abreu (2011). Sobre esse assunto já haviam escrito Verney, Luis Antonio. O verdadeiro método
de estudar, para ser útil a república e a igreja, e necessidade de Portugal. Valência: Oficina de Antonio
Balle, 1746.Diz o livro “o ódio aos galênicos a anatomia provem dos princípios que beberam na filosofia
peripatética”; e Antonio Ribeiro Sanches (1763), em Método para aprender e estudar a medicina,
ilustrado com os apontamentos para estabelecer-se uma Universidade Real na qual deviam aprender-se
as sciencias humanas de que necessita o estado civil e político.Esse livro, entre os diversos elementos que
trata, termina por explicitar a importância da inserção dos estudos de Boerhaave na Universidade de
Coimbra.
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ou induzir outra enfermidade que produza paixões diferentes”52. Se as paixões
representavam o contrário da vida racional e, no entanto, afetavam sua soberania de
forma direta, cabia ao médico a sua gestão terrena. Desse modo, a ética, diferente dos
seus domínios jurídicos (castigos públicos) e teológicos (graça divina) daria à medicina
um espaço especial: uma “ética somática” que se apoia diretamente na “dietética”.
Retornemos a Medicina Teológica. Parafraseando um dos fundadores da
medicina anatomo-clínica, Herman Boerhaave, seu “autor” escreve: “a enfermidade que
desordena a harmonia da alma com o corpo, tira neste o equilíbrio dos sólidos com os
líquidos, perturba naquela todas as funções espirituais, e consome assim a vida do
homem”53. Mesmo quando a alma é que age no corpo, sendo aquela resultado deste, a
questão ainda é corporal. Os temas humorais da medicina antiga são recuperados – o
sangue, o fleuma, a bílis-amarela, bílis-negra – e agora recolocados dentro do quadro do
mecanicismo. Por isso existem passagens relevantes em que o autor discrimina partes da
anatomia humana como uma “maquina hidráulica”: medula, cérebro, vasos sanguíneos,
músculos etc. O homem pensado como máquina. Essa argumentação permite firmar o
conhecimento do autor em relação aos “novos” saberes da medicina europeia
influenciada pela física Newtoniana, especialmente Harvey, Vessálio, Baglivi,
Boerhaave, Borelli, Haller etc. “A física substitui a palavra da revelação pela palavra da
lógica. No lugar da escuridão e da exegese sem fim dos textos sagrados, ela instala a
clareza, o unívoco, a coerência do cálculo” (JACOB, 1983, p. 38). A física tomada pela
medicina confere novas funções à observação, à experiência e ao raciocínio. Tudo se
passa como se o conhecimento do corpo fosse feito por meio da “nova anatomia”
tomada pelo mecanicismo, mas a terapêutica se mantivesse do lado da medicina antiga
hipocrático-galênica54.
Assim, o Mello franco agrupa, de um ponto de vista mais geral, sob a
denominação original de “dietética penitencial ou sagrada”, os remédios corporais
indicados. Eles correspondem, em geral, a algumas técnicas: sono, alimento, bebida,
fármacos, relações sexuais etc. E assumem a forma de uma “tecnologia do sujeito”, na
medida em que se apresentam na forma de uma bula para uma vida saudável, que ao
mesmo tempo poderia ser uma forma de evitar os pecados. Por isso, as técnicas foram
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cuidadosamente extraídas do Texto Sagrado e mantiveram-se em conformidade com a
religião: “isso é, como remédios que conservando a saúde (...) podem ao mesmo tempo
ser praticadas como punições do pecado”55.
E, no entanto, os “remédios corporais” são exatamente os elementos da dietética
antiga colocados na disposição do “homem máquina”
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, ainda que justificados com

passagens da bíblia. E, assim como na antiguidade, há um privilégio notório em relação
à alimentação: “porque a gula foi, sem dúvida, sempre a causa ordinária não só de todas
as enfermidades corporais, mas também as espirituais”57. O autor opõe esse regime de
vida para a máquina visível às práticas ascéticas e os exercícios espirituais cristãos, que
pretendem a salvação da alma por meio de uma mortificação da carne.
São várias as passagens do livro em que se remete à “vida” como um bem
maior, no sentido de conservar a saúde, manter o corpo em equilíbrio vivente. A
recuperação da dietética antiga é recolocada no novo quadro da política da vida, ou, em
todo caso, na “era do bio-poder” – que era um horizonte completamente inusitado a ela.
Inusitado porque o corpo não era a medida teleológica da dietética, quer dizer, sua
finalidade, muito pelo contrário. Por outro lado, na Medicina Teológica o corpo em seu
estado de saúde ou doença é determinante em relação às condutas humanas.
Determinante porque, afinal, a maioria das desordens de conduta mais graves são
decorrentes de alterações nas leis que regem a máquina. O corpo é tornado, pois, e de
uma só vez, o meio e a finalidade de todo o cuidado mundano - o ser mesmo do sujeito sendo a alma somente resultante de seus nervos, ou humores corporais (sendo o
extraterreno outro problema).
A crítica dirigida ao ascetismo cristão não se faz somente pelos excessos de seus
martírios. A crítica realiza-se também a partir do fato da teologia separar a alma do
corpo, e na medida em que tornava a carne objeto de contínua suspeita - um campo de
batalha. O problema todo consistia no fato do corpo ser tratado enquanto um negativo
do cuidado, como carne, no exato momento em que outras relações tencionavam tornálo fundamental para aspirações biopolíticas. Em meio a esse acontecimento, parecia ser
urgente uma nova divisão do trabalho: cabia à religião, desse modo, o contínuo trabalho
para a salvação da alma e a conquista da “vida eterna”, enquanto a medicina ficaria com
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a saúde do corpo e os valores morais da sociedade. Por esse mesmo motivo, a medicina
até poderia ser útil à religião, na medida em que se apresentava como uma prática de
gestão das condutas mais efetiva no plano terreno, já que as causas dos pecados
geralmente eram resultantes das moléstias do corpo. A própria definição irônica de
“dietética penitencial”, não somente combatia as práticas ascéticas enquanto remédios
morais mostrando seu obscurantismo para a “vida”, como abria espaço para constituição
de um “modo de vida” que levava em consideração a saúde do corpo e o prolongamento
da vida em primeiro lugar, sem substituir a teologia pela medicina no plano
extraterreno.
A Medicina Teológica põe em suspeita o domínio eclesiástico sobre as condutas
humanas no século XVIII, fazendo um movimento contrário de crítica médica em
relação aos perigos das prescrições ascético-eclesiásticas para a vida. Mas não se pode
dizer que aí existia uma crítica à religião, pripriamente dita. Afinal, apesar de pertinente,
mesmo nesse contexto, não era objetivo do livro a separação da medicina e da teologia.
A despeito da primeira ser submetida ao crivo moral da segunda, elas já se exerciam em
domínios diferentes, reconhecidamente por médicos e sacerdotes. Esse jogo não
significava somente a possibilidade de inclusão do “homem-máquina” no horizonte
geral da medicina através do conhecimento da anatomia, tal como se eles fossem
bloqueados pela religião. Afinal, porque então escrever um livro “anônimo”, atacando
as práticas pastorais em nome da medicina, mais de 20 anos após as reformas que
possibilitaram o ensino de anatomia em Portugal, contexto no qual o autor foi formado?
Parece-me que toda a questão é atribuir à medicina uma centralidade nas práticas de
gestão do povo segundo novo objetivo: controlar e reger a vida e os perigos em que ela
está exposta. Assim se explica o ataque deliberado ao sacramento da confissãopenitência e a tentativa de substituir a “teologia ascética” por uma “dietética”. Trata-se,
pois, de um movimento de “mundanização” (no sentido teólógico do termo), e acima de
tudo de uma disjunção entre os objetivos da dietética cristã e os novos objetivos
políticos em que a dietética estava envolvida: a biopolítica.
Tal deslizamento traz importantes implicações. A primeira consiste em transferir
o governo da conduta dos homens, gerido até então pelo poder pastoral através do
sacramento da penitência, ao domínio da arte médica. Reduzir o poder sacerdotal, a
contabilidade dos pecados e assim confiscar o poder de gerir e governar as condutas
perigosas. A segunda, em abrir uma disputa acerca da política de verdade entre
medicina e atividade pastoral em torno dos perigos da sociedade. Contrastar a realidade

63

material do tratamento dos corpos no mundo, com as práticas imateriais do sacramento
da penitência, que “deveriam” tratar exclusivamente do extra-mundo, e somente teriam
condições para isso.
A querela em torno do sacramento da penitência, que a Medicina Teológica
coloca em questão, não somente foi objeto de censura, como também de resposta. No
mesmo sentido negativo do título, Frei Manuel de Santa Ana58, padre franciscano,
escreveu em dois volumes Dissertações teológicas medicinais, dirigida a instrução dos
penitentes, no sacramento da penitencia sinceramente procurarão a sua santificação,
para que não contaminem como os abomináveis erros de um livro intitulado: medicina
teológica. Cujos erros refuta nessa obra com a verdadeira doutrina dos padres,
escrituras e sagrados concílios59.
O objetivo do livro, já indicado no título, era reafirmar a importância do
sacramento da penitência, mostrar os erros do livro supostamente anônimo, que
desejava “lançar ridículos sobre as ideias teológicos-morais”. Capítulo por capítulo, o
padre intenta mostrar a proeminência das noções teológico-bíblicas em relação à
medicina, transformando formas de cura excludentes. A medicina não poderia “curar as
almas”, do ponto de vista do franciscano. E a valorização do corpo – “o maior inimigo
de São Francisco”, que é o grande suporte do autor – era um afronte e uma divulgação
de atos de pecado, porque não levavam em consideração os méritos e os deméritos dos
penitentes na escalada da salvação60.
Para Francisco de Assis famoso teólogo que teria vivido entre os séculos XII e
XIII, o corpo é a fonte de pecado; é nele que o desejo se manifesta, é ele o principal
alvo de todas as penitências61. Afinal, aqueles que não fazem a penitência “operam
vícios e pecados e operam segundo a má concupiscência e os maus desejos de sua carne,
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não observam o que prometeram ao Senhor, e servem corporalmente ao mundo e seus
desejos carnais e com as preocupações desse mundo e desta vida: aprisionados pelo
demônio, de quem são filhos e cuja obra realizam”62. Aqui, a morte do corpo ocupa um
espaço positivo (e, no entanto, não desejado). No Cântico do Irmão do Sol, por
exemplo, ela é louvada como fim inevitável e tratada como irmã. A morte estava longe
do lugar de temeridade como na atualidade; o que está em jogo é o depois da morte, a
vida eterna. A vida entregue a Deus é a morte como fim inevitável, ou seja, a própria
mortificação.
A medicina teológica é tratada, desse ponto de vista, como um erro de fé, de má
fé, na medida em que pretendia substituir os sacerdotes da igreja, em meio ao
sacramento da penitência, por médicos, por uma valorização do corpo. O frade pergunta
em várias passagens, e retoricamente, se os pecadores deveriam confessar seus pecados
aos médicos, e se, com isso, tratando do corpo em lugar dos pecados, não estariam
deixando de lado a divina providência. Assim, por mais que os físicos pudessem tratar
do corpo, a correspondência com a cura espiritual era negada: “o evangelho não
promete recompensas aos que se fazem inertes para pecar, como os castrados, mas os
que não pecaram, podendo pecar”63. Dessa forma, curar o corpo limitaria o trabalho
espiritual, e significava uma lição errônea para aqueles que gostariam de emendar seus
pecados. De todo modo, tratar do corpo seria uma forma de viver no “sossego espiritual
das paixões”, pois independia das virtudes do cristão, mantendo-o pecador. Os
pecadores deveriam, mesmo quando portador de enfermidades corporais, contornarem e
aceitarem os limites do corpo, por meio de uma decisão espiritual, porque a própria
enfermidade já era uma penitência da providência divina, em relação à conquista da
vida eterna.
Para explorar a tentativa de tornar a crítica da Medicina Teológica inoperante e
obscura não será preciso avançar nos argumentos da resposta do frade, que em grande
medida representam uma recuperação de elementos históricos do cristianismo (que
serão abordados adiante nessa tese). Basta assinalar que a disputa entre economia do
corpo e o governo das almas estava instaurada no quadro do domínio da administração
moral das condutas. Como o livro pretensamente anônimo não se coloca fora do terreno
da religião (não se pretende herege, apesar de sua fortuna crítica), a disputa não é
exatamente teológica. Dirige-se, porém, aos exercícios ascéticos no corpo penitente,
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“que estragam a saúde e encurtam a vida”, e ao lugar ocupado pela medicina como arte
de conservar a saúde dos homens e, por conseguinte, de sua moral. Ora, é no domínio
do sacramento da penitência em que os exercícios morais cristãos de si eram prescritos
como emendas dos pecados confessados (jejuns, macerações, vigília, oração etc.), mas é
também por meio da obrigatoriedade desse sacramento que a igreja pôde, durante muito
tempo, controlar as “condutas humanas” – ou seja, a ética – em larga escala por meio do
poder pastoral.
Corpo e alma, como duas diferentes noções de vida, entram em mais um
confronto de verdade e, enquanto isso, a medicina se apresenta como candidata eficaz
no combate das paixões (pathos) como resultado da saúde corporal. De todo modo, a
ideia criticada pelo franciscano – que médicos não poderiam substituir os pastores no
sacramento da penitência – dá visibilidade ao lugar “obrigatório” que a medicina
gostaria de ocupar com seus “remédios corporais” e suas finalidades.
Nos documentos das Constituições Sinodais64, como observa Crespo (1990), fica
bastante clara a relação de disputa entre Padres e Médicos na cura dos enfermos, pois
ambos eram chamados em momentos de enfermidade. Alma e corpo, remédios morais e
corporais em disputa. Aos médicos era sempre lembrada a obrigação da realização do
exame da confissão, conferido pelo sacramento da penitência, “para que a cura não
fosse limitada pelos pecados”.
Medicina Teológica não pretende substituir a religião pela ciência médica, o
próprio livro é muito claro quanto a isso. Mas certamente buscar tornar temerárias,
sobretudo diante das práticas religiosas contrastadas com as aspirações políticas do
Iluminismo. Em primeiro lugar, o segredo vinculado a esse sacramento contrastava com
as qualidades públicas que a medicina almejava, porque a maneira como vive o sujeito
torna-se fundamental para que conserve a saúde, e possa viver. Em segundo lugar, as
“remissões penitenciais dos pecados” agravavam a doença dos enfermos e lhes
conduziam à extrema unção, limitando o exercício terapêutico dos médicos. E, por fim,
o jogo de vida e de morte, conduzido pela igreja, era contraindicado para as aspirações
da nação portuguesa no que concerne a sua riqueza e povoação.
Enxergamos, nesse local, uma abertura para o bio-poder, tanto em suas
expressões biopolíticas quanto bioascéticas, que representarão a partir de meados do
século XIX a aurora da “polícia médica” também no mundo luso-brasileiro. Esse
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acontecimento, do qual Medicina Teológica é somente uma das várias expressões,
mostra sua originalidade em relação àquilo que ela ao mesmo tempo recupera e se
distancia. De gênese médica-filosófica na antiguidade a dietética, o conceito logo se
enlaçou com as formas de ascetismo espiritual derivadas da filosofia, até se enamorar
com um poder que não é exatamente político, nem jurídico, nem econômico, mas que
teve um grande papel na formação das sociedades modernas. Trata-se da “cura
pastoral”, que tem como objetivo conduzir os homens como indivíduos ao longo de sua
vida, nos mais ínfimos detalhes, imprimindo certo tipo de conduta, de comportamento
com a finalidade de garantir-lhes a salvação.
Essa afirmação necessita de uma análise dessas práticas, seguindo o desafio de
produzir uma “etnologia da ascética”, conforme adiantei na introdução. O propósito é
iluminar genealogicamente a Medicina Teológica em relação aos saberes que ela
movimenta e trazer à tona a medicina antiga e a cura pastoral das almas, para depois
cruzá-la com outros documentos desse momento de ruptura. Em suma, é preciso dar
alguns passos para trás e depois seguir adiante, com a politização da medicina, que tem
como resultado a proliferação de uma ética-somática.

3.2 A medicina antiga e seu território

A tecnologia médica na antiguidade pré-cristã era formada por três elementos
fundamentais: a dietética, a farmacologia e a cirurgia (MAZZINI, 1998). A primeira
significava uma tomada do sujeito em relação a si mesmo, com a orientação do médico
no tocante à alimentação, aos exercícios físicos e espirituais, ao trabalho, ao banho, ao
sono, à atividade sexual e ao vômito. Tal orientação tinha como função curar e prevenir
doenças. A farmacologia, por sua vez, funcionava também como forma de curar
doenças, mas implicava a formulação, preparação e aplicação de remédios. Já a cirurgia
era uma forma de incisão no corpo doente, por meio de instrumentos que permitiam
colocar membros no lugar e encontrar causas de doenças no corpo.
Esses três ramos funcionavam a partir de um escalonamento que colocava a
dieta em primeiro plano, e as demais medidas em um segundo, além de se expressar-se
essa ordem por meio das hierarquias sociais dos diversos períodos em que funcionaram.
Apesar de serem prescrições e técnicas dirigidas a todos (no sentido de que qualquer um
poderia mobilizá-las), para a prática da dietética era necessário tempo livre, dedicação e
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dinheiro. Assim, resumidamente, ela era uma prática destinada a pessoas abastadas,
enquanto as outras duas formas eram maneiras de restituir imediatamente a saúde em
um sistema de urgências, geralmente vinculadas e veiculadas a pessoas menos abonadas
e aos escravos. Essa assertiva já ganhava corpo em Hipócrates, importante médico dos
séculos IV e V a. c, no seu texto Da diaeta:

Em primeiro lugar, falarei sobre coisas que podem ser úteis para a
maioria dos homens, aqueles que consomem não importa que
alimentos e que bebidas, que são obrigados a trabalhar e a viajar pelo
mar para ganhar seu sustento, que são expostos ao frio e ao calor sem
qualquer proveito, e que seguem o resto da dieta muito irregularmente
[...]. Mas para aqueles que possuem tudo isso (ou seja, não necessitam
preocupar com seu sustento) e que reconhecem que nada tem valor,
nem a riqueza, nem o que quer que seja sem a saúde, para aqueles que
encontram um regime de vida realizável, que se aproxima o mais
possível da verdade absoluta (HIPOCRATES apud MAZZINI, 1998,
p. 255).

Tal diferença já estava presente no argumento sobre a diferença da “medicina do
escravo e na medicina dos homens livres”, em Platão, no texto As Leis65. Escreveu
Platão que a medicina do homem livre funciona por um jogo de persuasão: ela é uma
arte que se caracteriza pela conversa e pela prescrição aceita, no sentido de que ela é
dietética, e tem como finalidade reconhecer e aplicar a terapêutica apropriada para cada
doença. A ideia parece ser, portanto, transformar o gênero de vida por meio de uma
tomada do sujeito em relação a suas próprias práticas, enquanto a medicina do escravo
funciona exclusivamente pela ausência de diálogo. Isto é, como uma técnica, ela se
contentaria em receitar remédios, em dizer o que fazer, e crucialmente na cirurgia. Já o
paciente, não participa dos processos de decisão terapêutica. O fato é que a medicina do
homem livre tem na dietética seu elemento essencial, salvo alguma necessidade de
urgência, a do escravo é à base de remédios e cirurgias. E quando se trata de dietética,
“o domínio de um regime conveniente refletido deve cobrir é definido por uma lista que,

com o tempo, assumiu valor quase canônico: É o que se encontra no IV livro das
Epidemias [de Hippocrates], que compreende: os exercícios (ponoi), os alimentos
(sitia), as bebidas (pota) os sonos (hupnoi), as relações sexuais (aphrodisia) – todas
sendo coisas que devem ser medidas” (FOUCAULT, 2004, p. 93).
O cuidado com a dietética era importante porque um regime desequilibrado,
certamente, levaria a doenças, mas também a estados não valorizados pela moral antiga.
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Um corpo desequilibrado podia ser irritadiço e cheio de fúria, mas também mole, sem
disposição; poderia levar à tristeza profunda, mas igualmente a uma alegria exacerbante.
Um desequilíbrio decorrente da vontade dos homens poderia ser restaurado através da
alimentação correta, exercícios, trabalho, entre outras técnicas. A alimentação
acrescenta, dessa maneira, a falta de determinados “humores”, enquanto o trabalho a
subtrai o seu excesso. Era na relação entre os alimentos, as outras técnicas e os humores,
inaugurada por Hipócrates, que repousou boa parte das atenções posteriores de Celso
(século I a.C a I d.C) e de Galeno (século II d.c a III d.c). O foco em tal questão teve
grande longevidade histórica, podendo ser ela encontrada até a primeira metade do
século XIX.
Outro elemento importante no papel central exercido pela dietética em relação à
medicina, também remonta às teses que lidam sobre sua origem como arte de curar.
Hipócrates, em A medicina Antiga, longe de descrever a dietética como uma parte da
medicina, faz a medicina surgir da preocupação essencial com o regime. Segundo sua
descrição do ofício, a humanidade se diferenciou da vida animal exatamente por esse
elemento crucial: a especificidade entre o cru e o cozido. Segundo o “pai da medicina”,
os homens seguiam uma dieta parecida com os animais - carnes cruas e vegetais sem
preparação - o que levava a fortalecer os mais favorecidos pela saúde, mas definhava os
doentes. O homem teria encontrado a verdade quando percebeu que a preparação dos
alimentos era mais adaptada “a sua natureza”, e que uma dieta mais equilibrada e
branda poderia tornar as doenças menos mortais. A medicina teria se formado por essa
observação primeira: a dieta para os homens saudáveis não poderia ser a mesma
destinada a homens doentes. A dietética daria então lugar à medicina como uma de suas
interrogações particulares66.
Mais uma versão importante para entender o surgimento da medicina é de
Platão67. Por ser o filósofo um tanto desconfiado das práticas dietéticas, principalmente
quando excessivas, sua versão difere radicalmente da acima apresentada. Nessa versão,
os Asclépios – os primeiros médicos da antiga religião –ensinam os homens a curar as
66
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doenças com remédios e operações eficazes. E assim, vivendo conforme a natureza, os
homens não precisariam interrogar a dieta, que era natural. Para o filósofo, foi somente
quando os homens deixaram de viver bem como os antigos, isto é, quando se tornaram
doentes, que a interrogação acerca da dieta se fez importante. A dietética, portanto, é
uma resposta à involução dos costumes. Caracteriza-se como uma espécie de medicina
dos tempos de lassidão, quando os homens deixaram de viver e de se alimentar
conforme sua natureza. Representando essa postura uma inflexão na história das
práticas médicas, necessária para o modo de vida entendido como “doente”, na medida
em que os homens se afastaram da sua natureza.
Quer como forma primitiva da medicina, quer como ponto de inflexão na sua
história, a dietética é o centro das práticas médicas da antiguidade. E no centro da
dietética a alimentação assumiria papel preponderante. “Não temos a necessidade o
tempo todo de outras ajudas, mas sem a alimentação nem os homens saudáveis, nem os
doentes, podem viver” (Galeno apud MAZZINI, 1998, p. 258). É evidente que a
dietética não se resumia à alimentação. Ela representava o modo de vida inteiro do
sujeito, mas como necessidade primeira da sobrevivência e o elemento transformador
dos humores, seu papel era central, tanto quanto imperativo como elemento terapêutico.
A medicina se dedicava a conhecer os alimentos e os hábitos de acordo com as
correlações reveladas pelos quatro humores: a bílis-amarela, a bile-negra, o sangue e a
fleuma, que eram seguidos pelos temperamentos, respectivamente, o seco-quente, o
seco-frio, o úmido-quente e o úmido–frio. Um homem está saudável quando esses
elementos encontram-se reciprocamente equilibrados, em termos de tempero e
quantidade. Essas quatro séries humorais de longa vida médica se manifestam assim no
jogo de saúde e doença. A primeira ligada à água, o úmido e o frio; já o fleuma, liga-se
ao inverno e ao temperamento fleumático, que levam às doenças catarrais. Na outra
série, segue a terra, o seco-frio, a bílis-negra, o outono e o temperamento melancólico,
que criam uma disposição às doenças depressivas. A terceira série, responsável pelas
doenças biliosas, é composta pelo fogo, pelo seco-quente, a bílis-amarela, o verão. Por
fim, o ar, úmido-quente, o sangue, a primavera e o temperamento sanguíneo se
desdobrariam nas doenças sanguíneas. Esse quadro, grosso modo, acompanha o saber
médico por mais ou menos dois milênios, a contar com Hipócrates, considerado o
primeiro sistematizador dessas séries lógicas. No entanto, esse tipo de reflexão é
facilmente encontrado em diversos médicos antigos, como em Celso:
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Em primeiro lugar, é importante que cada um conheça a natureza de
seu próprio corpo. Com efeito, alguns são magros, outros, obesos,
alguns são quentes, outros frios; uns, úmidos, outros, secos; alguns
sofrem de constipação, outros de diarréia. É raro encontrar alguém que
não tenha sequer um ponto fraco. O magro precisa engordar, o gordo,
emagrecer, o quente precisa esfriar, o frio, esquentar; o úmido precisa
secar, o seco deve-se umidificar; da mesma forma aquele cujo
intestino é solto precisa prendê-lo, e quem tem o intestino preso
precisa soltá-lo: sempre é preciso socorrer alguma parte doente68.

É verdade que a dietética alimentação, era personificada e individualizada, quer
dizer, associada à natureza do homem de acordo com suas mudanças de ambiente,
diferenças de sexo, ocupação e idade etc. Seguindo as características corporais já
citadas, a alimentação era amplamente prescrita, junto com os outros elementos, sempre
em termos moderados: alimentos, bebidas, prazer no sexo, sono, somente eram
saudáveis se fossem equilibradas. Os temperamentos e os humores estão dentro do
quadro do que Galeno chamava em Sobre o Regime69 de coisas naturais, o objeto da
medicina teórica. Em oposição a ela estaria a medicina prática, que tratava das “seis
coisas não naturais” que influenciavam a constituição do homem, a saber: o ar e o
meio, o exercício e o repouso, alimentação e as bebidas, o sono e a vigília, a evacuação
e a repleção e as paixões da alma. As “coisas não naturais” representavam o domínio
terapêutico -- isto é, o dietético da medicina --, já que a doença era entendida de modo
geral como um desvio contra natureza – ou seja, um desiquilíbrio entre humores e
temperamentos que estão na ordem do “diagnóstico”. A recuperação e a conservação da
saúde (Higéia) dependiam então de um ajuste da dieta e do regime de vida com a
natureza do homem em particular. Essa sistematização das “coisas não naturais” por
parte de Galeno talvez seja um dos acontecimentos de maior durabilidade na história
das práticas médicas, e é fundamental para a compreensão do debate médico na virada
do século XVIII para o século XIX.
Dessa forma, a alimentação é o primeira e mais importante elemento não natural
a ser controlado pelo sujeito. “O doente não deve ser empanturrado de comida para não
cometer loucuras, e tampouco deve ser atormentado pela fome”, diz Celso
exaustivamente no livro III, de De Medicina70. Portanto, divididos em alimentos de fácil
digestão e difícil digestão, a dieta funciona de acordo com as características do corpo. O
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fato é que os instintos ou a maneira de ser do sujeito poderiam ser completamente
afetados pelo seu estado corporal.
Nesse sentido, a moderação como imperativo de prudência era uma forma de
regular excessos no duplo sentido: tanto nas ações do sujeito, quanto nos predicados de
seu corpo. O regime segue então a forma de uma agenda do dia, e é desenvolvido para
um maior cuidado com o corpo, mas não é ele uma teleologia. A ideia de moderação
coloca em foco a soberania do sujeito, em relação a si mesmo e em relação à dieta que
ele mobiliza, tornando o corpo um instrumento da alma. O homem grego não tentou
criar interdições sobre a dieta, mas estabilizar uma liberdade exercida pelo homem livre
sobre si mesmo. Essa percepção ainda se torna mais clara se visitarmos a relação entre a
medicina, a dietética e a filosofia enquanto cuidado de si.
Se existe uma valorização do corpo no mundo antigo, assim como das práticas
dietéticas, é porque elas também têm efeitos na alma. Mas, por outro lado, manter uma
dieta equilibrada exige do sujeito – que faz de si mesmo objeto – um rigor moral
indispensável. Na República, parágrafo 512, o filósofo inclusive escreve que não
gostaria que essa prática fosse estendida para os jovens destinados a governar a cidade,
pois poderia, se não moderada, criar um déficit moral e político. Como afirma Sócrates
no livro IX da República, o homem livre não dará valor a um corpo belo e saudável se
com isso não se tornar “temperante”71. O regime físico é tão somente uma das
condições importantes da justa valorização da alma.
Segundo Foucault (2006c), para além dos perigos do “excesso atlético”, que
representam uma primeira desconfiança de Platão em relação à dietética, existe também
o perigo do “valetudinário”: trata-se da vigilância extremamente regrada e excessiva de
tudo que poderia afetar a saúde. “O melhor exemplo desse excesso é dado, segundo
Platão, por aquele que era considerado um dos fundadores da dietética, o pedótribo
Heródicos, totalmente ocupado em não infringir a menor regra do regime que se impôs,
teria arrastado, durante anos, uma vida agonizante” (FOUCAULT, 2006c, p, 97). Esse
segundo perigo conduziria o homem a desfrutar da vida como um doente, tentando
reduzir o espaço incontrolável da morte. Mas Platão não era o único desconfiado.
Diógenes de Sinope, o cínico, por sua vez quando perguntado sobre a destemperança
dos atletas respondeu: “[eles] são constituídos de carne de porco e de boi”72
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A dietética, dessa forma, foi mantida desassociada do elemento político do
“cuidado de si” no mundo grego. O cuidado com a alma - no seu sentido estritamente
político - mantinha certa distância da medicina. A leitura de Foucault (2005) do
Alcebíades de Platão caminha nessa mesma direção. Michel Foucault isola três
elementos fundamentais para o funcionamento da epimeléia heatoû (cuidado de si): a
quem se dirige, o momento de aplicação, e a forma do cuidado. Em primeiro lugar, a
prática do cuidado de si era destinada àqueles que por algum prestígio (financeiro,
familiar etc.) iriam exercer o poder político, e assim governar a cidade. Não era,
portanto, dirigida a todas as pessoas. Em segundo lugar, o momento de aplicação, quer
dizer o exato momento que Sócrates interpela Alcebíades73 para que esse cuide de si
mesmo, é aquele crucial da juventude que se instaura na passagem geracional do eros
para a política. Em terceiro lugar, cuidar de si mesmo significava conhecer-se, espreitar
principalmente (mas não somente) os déficits pedagógicos. Não é a toa que Sócrates
utilizando se do jogo de perguntas e respostas próprio da maiêutica, mostra a
Alcebíades sua ignorância que ele mesmo ignora em relação às necessidades de um
melhor equipamento da alma para bem governar.
O cuidado de si tinha uma finalidade estritamente política. Sócrates era o
homem do cuidado de si e a sua missão dada pelos Deuses era interpelar as pessoas para
que cuidassem de si mesmas, tirando-as do seu estado de ignorância para que pudessem
agitar a alma, entrar em contato com o elemento divino em relação à verdade, e assim
bem governar a cidade. A dietética não tinha lugar nesse domínio. E não tinha lugar
porque o seu objeto era o corpo, aquilo de que a alma se serve. O corpo era, nesse
sentido, um instrumento, que o próprio eu se utiliza: há as mãos e aquele que se serve
das mãos. Existem também os olhos e aquele que se serve dos olhos. O elemento que se
serve do corpo não pode ser o próprio corpo. A alma é o sujeito da ação que põe o corpo
em movimento74. O eu que era sujeito, e ao mesmo tempo objeto de cuidado, era a
alma: a psykhé. Nesse aspecto, o texto do Alcebíades é bastante claro, mas a finalidade
teleológica do trabalho de si mesmo era a salvação da cidade.
Foucault (2005), em uma análise quase filológica da palavra khrêsthai (“se
servir”), mostra a posição transcendental do sujeito-alma em relação ao corpo73

No Alcebíades de Platão, o personagem principal é o modelo de decadência grega, um jovem bonito,
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metáfora é a Atenas daquele período. Plutarco em A vida de Alcebíades, diz que ele tinha uma paranoia
com seu corpo, vista pela sua forma de viver, concentrada em luxurias e ambições, em abusos de
virilidade e de efeminação, tal como Atenas.
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instrumento. Platão usa essa palavra para designar essa proeminência da alma em
relação ao cuidado de si, e o corpo como aquele que a alma se serve, equiparando-o com
todas as coisas que circundam a alma e das quais ela pode se ocupar. Sendo assim,
poderíamos dizer que o cuidado de si representa o cuidado da alma em relação a ela
própria, sua soberania, seu equipamento, seu fortalecimento. A dietética, enquanto
prática médica, somente poderia ser entendida como o cuidado da alma em relação ao
corpo. Isso significa que cuidar de si é uma instância diferente de cuidar do próprio
corpo, significa também o liame que marca a distância, no mundo grego, entre a
filosofia e a medicina. O cuidado com o corpo é secundário e somente importante para
que a alma possa continuar seus trabalhos políticos com a finalidade de salvar a cidade.
“Com efeito, a partir do momento em que se incide sobre a alma enquanto sujeito, o
cuidado de si poderá distinguir-se de três outros tipos de atividade, também elas, que
podem passar (aparentemente ao menos ou à primeira vista) por cuidado de si:
primeiramente o médico, em segundo lugar o dono de casa, em terceiro, o enamorado”
(FOUCAULT, 2005, p. 72).
Quando um médico emite um diagnóstico e prescreve um regime, seu alvo é o
corpo, aquilo de que a alma se serve – mas nunca o sujeito mesmo. Quando um pai de
família cuida de suas riquezas, ele se ocupa de cuidar, manter e aprimorar seus bens,
mas nunca com ele mesmo. Por último, quando os pretendentes se aproximam, eles não
se ocupam do sujeito, eles se ocupam somente com a beleza de seu corpo. Como mestre
da epimeléia heatoû (e, portanto, filósofo), Sócrates cuida da maneira como Alcebíades
vai cuidar de si mesmo. Sendo assim, a finalidade do cuidado de si parecia ser criar uma
dissimetria entre o alvo do cuidado, tornado sujeito político, e os outros. Isto é, preparálo para governar, dotá-lo das capacidades necessárias para tanto e diferenciá-los do
resto.
Desse modo, o cuidado de si, na Grécia, era completamente desassociado de três
domínios fundamentais: a erótica, a dietética e a econômica. Uma primeira aproximação
desses elementos com a filosofia somente passa a funcionar por influência de algumas
correntes como o estoicismo e o epicurismo, por exemplo. Tanto que é possível
observar a recorrência desses três elementos nessas filosofias de arte de existência dos
séculos I e II, como atestam as cartas de Frontão e Marco Aurélio, assim como nos
escritos de Sêneca a Lucílio, ou mesmo na obra de Plutarco. Segundo alguns autores, é
válido afirmar que essa associação na época imperial de Roma trouxe a dietética para o
centro da direção da alma (MAZZINI, 2008; BROWN, 2011), numa grande
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transformação dos elementos que fazem funcionar a filosofia antiga enquanto o cuidado
de si. Do lado da medicina, por sua vez, Celso e principalmente Galeno operaram a
aproximação com a filosofia, de modo que o médico passa também a ser praticante da
filosofia. Não à toa a leitura de Galeno da obra de Hipócrates é uma espécie de
sistematização filosófica da obra do “pai da medicina”. O médico tornar-se-á filosofo, e
o filosofo um médico da alma que considera o corpo como parte do sujeito.

3.3 Dietética e o cuidado de si
O cuidado de si, enquanto arte da existência ética, a partir da época imperial
romana foi associado aos prazeres sexuais, à alimentação e à saúde, ao sono, ao modo
de conduzir os bens, na mesma medida em que se desassociou da política da cidade
como finalidade última. O corpo, os familiares da casa, o amor. Dietética, econômica,
erótica. Esses são os três grandes domínios que se atualizam nessa época, a prática de si
[...] É por meio do cuidado com o regime e a dietética que se prática a vida agrícola, que
se fazem as colheitas etc., isto é, que se passa a econômica. É no interior das relações de
família, ou seja, no interior das relações que definem a econômica, que se encontrará a
questão do amor [...] Da dietética à econômica, da econômica à erótica” (FOUCAULT,
2005, p. 199-200). Há uma clara hierarquização desses três domínios fundamentais da
“cultura de si” a partir de então, de modo que um domínio se desdobra do (e no) outro –
a começar pela dietética – e nas relações com o próprio corpo.
Dessa forma, tal imperativo se tornou geral e incondicional, impondo-se a todos
ao longo da vida e sem condições de status. Ele já não se dirige a jovens destinados a
governar a cidade, mas a homens de qualquer idade, com o objetivo de se preparar para
a velhice. Por isso mesmo, há ainda uma dissociação entre o cuidado de si e o cuidado
com a cidade, de modo que a finalidade última do cuidado agora passa a ser o sujeito
mesmo. É na preparação para a morte – daí o lugar importante da velhice – que se
dirigem as reflexões e as ações morais. A cidade e a política são, a partir de então,
associadas à lisonja e à retórica, temas avessos ao cuidado de si. Há uma autofinalização da relação consigo, na reciprocidade com seu mestre. É nesse momento que
a filosofia se identifica cada vez mais com uma tékhne toû bíou, uma arte da existência,
uma arte de si mesmo; enfim arte de como fazer para bem viver. Filosofar se torna
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sinônimo de ter cuidados consigo mesmo, em direção a uma estética da existência: a
vida tornada obra de arte.
O filósofo, assim, é aquele que faz a “medicina da alma”, e se assemelha a um
terapeuta, como atestam as cartas de Sereno a Sêneca, em Da tranqüilidade da alma
(“pois, por que não me confessarei a ti, como a um médico?”)75. A prática do cuidado
de si, já dirigida a todos incondicionalmente, terá menos um papel formador do pueril,
do que um papel pedagógico-corretivo dos vícios, pois apesar de inseparáveis, o
segundo ganha mais espaço. O papel do cuidado de si será fazer do sujeito aquilo que
nunca foi, mas que poderia ter sido; força que traz por meio de práticas espirituais a
qualidade da alma e a tranquilidade por meio de um “desaprendizado” dos vícios em
direção a virtude. A alma que precisa ser cuidada é uma alma doente. “Nossa cura é
tanto mais difícil quanto menos soubemos se estamos doentes” – exatamente pelo fato
do mal não vir do exterior, ele está sempre no sujeito mesmo, como atesta a carta 50 de
Sêneca a Lucílio “o mal está em nossas vísceras”76; “Em que consiste de fato a sua vida
senão em te aperfeiçoares um pouco a cada dia, em te libertares de um ou outro erro, em
entenderes bem como os vícios que imputa as coisas estão afinal dentro de ti?”77
Por isso, cuidar de si mesmo, nesse contexto já é quase sinônimo de praticar
uma dietética em relação à alma, utilizando instrumentalmente o corpo. No mesmo
sentido, Galeno afirmava que para “ser um bom médico, era necessário ser filósofo”78.
E, apesar de afirmar categoricamente uma dependência da alma em relação ao
temperamento do corpo que a sustenta, admite que a redução da moral aos
temperamentos corporais implica numa negação da liberdade: “como alguém poderia ter
boas ou más qualidades que não dependem de suas escolhas morais, e sim daquilo que
ingere e da maneira como vive?”79. A finalidade da dietética é ao considerar a
dependência que a alma tem do corpo, instrumentalizá-lo teleologicamente para uma
boa disposição moral da alma80.
Esse vínculo entre o cuidado de si e a medicina-dietética vai se tornando claro na
medida em que se associa com a figura do terapeuta. Gostaria de destacar que a parte
mais nobre e menos iátrica – prática diretamente física da medicina – era exatamente a
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dietética. Era a dietética que permitia ao sujeito fazer a correção de seus males morais
por meio de um cuidado com o corpo. Além do mais, por meio de um autodisciplinamento, criava-se uma mudança no modo de vida que faria alcançar saúde ou
preveniria as doenças corporais. O “terapeuta” se utiliza do mesmo método com a
finalidade de remoção dos vícios, das paixões que acossam os homens retirando-os do
estado de tranquilidade e liberdade, o espaço da soberania de si mesmo e de encontro da
verdade.
O objetivo do cuidado, na relação consigo, mesmo era salvar-se no sentido de
guardar-se, proteger-se, conservar-se (do verbo sózien). As prestações das atividades do
dia feitas pelo exame de consciência (como no caso explicito de Marco Aurélio, em
Meditações81) em relação a todas as prescrições relativas ao cuidado de si levariam o
sujeito à salvação: ter boa saúde, se livrar dos vícios, controlar o fluxo dos humores,
estar preparado para os acontecimentos da vida (a noção da paraskeué, de armadura da
alma), tudo isso levaria o sujeito à realização, até a morte82. Esse exame de consciência
era uma forma de prestar contas a si mesmo e a seus mestres a respeito do “regime de
vida”. Em Sêneca, o estado da alma que o mestre deve combater, naquele que precisa se
iniciar no cuidado de si para conseguir a salvação é a estultícia: estado da alma em que
ela em nada se fixa e em nada se apraz.
O “estulto” é aquele que deixa sua vida correr sem memória e sem vontade. A
vontade do estulto não é livre, porque deixa seu corpo lhe dirigir: porque os bens, os
prazeres sexuais e a glutonaria estão à frente da alma, sua vida é completamente
determinada pelos acontecimentos exteriores. É um estúpido, um demente, sem vontade
própria. Essa oposição entre o sábio e o estulto percorre boa parte das cartas de Sêneca a
Lucílio e é um elemento fundante do cuidado de si no estoicismo83. Cito duas
passagens:

Admito que é inata em nos a estima pelo corpo, admito que temos
que cuidar dele. Não nego que devamos dar-lhe atenção, mas nego
que devamos ser seus escravos. Será escravo de muitos quem for
escravo do próprio corpo, quem temer por ele em demasia, quem tudo
fizer em função dele. Devemos proceder não como quem vive no
interesse no corpo, mas simplesmente como quem não pode viver sem
ele84
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E:
Dignas de respeito são a justiça, a piedade, a coragem, a sabedoria;
desprezíveis são, pelo contrário, coisas como a robustez das pernas, a
solidez dos músculos, a saúde e firmeza dos dentes- tudo coisas que
muito freqüentemente se encontram entre os homens mais vis85

Sêneca ainda acrescenta que os perigos produzidos em um cuidado demasiado
com o corpo são de três tipos: indigência, doenças e as violências perpetradas pelos
poderosos. Se as duas primeiras são calamidades naturais e levam à má disposição da
alma silenciosamente (fome, úlcera, febre etc.), tornando-a agitada e volúvel; a terceira
é um tipo de desgraça que ocorre com grande expressão em meio a armas e torturas,
criando o medo e a submissão, fazendo com que os homens percam de vista a moral e a
condução de sua própria vida. Um sujeito que se preocupa em demasia com a morte e
com seu corpo não pode ser soberano de si mesmo; não pode cuidar de si, de sua alma.
Desta mesma maneira, Sêneca zomba das pessoas que fazem ginástica para modelar os
músculos, dizendo que essa prática “extenua o espírito” e é algo praticado por estultos e
escravos.
Nem a dieta e nem os exercícios espirituais (e físicos) tinham por finalidade
qualquer aspecto que possa estabelecer uma conexão direta e resoluta no corpo (estética,
longevidade, produtividade etc.). A aposta se dava na direção da soberania do sujeito
sobre si mesmo, na qual o gozo da vida era estabelecido como uma subjetivação do
discurso verdadeiro. Os exercícios físicos eram indicados de modo leve, como passear
de carruagem, andar um pouco etc. Em Meditações, Marco Aurélio também torna
bastante claro o lugar que o exercício físico e as abstinências alimentares ocupam na
economia da alma:

[Aprendi] De meu Pai: [...] um cuidado moderado com o próprio
corpo, não como quem ama a vida, nem com excessos nem com
negligência, mas de maneira que, graças ao seu cuidado pessoal, em
contadíssimas ocasiões, teve necessidade de assistência médica, de
fármacos e de remédios86
Ficas incomodado por pesar tantas libras e não trezentas? Da mesma
forma, também porque deves viver um número determinado de anos e
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não mais. Porque assim como te contentas com a parte da substancia
que te foi designada, assim também com o tempo87

O fato é que o corpo tem um lugar menor em relação à alma, tanto que as várias
passagens sobre a morte mostram que a alma deve estar preparada para esse
acontecimento num estado de tranquilidade. A expressão tantas vezes repetida nos
estoicos, de que é necessário viver o dia de hoje como se fosse o último, mostra que a
vitalidade significa, pouco, assim como sua longevidade. Tampouco significa fazer
desse limite último da vida um lugar de abusos e excessos, muito pelo contrário. Desse
modo, não há motivos para fazer da dor e a doença (e, no limite, a morte) um motivo de
desespero, de movimentação da alma, como se a vida corporal fosse demasiadamente
estimada.
O problema se apresenta no caso da alma se acossar pela enfermidade e pela dor
manifestadas pelo corpo, e assim ser perdida do controle da mente que é a fortaleza da
alma. No que toca ao prazer alimentar, Marco Aurélio nos apresenta uma recomendação
no aforismo 13 do livro VI de Meditações:

Olhe para a boa cozinha e outras guloseimas dessa maneira: ‘Eis o
cadáver de peixe, lá está o corpo morto de um pássaro ou de um
pombo; esta garrafa da vinha Falernian é só suco de uva e aquele
manto magnífico é apenas uma pele de carneiro tingida com sangue de
marisco’ [...] Descrições efetivas como essa penetram no âmago da
matéria e permitem que você veja as coisas como elas são. Pratique
esse método de observação ao longo de sua vida e, sempre que alguma
coisa se tornar uma necessidade urgente, dispa essa necessidade de
todas as vestimentas imaginosas e veja-a tal como é.

Essa passagem, em particular, mostra o tipo de exercício ascético que era
praticado em relação ao alimento; o controle dos instintos resumia o terreno em que o
problema dietético se estabelecia, que era muito diferente dos alimentos ipsis literis na
sua conexão com a saúde e a forma corporal, isto é o físico. Se os desejos domarem a
alma, torna-se impossível agir livremente, assim como o excesso de exercício, ao
extenuar o corpo, retira o foco da alma. Ver o alimento na sua simplicidade era
fundamental para não ser desviado por ele na sua qualidade de guloseima, era uma
forma de praticar a verdade se distanciando das coisas inúteis do mundo e dispensáveis
à boa vida. Nesse caso, os exercícios de cultura física são pensados do mesmo modo,
87

AURÉLIO, op.cit, Livro VI, Aforismo 49.

79

aliás de modo bem mais pejorativo: ter músculos grandes e torneados não leva a
existência plena, mas a viver como qualquer vivente do mundo a quem os Deuses não
deram a capacidade de cuidar de si com a prática da filosofia – me refiro aos animais.
Desse ponto de vista, até um escravo que cuida de si mesmo é melhor do que um
aristocrata estulto, que não vive conforme a natureza.
Além das várias passagens de Sêneca - criticando Calígula e Nero, em relação à
disposição de suas almas, todos os luxos “cezarizados”- ou lamentando os banquetes
desenfreados de “milhões de serstécios” e desnecessários à natureza88, há outra, de
Marco Aurélio, que marca muito bem o espaço destinado ao cuidado de si mesmo na
economia da vida:
Alexandre, o Grande, Júlio César, Pompeu, o Grande – o que são eles
comparados com Diógenes, Heráclito, e Sócrates? Os últimos
percebiam a natureza das coisas, suas causas, suas partes constituintes
e, mais do que isso, as razões que os guiavam era as suas próprias; ao
passo que no caso dos primeiros, como eram grandes as coisas que
ignoravam e quão pequenas aquelas das quais eram escravos!89

Mais uma vez, é possível observar a sobreposição da catártica em relação à
política, muito clara no caso de Marco Aurélio, que se inspira muito mais na forma de
vida dos filósofos que dos políticos, que se regozija, inclusive, do fato que a posição
que ele ocupava o tornava mais vulnerável aos vícios que escravizam a alma. Enfim,
longe de se vincular a uma regra destinada a todos os iniciados, de princípio universal, a
vida filosófica apresentava-se como uma estilização. Diferente nas mais diversas
escolas filosóficas como modelo de vida, deixavam como exemplo essa “estética da
existência” moral. Não se quer dizer que os filósofos teriam uma vida frugal o tempo
todo (talvez a exceção seja os cínicos), mas que os exercícios permitiam que eles não
fossem influenciado pelas contingências. Ou seja, a arte de fazer do vaso de barro um
artefato de ouro, mas também do vaso de ouro um simples vaso de barro. Como na carta
5, de Sêneca a Lucílio:

O nosso objetivo é, primarcialmente, viver de acordo com a natureza.
Ora, é antinatural torturar o próprio corpo repelir os cuidados
elementares de higiene, procurar sujidade e tomar alimentos não
apenas humildes, mas repugnantes, repelentes. Assim como é luxo e
gula só desejar iguarias sofisticadas, assim é loucura evitar as
habituais que se conseguem sem grande dispêndio. A filosofia exige
88
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frugalidade, não suplícios, e a frugalidade não necessita de ser
desordenada90

A filosofia como arte da existência é, assim, completamente tomada pela
catártica – no sentido de técnicas de purificação da espiritualidade. É uma filosofia
ascética, com objetivo de alcançar a perfectibilidade moral, mensurada pela soberania
de si em relação à alma. A ascese filosófica é, então, uma maneira de produzir um
sujeito de conhecimento verdadeiro de ação reta, provada, exercitada etc. A prova como
exercício é, assim, aquilo que assegura a passagem do discurso verdadeiro a uma forma
de conduta (dietética, econômica, erótica). É o que permite ter a certeza da cura dos
vícios e a ascensão às virtudes. Dotar o sujeito de soberania de si, transfigurá-lo em
relação aquilo que jamais fora. Deixar as contingências da vida e converter-se em si
mesmo, alojar-se em sua própria alma que, se provada, já é uma fortaleza em relação
aos diversos acontecimentos. Bastante austera, mais ainda longe da renúncia de si, da
mortificação e da confissão (dizer a verdade sobre si mesmo para um outro) era
produzida por meio de técnicas que certamente teriam longa vida depois, nos séculos
que se seguiriam: abstinência, meditação, exame de consciência, técnicas de escuta,
preparação para o sono etc.
É bastante conhecido na história do cristianismo primitivo, como os pais da
igreja retomaram o vocabulário das filosofias greco-romanas a seu favor, e como a
nascente teologia se apresentou como a verdadeira filosofia (BROWN, 2009). “Daí se
compreende também o fato de que a espiritualidade cristã, a partir dos séculos III e IV,
ao desenvolver-se na sua forma mais rigorosa, o ascetismo e no monasticismo, poderá
muito naturalmente apresentar-se como uma consumação de uma filosofia antiga, de
uma filosofia pagã [...] que já era inteiramente dominada pelo tema da catártica, ou pelo
tema da conversão ou da metánoia. A vida de ascese, a vida monástica será a verdadeira
filosofia, o monastério será a verdadeira escola de filosofia”. (FOUCAULT, 2005, p.
219). Essa observação também serve para pensarmos a medicina, que, a essa altura, já
aproximada da filosofia, tem em Galeno sua longa continuidade. Se o galenismo pôde
ser aceito entre os cristãos, foi muito mais porque se tratava de uma medicina do corpo
com finalidade da alma, do que pelo fato do médico de Pérgamo ser declaradamente
monoteísta.
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Aliás, era exatamente essa disposição moral dos “discípulos de Cristo” que
Galeno elogiava, aproximando-os da filosofia, ao mesmo tempo em que estes
reconheciam em Galeno boa parte das suas questões morais que pediam
desenvolvimento.

3.4 A cura das almas

Tomarei como base da análise alguns textos escritos pelos pais da igreja
vinculados ao ascetismo (anacoreta e cenobita)91 e à moral em geral, enfatizando o
complexo de relações que interessa a minha pesquisa. Isso porque, como se verá, nesses
textos se encontram uma sobreposição de técnicas e práticas que têm sua gênese nas
filosofias antigas. Todo um vocabulário conceitual retomado, sistematizado, e
recolocado à disposição da espiritualidade cristã enquanto medicina da alma. Pois,
como compara Gregório Magno, no século VI, para preparar aqueles que estavam
destinados a apascentar as ovelhas de Cristo:
Quem não sabe que as feridas da alma são mais secretas do que as da
carne? Todavia acontece que alguns que, não conhecendo os
ensinamentos do Espírito, não temem de professar-se médicos da
alma, enquanto ignora as virtudes terapêuticas dos remédios se
envergonharia de se apresentar como médico do corpo92.

Esse movimento é importante porque o acontecimento em que mergulha a
Medicina Teológica já no final do século XVIII, que é o ponto de fissura, como tentei
mostrar, é um combate – no sentido de uma contraposição - a essas formulações
históricas do cristianismo no que concerne a cura das almas. As próprias resistências a
colocação da medicina do corpo em um terreno especial, com uma ética distinta da
teologia, se constituem a partir desse aparato teológico do cristianismo, que se confunde
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com a própria constituição da igreja. Se não se pode falar em uma moral cristã ou
mesmo judaico-cristã no que toca a sexualidade (FOUCAULT, 2010c), certamente o
mesmo vale para a dietética. Todos os pressupostos, salvo algumas pequenas variações,
estão nos grandes textos médicos da antiguidade (Hipócrates, Galeno e Celso), assim
como nos conjuntos filosóficos que se apresentam como arte da existência, a saber, o
neoplatonismo, o estoicismo e o cinismo. Hoje, sabemos que a institucionalização da
Igreja no Império Romano marca um ajustamento de uma moral helenística Grecoromana com uma tecnologia de poder pastoral oriental (VEYNE, 2009; BROWN,
2011).
A inserção da Regra, da Palavra como texto, da Verdade como Revelação, da
mortificação, da renúncia de si, e da confissão como instrumento institucional-religioso
faz de uma moral pagã o instrumento de uma tecnologia pastoral do poder, muito
estranha aos gregos e aos romanos e bastante comum no oriente (afinal, o cristianismo é
uma religião oriental que vingou no ocidente). Já não se trata da produção de si mesmo
como forma especular da incrustação da verdade na alma; mas do dizer-verdadeiro
sobre si para o Outro, em direção a uma hermenêutica do sujeito, com a finalidade da
renúncia de si mesmo e desse mundo. Nesse corte, a dietética junto com a econômica e
a erótica são domínios da vida que ganharam novos ares nos monastérios, ocupando
durante muito tempo o espaço fundamental da espiritualidade
No ascetismo cristão, a temática dos vícios, das paixões da alma e os exercícios
espirituais de mortificação corporal para combatê-los são sistematizados e
hierarquizados. Além disso, eles ficaram ainda mais austeros, e logo receberam o
estatuto de bula de regra de vida – primeiro para os monges e depois para todo e
qualquer cristão93. Tanto os vícios quanto os exercícios já estavam dispostos na
medicina e na filosofia Greco-romana, mas agora são tomados por outra teleologia a
respeito do sujeito, no jogo entre a renúncia da vida mundana e a salvação da alma – no
sentido dramático do juízo final. Essa série conformará a base de exercícios de toda vida
ascética, e terá longa vida nas regras para monges como em Agostinho de Hipona e
Bento de Núrcia, mas também na baixa Idade Média, com os Franciscanos e as
Clarissas, inclusive na Ordem Terceira de São Domingos. Tornadas “regra de vida”,
93
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essas prescrições morais firmaram-se como obrigações de todos aqueles que partilham
da comunidade religiosa subordinada à Igreja. Sendo assim, se os vícios foram
lentamente institucionalizados como pecados, os exercícios de si assumem a forma geral
do sacramento da penitencia, enquanto uma série que incluí o jejum, a vigília e a oração,
através da confissão generalizada e da remissão dos pecados.
Esse tipo de reflexão, que apresenta a gula como o primeiro dos vícios, pode ser
encontrada em Do jejum ou contra os físicos do padre latino Tertuliano (sec. II e III)94:
[...] em suma, a ordem dos vícios é proporcional à disposição dos
membros. Em primeiro lugar, a barriga, e logo em seguida os
materiais de todas as outras espécies de lascívia são estabelecidas
subordinadamente à delicadeza: pelo amor de comer, o amor de
impureza encontra passagem95.

Tertuliano, por exemplo, faz a comparação de um atleta cristão e um atleta
olímpico:

Mais facilmente através da porta estreita da salvação a carne magra
vai entrar, leve ela subirá rapidamente, e no sepulcro irá conservar-se
com firmeza. Deixe as olimpíadas para jogadores e lutadores empinarse em saciedade. Para eles a ambição do corpo é adequada, pois é
necessário força fortalecida por comida. Mas os nossos são outros
músculos assim como nossos concursos. A luta não é para aperfeiçoar
a carne e o sangue, mas contra o poder do mundo, contra as
espiritualidades de malícia, não é pela robustez, mas pela fé e espírito,
que cabe a nós fazer a nossa posição antagônica96.

O padre capadócio Evrágio Pôntico (que viveu e pregou no século IV), em um
texto intitulado Dos oito vícios principais97, concebe a ordenação lógica estabelecida
dos vícios por ordem de importância, a saber: A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a
melancolia, a acídia (preguiça espiritual), a vaidade e o orgulho98. A gula está na
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“origem das paixões”, como “mãe do desenfreio”, a “lenha que proporciona uma grande
chama a abundância de comida e nutre a concupiscência”99.
A falta de moderação com os alimentos produz a libertação da gula e gera as
práticas da concupiscência, pois o desejo de comida gera a desobediência, a iniquidade.
“O caminhante, que caminha com afinco, alcançará logo a cidade, e o monge glutão não
chegará a casa da paz interior”. A palavra traduzida por “paz interior” é apátheia. No
grego antigo, também significa um estado espiritual livre das paixões, ou mesmo “não
ser passivo às paixões”, escravo com o que acontece em si mesmo. É uma palavra muito
utilizada, no platonismo, mas também pelos cínicos e pelos estoicos, e traduzida no
latim para impassibilitas, impatientia ou imperturbatio100. Ora, se para os moralistas
antigos tratava-se de criar estratégias para a maestria de si mesmo frente aos
acontecimentos, uma forma de dotar a alma de algo que ela ainda não tinha acesso por
conta das paixões; já no caso cristão ela é a obediência como uma renúncia de si mesmo
como sujeito de paixões, pois a vida ativa é exatamente a renúncia dessas vontades
mundanas e corporais101.
Essa proeminência do combate à gula, e a regulação do modo de vida ascético
estão presentes também nas Conferências de João Cassiano (sec. IV e V)102. Esses
textos tiveram grande circularidade no mundo antigo e ápice na Idade Média. Não é a
toa que Benedito de Núrcia (século V e VI) o recomenda expressamente como leitura no
parágrafo final de sua Regra, que se tornará modelo para a maioria das regras de vida
que ainda apareceriam na história cristã. As duas primeiras conferências são muito
esclarecedoras em relação à finalidade da vida ascética cristã, porque é exatamente
sobre isso que elas versam. Em primeiro lugar, a vida de ascese é definida como uma
arte, uma teckhne, uma disciplina, que tem um telos, um fim, um propósito bem
99
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definido. Esse fim é o reino dos céus ou a salvação. Mas, para atingir o fim, é necessário
ter uma vida sempre diligente e com pureza de coração. Essa meta, segundo abade
Moises, parafraseado por Cassiano, é o que permite correr por um caminho reto
nitidamente traçado. “Tendes o vosso escopo na pureza de coração e o vosso fim na
vida eterna”103
Para alcançá-los, suportamos todos os trabalhos, não apenas sem
cansaço, mas até com alegria. A fome em conseqüência dos jejuns,
não nos fatiga, nem a lassidão das vigílias nos desanima. A
assiduidade da leitura e a meditação das Escrituras não nos enfastiam.
Nem nos deixamos assustar, pela nudez e a privação de todas as
coisas. Também não nos apavora o horror desta vastíssima solidão104

De fato, somente se alcança o escopo da vida monástica, isto é, a pureza de
coração, aquele que faz da caridade um instrumento, pois esta, diferente dos exercícios
que são limitados, será para vida toda (eterna). Enquanto os exercícios são para vida
mundana, a caridade jamais cessará. E através da caridade que se mensura a pureza do
coração, a qualidade da alma, e o estado de apátheia. Sendo assim, o monge alcançará
uma continuidade entre a vida mundana e a vida após a morte ao lado de Deus. E é esse
estado que mostrará se o monge se comporta como um “perito avalista”, sabendo
discernir os pensamentos de Deus, do Demônio e de si mesmo, quando, no último caso,
seria enganado e, portanto, levado à queda. Nesse sentido, também, a palavra do mestre,
que é o confessor e diretor de consciência, se fará de acordo com os méritos espirituais
dos ouvintes no jogo da salvação. Esse mérito da discrição, que é antes de tudo uma
iluminação divina de receber conselhos e segui-los, torna o monge como uma “cidade
com muros bem protegidos”. Diz Moisés por meio de Cassiano: “A discrição é ainda
conforme a Escritura, o alimento sólido que só pode ser recebido pelos perfeitos e os
robustos: o alimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que têm os sentidos
exercitados pelo hábito, para discrição do bem e do mal 105”. A discrição permite tornarse perito avalista; significa apreender, pelo hábito, moderar todas as virtudes de modo
incansável.
Na quinta conferência, proferida pelo abade Sarapião, que se relaciona com os
textos de Evrágio Pôntico, se observa uma sofisticação teológica dos vícios. A saber, “a
gastrimargia, ou a voracidade do estômago, isto é, a gula; o segundo, a luxúria; o
terceiro, amor ao dinheiro, isto é a avareza; o quinto, a tristeza, o sexto, a acédia, a
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ansiedade, isto é, o tédio de coração; o sétimo, a vanglória ou jactância; o oitavo, a
soberba”106. A gula, assim como a luxúria, são vícios que dependem da natureza, da
ação do corpo e não podem agir sem ele. Por isso, são vícios originais e originários.
Cassiano, além de dividir os vícios entre aqueles que dependem da ação dos
estímulos corporais (gula e luxúria) e aqueles que não (todos os outros), ainda os
distingue em relação aqueles que dependem de estímulos externos (avareza e ira) e
aqueles que nascem internamente ao sujeito (preguiça e tristeza). E, se assim o faz, é
para traçar o modo diferente como eles assaltam os sujeitos e preparar estratégias
ascéticas singulares para combatê-los. Dessa maneira, o vício da gula (mas também o
da luxúria), tendo sua origem nos aguilhões da própria carne, não pode ser combatido
somente por exercícios espirituais, como os de meditação e escrita, além deles é
necessário a prática de abstinência. Em suas palavras:

Na verdade, para quebrar seus aguilhões, não basta o propósito do
espírito (como acontece em relação à ira, à tristeza e as outras paixões
que, sem afligir o corpo, a alma sozinha consegue vencer), mas é
imprescindível a mortificação corporal pelos jejuns, as vigílias, e os
trabalhos que levam a constrição, podendo acrescentar também a fuga
das ocasiões indiciosas. Sendo tais vícios oriundos da colaboração da
alma e do corpo, não poderão ser vencidos sem que ambos se
empenhem nesse processo107

Mas a luta contra a gula é diferente da que se trava contra a luxúria, pois essa
última não conhece limites e pode ser levada a uma mortificação radical (de onde deriva
a castidade); enquanto a primeira deve respeitar os limites do corpo, o perigo da morte
auto-imposta, o suicídio, crime contra os mandamentos de Deus. Há uma passagem da
XXI Conferência em que esse limite fica ainda muito claro: “Já quando o esgotamento e
a fraqueza do corpo estão a exigir alimentos, para que lhe seja possível restaurar suas
forças, mas quem se encontra em questão não aquiesce em abrandar o rigor da
abstinência, não será mais plausível tomá-lo por cruel, por homicida de seu próprio
corpo, do que provedor de sua salvação?”

108

. Se o objetivo dos exercícios é tão logo

sair da carne, permanecendo porém, no corpo - afinal, a carne é o lugar dos vícios e
completamente associada ao demônio - a dieta deve ser rigorosamente limitada, mas
nunca negligenciada para que, ao purificar-se da carne, não se mate o corpo, garantindo
continuidade para os exercícios espirituais.
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O exemplo de Adão é ressaltado para mostrar a queda do homem, pois tendo
sucumbido pela gula, logo a luxúria dele se apossou e todos os outros pecados se
apresentaram, condenando todo o gênero humano. Se Adão, diz Cassiano, tivesse
triunfado sobre a gula, não teria se alimentado do fruto proibido e então nenhum dos
outros pecados teriam nascido, pois teria se esquivado com destreza do pecado que dá
origem à série. A gula é, de fato, representada com um primado ontológico, apesar de
ocupar o mesmo espaço lógico da luxúria por depender dos instintos do corpo, e esses
vícios são importantes na estratégia de combate ascético porque atingem os homens
mais santos, enquanto os outros somente afetam “os inseguros e os tíbios”. A referência
a Adão também é presente em Tertuliano, em Do jejum ou contra os físicos: “rendeu-se
mais facilmente a sua barriga do que a Deus, ao ter atendido a carne ao invés do
mandato, e a salvação foi vendida por sua goela!”109. E, além disso,

[...]o excesso da gula produz necessariamente a luxúria; da luxúria
nasce à avareza; da avareza, a ira; da ira, a tristeza; da tristeza, a
acedia. Por isso, a luta contra eles deve obedecer à mesma tática e
combater os primeiros antes dos segundos. Pois, fica mais fácil, para
poder cortar uma árvore gigantesca, primeiro fazê-la murchar
descobrindo-lhes as raízes que as sustentam”110

Apesar de todos os combates serem permanentes, aqueles contra a gula e a
luxúria seriam cotidianos. Principalmente no caso da gula, porque o corpo depende de
alimentação (afinal, a comida é necessária a sobrevivência), enquanto a luxúria, apesar
de corporal, depende na maioria das vezes de um estímulo externo. A castidade autoimposta é a resposta à luxúria e à fornicação e não leva à morte. A resposta à gula,
desencadeadora dos outros pecados é o jejum sempre penitente, atento e equilibrado.
Ora, é a gula que concatena por parentesco os próximos cinco vícios, mas não mantém
relação com os dois últimos, a vanglória e a soberba, que, separados dos outros,
funcionam de modo completamente diferente (depois de vencer os outros seis, eles
aparecem). Se com os seis primeiros vícios os sujeitos caíam de acordo com uma ordem
que vai da gula a acedia, conforme uma escalada negativa, os dois últimos vícios
nascem exatamente do triunfo em relação aos outros seis, levando também à queda. E,
por isso é necessário lembrar que toda vitória é obra de Deus, e não do sujeito por si
mesmo. Os dois últimos vícios sustentam a importância da renúncia.
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Segundo Cassiano, a gula (que é o perigo dietético da cura das almas) pode ser
desmontada em três situações distintas: a que incita o monge a antecipar a hora da
refeição; a que faz com que o sujeito se empanturre de alimentos, satisfazendo sua
voracidade, e a que leva à procura de pratos finos e requintados. Essas três formas da
gula levam o monge a enfermidades tão perigosas quanto numerosas: a primeira leva o
monge a detestar o mosteiro, tornando-o um lugar de tristeza insuportável, já a segunda
o faz vítima da luxúria, e a terceira forma o leva diretamente à avareza. As três formas
impedem que o monge se fixe no despojamento de Cristo. O simples fato de olhar para
um alimento com o fervor da gula, ou mesmo o desejo de empanturrar-se de alimentos,
já retiram o monge do estado de pureza, e o coloca sobre o domínio do demônio que
desencadeia o pecado. Sendo assim, não se trata somente da ação de comer, mas do
desejo de comer, realizado ou não111.
A gula é representada pelo Egito, lugar de saída primeira do povo de Israel,
antes de Deus ter prometido o domínio das sete nações112, que por sua vez representam
os outros vícios. É interessante notar que Cassiano, em sua interpretação do texto, tenta
justificar oito vícios, enquanto a bíblia somente fala de sete nações, sendo essa
justamente a pergunta de Germano para o abade Serapião. Este último responde que o
Egito não foi dado ao povo de Israel, mas foi a primeira nação a se combater: “a ordem
expressa do Senhor é que saiam dele e para sempre a abandonem. Isso nos ensina a
disciplinarmos os jejuns a fim de que, enfraquecidos e esgotados por uma abstinência
excessiva, não retornemos a terra do Egito”113; ou seja, a antiga concupiscência da gula
e da carne, com a qual se rompe ao renunciar esse mundo. Essa é a desgraça
representada pela história dos hebreus que, saídos dos Egito para entrar nos desertos das
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virtudes, se lamentam por haver perdido as panelas de carne, junto as quais outrora se
sentavam”114.
Diz Sarapião (por meio de Cassiano), que dominada a paixão da gula, é preciso
dirigir os esforços aos outros vícios, mas manter-se preocupado com o jejum e a
temperança para evitar retornar ao primeiro vício da série. Se os sete vícios são piores
que o primeiro, é porque a gula em si mesma não é má, mas acarreta outras paixões
mais graves. O combate à gula por meio dos jejuns é uma preparação espiritual para os
sete combates. Trata-se de um combate que não se faz por si mesmo. Então, porque
Israel recebe a ordem de abandonar somente uma nação e destruir as outras sete?
Explica Cassiano:

O motivo é o seguinte: por mais fervoroso que esteja o nosso espírito,
ao encontrarmos no deserto das virtudes, não podemos prescindir da
proximidade e do serviço que a gula cotidiana nos presta. Vive sempre
em nos o gosto inato e natural pelos alimentos e manjares, mesmo
quando nos apressamos em reduzir os apetites e os desejos supérfluos.
Como é impossível eliminá-los, completamente, nosso dever é evitálos [...] Portanto, se conservarmos aquela inclinação pelos cuidados do
corpo, o que não nos foi proibido, mas não mostrarmos apego a isso,
sem dúvida alguma, não destruímos a nação egípcia , mas de certo
modo dela nos separamos [...] Quanto aos sete outros vícios, devem
ser extirpados dos mais secretos esconderijos de nossa alma.115

Sendo assim, cada um deve seguir uma dieta de acordo com suas forças e idade,
se é enfermo come mais, se és saudável de menos, enfim comer o que é necessário e não
o que o apetite lhe pedir para sua plena satisfação. Tal apontamento é interessante por
dois motivos. O primeiro é manter-se com fome mesmo comendo, como forma de evitar
a saciedade. Em segundo lugar, é necessário esvaziar a alma como elemento final, como
lembrança – manter a alma no caminho reto, sem pensamentos desejosos. Assim, os
exercícios são uma espécie de negativo para alcançar um positivo que é a salvação. O
atleta cristão, aquele que se exercita, estará na via indefinida do progresso em relação à
pureza de coração e, por conseguinte, da salvação, ele deve fazer da vida ativa uma
forma de superação de si, a ponto de renunciar-se. Os exercícios servem para combater
os inimigos, que só se expressam no espaço de combate, que é o seu próprio corpo.
Desse modo o jejum, a vigília e a oração (junto com as macerações corporais) são
exercícios dirigidos a um combate integrado contra todo e qualquer pecado.
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Como afirma Le Goff (2001), a partir do final século XII, e principalmente no
século XIII – tempo da obrigatoriedade da confissão através do quarto concílio de
Latrão –, a vida espiritual transformar-se-ia em vida penitente. O combate dos vícios,
em particular com exercícios específicos, tornam-se cada vez mais vazios, enquanto a
penitência assumiu a forma inteira de vida espiritual. Na Idade Média, os pecados
opostos às virtudes estavam em completa conexão uns com os outros e não se pode
combatê-los um a um, como se pode observar em Tomás de Aquino e seus
contemporâneos. Desse modo, o jejum, a vigília e a oração (junto com as macerações
corporais) são exercícios dirigidos a um combate integrado contra todo e qualquer
pecado que tem o início na vanglória ou soberba – como aversão a Deus e amor próprio
–, conforme, anos depois denominou Tomás de Aquino116. Para ser mais exato cito a
Suma Teológica:

Ora, são três os bens do homem. Primeiro um certo bem da alma. É
aquele que tem a razão de apetecível pela só apreensão, a saber a
excelência do louvor ou da honra. É esse bem que a vanglória procura
de maneira desordenada. Segundo o bem do corpo, e este ou se refere
a conservação do indivíduo como alimento e a bebida. É este bem que
a gula procura de maneira desordenada. Ou se refere a conservação da
espécie, como a união dos sexos. E a esse bem se ordena a luxúria.
Terceiro, os bens exteriores, a saber, as riquezas. É a esse bem que se
ordena a avareza 117

O desvio na virtude da alma – ou seja, a “desordenação” do desejo com a razão
que é Deus – produz, por conseguinte, desvios na dietética (representada pela gula), na
erótica (recolocada como luxuria) e na econômica (transformada no terreno da avareza).
Por outro lado, a acídia, a inveja e a ira, são pecados relacionados “a procura do mal
oposto”, seja pela tristeza, ou pelo desejo daquilo que é de outros, ou pela vingança ou
rebelião. São Tomás concluiria, no quadro da igreja, o movimento iniciado pelos padres
do deserto a respeito dos vícios, consumando a filosofia pagã ao mesmo tempo em que
sistematizava e hierarquizava seus preceitos em uma ordem teológica racional.
Deve-se dizer que a opinião dos estoicos foi que todos os pecados são
iguais, do que derivou a opinião de alguns hereges modernos [...] [na
qual] se alguém pecar pretere a reta razão não importando por que
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causa ou de que modo se faça isso, e que pecar não é senão ultrapassar
alguns limites estabelecidos118.

No cristianismo a hierarquia dos pecados, sua natureza (capital, mortal, ou
menor), os motivos (omissão, voluntariedade, involuntariedade, desejo etc.), estão
completamente vinculados à confissão e à penitência, no jogo dos méritos e dos
deméritos do sujeito em sua finitude, correspondente à escalada da salvação infinita.
Já a consumação religiosa da medicina teológica (a cura das almas) pode ser
observada através do português Pedro Hispano, médico e filosofo cristão, importante
integrante da escolástica e tornado papa João XXI, em 1276. Ao tratar dos exercícios
terapêuticos das doenças e da conservação da saúde no seu Livro Sobre a Conservação
da Saúde119, Pedro Hispano ajusta fé e razão recuperando preceitos da medicina antiga
sob a ótica da religião. Percebe-se a referência primeira de Galeno – recebida
essencialmente através do mundo árabe (assim como Aristóteles recebeu de Tomás de
Aquino) – escolasticamente cercada e justificada com passagem dos profetas bíblicos. A
terapêutica, assim como vimos no caso do médico de Pérgamo, era feita através das
“seis coisas não naturais que dispunham o regime de vida dos homens”, distribuídas no
sentido do bom uso e do mau uso, sendo a doença a ausência do bom uso das
disposições do regime (tal como o mal é a ausência do bem, em Tomás de Aquino).
E, no que toca às paixões da alma – que a essas alturas já se confundiam com os
pecados ou eram entendidas como suas causas quando não vinculadas à razão –, o
“físico” não deixa de dizer que a tristeza e a ira, entre outras, apressavam a morte finita.
Por isso, diz Galeno: “a gula é uma das causas da morte. Pois matou mais gente do que
a espada ou o cutelo. É por esse motivo que os modernos são filhos da gula”120. É a vida
sóbria, tornada como sinônimo de saúde, certamente o que livra dos pecados e garante a
vida eterna. Afinal, são as paixões que desviam o curso natural dos bens dos homens,
dirigindo-os aos pecados e à necessidade de reforma através cura das almas por parte
dos pastores. Galeno representou para medicina escolástica o que Aristóteles
representou para a teologia. De modo que a famosa frase de Galeno poderia ser
parodiada aqui, como forma geral, a partir do século XIII: “para ser bom médico é
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preciso ser teólogo”. Se na Idade Média Aristóteles tornou-se “o” filósofo, Galeno em
contrapartida tornou-se “o” médico.

3.5 Do pastorado cristão a politização da medicina

Diferente das cidades gregas, na qual a política estava completamente imbricada
com as tecnologias do sujeito, os romanos dos primeiros séculos de nossa era
produziram uma importante separação entre o catártico e o político, desassociando o
cuidado de si da pólis – seja com a cidade ou mesmo com a “república imperial” – na
mesma medida em que a associava à dietética, à econômica e à erótica no rol de seu
funcionamento. Com efeito, como forma de afastamento aos abusos de poder
vinculados ao império, as filosofias estóico-cínicas anteciparam o que seria uma
importante marca do cristianismo ainda por vir: a política tornar-se-ia uma questão
principesca, que opera por excessos, e da qual é preciso se afastar. Essa é uma questão
importante em Marco Aurélio, e crucial no mundo cristão: a autofinalização do sujeito
em relação a si mesmo.
Esse movimento coloca em jogo uma operação singular no Ocidente Cristão, na
qual a política se cristaliza e se esquadrinha na esfera da soberania e no príncipe,
enquanto o cuidado de si, em todas as suas vicissitudes permaneceu reservado ao aporte
da “cura das almas” da Santa Igreja. Por mais frequentes que fossem as comutações, os
empréstimos e as interferências entre política e religião, seus domínios de atuação
permaneceriam distanciados durante toda Idade Média e o Renascimento. Política e
Governo seriam domínios distintos não somente quanto aos objetivos, mas também
quanto às estratégias: de um lado, manter a soberania do príncipe em relação à
propriedade de seu território e, de outro, conduzir os homens à salvação através do
trabalho pastoral.
Maquiavel é o maior representante do “paradigma político”, sua questão sempre
foi a relação de exterioridade e de propriedade que o príncipe estabelece como seu
território, isto é, como conquistar e aumentar a sua soberania e ao mesmo tempo como
mantê-la frente a ameaças. Sabe-se que Maquiavel permaneceu censurado pela igreja
por muito tempo. A Teologia, por sua vez, é a representante do “paradigma de
governo”, seu objetivo era cuidar da conduta dos homens nos mais íntimos detalhes
através dos procedimentos de confissão: de sua forma de viver, de se alimentar, do sexo,
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dos bens, assumindo a forma de uma oikonomia (AGAMBEM, 2011). Sabe-se que
esses temas ficaram fora do horizonte da política até pelo menos o final do século XVII
na Europa.
Valendo-se de dicionários dos séculos XII, XIII, XIV e XV, Michel Foucault
salienta: [...] vemos que a palavra governar, antes de adquirir seu significado
propriamente político [...] abrange um vastíssimo campo semântico que se refere ao
deslocamento no espaço, ao movimento, que se refere à subsistência material, à
alimentação, que se refere aos cuidados que se podem dispensar a um indivíduo e à cura
que se pode lhe dar, que se refere também ao exercício de um mando, de uma atividade
prescritiva, ao mesmo tempo incessante, zelosa, ativa e benévola. [...] Como quer que
seja, através de todos esses sentidos, há algo que aparece claramente: nunca se governa
um Estado, nunca se governa um território, nunca se governa uma estrutura política.
Quem é governado são sempre pessoas, são homens são indivíduos ou coletividades
(FOUCAULT, 2008, p. 164).
A medicina irá ocupar, entre outras scientias, um papel central na transformação
do poder político no Ocidente. Ela é uma das operadoras do nascimento da biopolítica,
ou seja, um dos meios pelos quais o poder político passa a significar “governar os
homens em meio a um território a defender”. Ela se tornará uma medicina política, em
uma denominação completamente estranha ao mundo helênico, e terá na dietética seu
instrumento primeiro na gerência das condutas.
Ora, Medicina Teológica é um tratado de medicina que tenta operar essa entrada
dos domínios de atuação do poder pastoral (as intempéries da conduta humana) no
quadro da medicina, que a essa altura já representava interesses políticos estatais: o
corpo vivo, saudável e produtivo é indispensável à força do Estado. Sua raridade está no
fato de estabelecer um enfrentamento direto com a “tecnologia do sujeito cristã”
relativas ao Sacramento da Penitência, antes que com a religião, na medida em que as
torna nocivas às novas necessidades políticas que se apresentam como dominantes.
Assim, a medicina não se torna laica porque se afasta da religião como um golpe de
espada, mas porque transforma os temas de “regulação de conduta” pastorais em
assunto de atenção de Estado, apresentando-se como candidata mais exímia para a
tarefa, na mesma medida que tornava a teologia ascética perigosa.
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Podemos ver emergir esse “problema” pari passu nos textos médicos de Sanches
(1757)121 e Tissot (1761)122, obras de grande circulação no século XVIII, não
exclusivamente no domínio luso-brasileiro, e presentes no Tratado de educação física
dos meninos para uso da nação portuguesa do próprio Mello Franco (1790)123, que
toma os dois primeiros como referência direta, incansavelmente citadas durante sua
argumentação. Esses três textos se desenvolvem, de uma maneira geral, no mesmo
terreno de disputa, mobilizando as mesmas referências e questões, apesar de
focalizarem, por vezes, em elementos diferentes. Eles põem em relevo a maneira como
se desenvolveu uma “politização” da medicina como arte de governar a saúde dos
homens, e a associação de seus interesses com os do Estado. Esses interesses se
focalizam cada vez menos na classificação e na cura das doenças simplesmente, do que
na saúde e no prolongamento da vida do homem. A questão não mais somente o
importante elemento da cura ou da preservação individual, mas da prevenção de
doenças e o prolongamento da vida de todo o povo. Seu tema é a “reta razão” do
homem saudável: a dietética.
No entanto, é preciso espreitar essa aclimatação em relação aos propósitos
políticos. Na primeira metade do século XVIII, a medicina portuguesa ainda não
estabelecia relações diretas com a política e com a governamentalidade, tratava-se em
geral de uma modalidade de cura das patologias imbricada com a “cura das almas” da
igreja através do galenismo (ABREU, 2011; CRESPO, 1990). Até então, os saberes
médicos, apesar de se constituírem ao lado das práticas teológicas, eram submetidas a
essas e as suas finalidades: uma vida terrena ausente de pathos, longe dos pecados que
dificultavam a salvação da alma. Essa medicina peripatética e tomista assumia o espaço
de uma agente da apatheia cristã, e por mais que existissem resistências, ela seria
sempre uma medicina-teológica. A vida vivente deveria ser tão somente um aporte da
vida eterna, teologicamente orientada a essa. O galenismo escolástico, de modo geral,
orientava o seu funcionamento e assim era o ensino médico na Universidade de
Coimbra. É somente na segunda metade do século XVIII, com a liberação de algumas
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publicações estrangeiras de influência iluminista e o desenvolvimento refletido por parte
dos médicos portugueses sobre o assunto já com os olhos voltados para a nova medicina
europeia – principalmente Boerhavee -, que a coincidência dos interesses médicos e
políticos tornar-se-iam pauta de investidura.
Comecemos pelo texto de Mello Franco, que estabelece relações diretas com a
Medicina Teológica, e não somente pelo fato de ter sido escrito pelo mesmo “autor”.
Em Tratado da educação física dos meninos para uso da nação portuguesa (1790) publicado de maneira oficial quatro anos antes de seu texto anônimo –, Francisco de
Mello Franco mostra bem as aspirações da medicina de seu tempo, e, portanto, o quadro
geral em que seus textos se desenvolveram. Esse é um tratado médico para uso da
Nação, preocupado com o futuro político do Estado português. A originalidade dessa
publicação em Portugal – como afirma o autor – diz respeito ao fato dela ser dedicada à
educação física das crianças, pois no geral ela segue os mesmos problemas de Sanches e
Tissot . Trata-se de um tratado médico de “educação dos corpos infantes”, como prérequisito lógico para conservação e o aperfeiçoamento a longo prazo da saúde do povo
em geral.
No texto, Mello Franco descreve o modo como a “espécie humana” se afastou
dos ditames da natureza, em um movimento contrário à maioria dos animais. Essa
“humilhação dos soberbos homens” frente aos outros entes da terra - porque os animais
seguem somente seus instintos e sobrevivem bem - é uma das causas essenciais da
degeneração dos povos. E se a raça degenera na Europa, argumenta, isso acontece por
alguns motivos: desvalorização da ginástica depois da invenção da pólvora; a economia
política dos Estados europeus, que ao trazer a paz com os Estados vizinhos, faz com que
homens vivam em libertinagens longe dos treinamentos militares; jogos, e outros
gêneros de dissipações; a amamentação do bebê não feita pela mãe; a hesitação em
“cruzar”, através do casamento, com outras famílias mais robustas; a habitação pouco
saudável e a vida sedentária das cidades; os males venéreos e as prostituas; e, por
último, os charlatões e a “medicina em mãos temerárias” (certamente nas mãos da
religião).
O povo português, segundo o médico, se multiplica bem, mas deixa sua prole
morrer no berço e nos primeiros anos, o que diminui o povoamento do Estado e,
portanto suas forças. O luxo, a indolência, a perversão dos costumes, o abuso de bebidas
e a falta de simplicidade em comer, e principalmente a criação das crianças são as
principais causas da “despovoação”:
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Essa origem da despovoação, e da degeneração da espécie humana
merece toda a atenção do Ministério; porque sem vassalos, e vassalos
robustos, o Estado necessariamente virá a ficar paralítico sem forças,
sem energia, e tendendo cada dia para sua inteira ruína”124

Como resposta a esse dado alarmante e nocivo à sociedade, seu tratado serve
para uma reorientação no cuidado dos filhos por parte dos pais, para que os portugueses
do futuro não somente sobrevivam, aumentando o número de súditos ao Estado, mas
que estes sejam robustos, capazes de intelecto e trabalho pesado:
Portanto, aos pais que aspirarem o prazer de procriar filhos vigorosos,
e felizes, devem regular-se segundo os ditames da reta razão; convém
a saber, devem nutrir-se de alimentos sãos, e ordinários; respirar um ar
aberto, e corrente, e exercitar-se sem fadiga125

Para tanto, o primeiro ponto em que o autor se aferra refere-se ao momento
anterior ao nascimento. O autor trata do casamento de homens velhos com mulheres
jovens como “barbárie de um sacrifício” das boas mães que, quando fecundadas por
“fracos espermas”, não terão descendentes saudáveis: “É contra o Estado, é contra a
Espécie Humana semelhante matrimônio autorizado pela Santa Igreja”126. O segundo
ponto é a má alimentação – do feto durante a gestação, em relação à amamentação pelas
“fracas amas”, assim como dos alimentos selecionados a partir da idade em que a
criança começa a se alimentar. Nos dois primeiros casos, a prescrição é “nunca jejuar” –
já que isso remete à falta de saúde que, por conseguinte, afeta a saúde da criança. Mas é
preciso ainda cuidar das limpezas das ruas, de seu alargamento para a circulação do ar,
das vestimentas e da maneira de viver, dos banhos, do sono, das excreções etc. Ora, são
todos os elementos da dietética antiga colocados em questão sob outra forma, assim
como na “dietética penitencial” da Medicina Teológica, só que em termos diretos e
formais.
E para argumentar em favor da importância da educação dos corpos, Francisco
de Mello Franco se reporta ao mundo antigo. Elogiando as práticas de exercícios que
serviam tanto para conservar a saúde quanto para garantir invencibilidade na guerra, ele
se reporta também à estética, à vivacidade do rosto, à viveza das cores, à robustez do
corpo. Os povos antigos reconheceram a utilidade dos exercícios - no sentido do
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fortalecimento dos músculos, dos membros - para a cidade, favorecendo a execução de
jogos. A citação é surpreendente: “veja-se as honras, que as cidades da Grécia deram a
Alcebíades por ter alcançado três prêmios nos jogos”127. O autor refere-se à vida de
Alcebíades descrita por Plutarco. Alcebíades, o modelo da cidade decadente na Grécia,
se torna o modelo de homem para os Estados e para espécie humana: jovem, robusto,
belo, bem alimentado etc; E não se trata de uma despolitização – como seria mais fácil
descrever tomando a pólis grega como modelo de referência, já que o autor escreve em
meio ao absolutismo, mas da própria vida vivente tornada objeto político. Trata-se de
outra política, uma biopolítica, em meu entender.
Esse já era o objetivo primeiro de Aviso ao povo acerca de sua saúde, do
médico francês Samuel August Tissot, livro publicado em 1761 em vários países da
Europa, e traduzido em Portugal em 1773. Ele era destinado àqueles que não podiam
consultar um médico; isto é, aqueles que moravam nas aldeias europeias, longe das
cidades, onde somente o poder eclesiástico faz os “cuidados de saúde”. Seu objetivo é
combater a “despovoação” que afeta a riqueza dos reinos, combatendo suas causas.

A diminuição do número de habitantes deste pais, é uma verdade de
fato, que espanta todo mundo, e que as listas demonstram. Muitas são
as causas dessa despovoação, e eu me tivera feliz se pudesse
contribuir para remediar uma das principais, que é o mau método de
tratar os enfermos nos campos.128

As causas remetem, também, ao “desregramento” das dietas de vida, a maneira
como se come, como se dorme, como se mora, como se exercita, mas também à limpeza
do ambiente e do ar etc.; assim, o descaso com as “seis coisas não naturais” da dietética
antiga implicavam em “erros que custam milhões de homens na Europa”. Mas o livro
remete, além disso, às técnicas errôneas de curar as doenças nas aldeias sem
conhecimento médico, que acabam por tornar mais agudas as enfermidades. Esse é um
trabalho simples, como diz o autor, de vulgarização da medicina, para que padres, e
outras pessoas iniciadas nas letras possam exercer esse escasso e fundamental ofício.
“Este trabalho é igual ao que teria escrito um Pároco, que escreve um catecismo para os

127

Ibid., p. 96 (nota de rodapé).
TISSOT, Samuel Auguste. Aviso ao povo acerca de sua saúde (três tomos). Traduzido ao português e
acrescentado com notas e ilustrações, e um tratado de enfermidades mais freqüentes tanto internas
quanto internas que não tratou Mr. Tissot em sua referida obra por Manuel Joaquim Henriques de
Paiva. Lisboa: Oficina Fellipe da Silva e Azevedo, 1773. pp.1.

128

98

meninos”129. O fato é que, se as doenças diminuem a “povoação”, a fraqueza decorrente
da má dieta impossibilita a boa reprodução, pois é ela que traz mais indivíduos
saudáveis para as nações. Estamos diante de uma política dos corpos, porque uma nação
rica é uma nação povoada de homens vivos e saudáveis.
A saúde dos povos se tornou fundamental quando se percebeu que a “riqueza das
nações” dependia crucialmente da vida dos indivíduos produtivos; enfim, quando se
percebeu que os “modos de existência e de coexistência dos homens” precisavam ser
“regulados” para otimizar as possibilidades do Estado – mercantil, militar e
populacional. Nesse ponto, a dietética sofre um movimento de translação importante:
ela deixa de ser um elemento importante para a outra vida, para se tornar um dos centros
da política dos Estados. Esse dispositivo político da medicina é ainda mais acirrado no
Tratado da Conservação da Saúde dos Povos (1757), que é um texto de pretensão mais
universal e com maior clareza em relação ao lugar que a medicina do século XVIII
gostaria de ocupar. Esse trabalho não é como os outros, dedicados ao povo no geral, ou
de modo particular para o homem do campo ou para a educação física das crianças, mas
para os que governam o povo. O próprio autor o define como um tratado de “Medicina
Política”, contrastando-o com os tratados de medicina popular mencionados. Além do
mais, ele teve importância decisiva para os avanços do liberalismo médico em Portugal,
seja por seu conteúdo, seja pela militância de seu autor. De todo modo, apesar de ser
cronologicamente o mais antigo, é o texto mais importante, porque é a base dos outros
dois.
Escrito pelo cristão-novo Antonio Nunes Ribeiro Sanches, “português
estrangeirado”130 - e radicado na França - aluno de Boerhaave e enciclopedista a pedido
de Diderot, autor que reconhecidamente teve boa influência nas reformas pombalinas, e
nomeadamente em relação às reformas dos estudos médicos na Universidade de
Coimbra131. O objetivo de Ribeiro Sanches em Tratado de Conservação da Saúde dos
Povos é claro: “Nele pretendo mostrar a necessidade que tem cada Estado de leis, e de
regramentos para preservar-se de muitas doenças e conservar a saúde de seus
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súditos”132. A medicina não poderia se dirigir somente à cura das enfermidades e das
epidemias, porque esta seria uma batalha perdida, se a administração pública não
exercer a profilaxia necessária para contribuir com que a medicina ocupe seu lugar
político. A medicina deveria assim assumir um caráter público, e não destinada
simplesmente ao tratamento privado dos enfermos, mas à conservação e o aumento dos
saudáveis, e, portanto úteis ao Estado:

Todos sabem que a mais sólida base de um poderoso Estado, consiste
na multidão dos súditos, e no seu aumento, e que desta origem
resultam as suas forças, poder, grandeza e majestade” [...] Mas como
poderá aumentar-se sem leis, regramento da Conservação da Saúde
dos Povos, e curar as enfermidades a que estão expostos?133

Ribeiro Sanches pretende, pois, vincular diretamente a medicina com a
administração pública, enfim, colocar aquilo que operava numa dimensão exterior do
Estado como uma de suas vísceras. Em suma, govermentalizá-lo através da medicina.
De um lado, criar regulamentos que definam a natureza da medicina – dieta, cirurgia e
boticas – reaproximando a medicina da cirurgia, pois em Portugal os ofícios mantinham
certa distância, que ele atribui à religião (avessa à “violação” dos corpos) e à influência
do tomismo escolástico na medicina. De outro, pretendia-se introduzir formas de
proibição do “curandeirismo”, porque seus erros arruínam a “Fazenda”, e são
demasiado perniciosos ao Estado. Além do mais, advoga-se que a medicina se
estabeleça em Portugal e seus vastos domínios – o Brasil é citado de maneira importante
- como uma atividade Civil, regida pelo Estado, através de um Tribunal ou Ministério
de medicina134.
Enfim, a medicina deveria ser ao mesmo tempo definida como um ramo de
atividade legal, limitando juridicamente as práticas de curandeirismo; e deveria ocupar
um espaço importante na administração pública, já que a saúde do povo está
completamente vinculada com a economia política. Mais uma vez, o argumento se
reporta à dietética antiga: a importância da natureza e a qualidade do ar respirado, os
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perigos dos corpos (humanos, vegetais e animais) putrificados à saúde, bons ambientes
onde se devem construir cidades e demais povoações, a construção de edifícios que
favoreçam a saúde, da limpeza necessária das cidades e povoados, a comida e a sua
falta, a bebida, os exercícios e o ócio, remédios para tratamento de males, considerando
todo um conjunto de possibilidades de prevenção de doenças etc. No geral, para além de
um manual para o povo, o Tratado de Conservação da Saúde dos Povos é um
“embreante” de um tratado de higiene, muito comum no século XIX e início do século
XX, conforme veremos a seguir.
Nessa direção, a medicina deveria entrar na ordem da “polícia” – enquanto arte
de governar as forças internas do Estado -, no sentido dado pelo antigo Conselheiro e
comissário de Luiz XIV, Rei da França, e Chanceler de Paris, Nicolas Delamare135; o
qual, aliás, é constantemente referenciado no livro136.
A medicina, desse ponto de vista, torna-se parte fundamental da física dos
Estados, porque “fazer viver” tornou-se fundamental para o cálculo político principalmente no que toca a articulação do bem-estar do povo com as forças do Estado.
O aumento do povoamento relacionado ao aumento das riquezas do Estado são temas
fundamentais do mercantilismo e do cameralismo europeu, onde se desenvolveram as
noções de polícia e polícia médica como forma de governar os homens (ROSEN, 1979).
Além disso, é o terreno histórico onde a expressão “o rei reina, mas não governa” se
populariza em forma de ditado.
Aliás, o termo polícia, como forma de gerência da vida, é um conceito alemão,
cuja distinção linguística entre Soberania e Governo torna-se demasiadamente clara.
Reinar um território (polítik) e governar os homens em seu ambiente (polizei) são duas
formas fundamentais da política, e a medicina, junto com outras artes como a estatística,
a demografia, deveria assumir um papel protagonista (como polícia) em relação às
forças internas do Estado. Ora, se reinar assume a forma do poder soberano, a polícia
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representa claramente uma secularização do poder pastoral. “A economia política
constitui-se, portanto, como racionalização social da “oikonomia providencial”
(AGAMBEM, 2011, p. 306).
A medicina, como parte integrante do governo, deveria não somente curar os
enfermos a partir de um saber renovado, mas também legislar, no sentido de orientar
políticas para a conservação da saúde. Em Portugal, diz Antônio Ribeiro Sanches, o
médico ainda não era capaz dessa dupla atividade de fundamental importância para os
destinos da nação. Criticando as artes de curar, mas também a formação dos médicos na
Universidade de Coimbra – que “gastam seis ou sete anos orando e argumentando” – ele
cita o pai da medicina:

[...] comparou Hipócrates a arte médica a arte de navegar; e quem
seria tão temerário tão negligente da sua vida que se entregasse à
disposição de um Piloto, que jamais tivesse navegado, ainda que fosse
o maior astrônomo conhecido!137

Essa metáfora no navio é bastante disseminada no mundo helênico grecoromano. A concepção da salvação do timoneiro em relação ao navio é o modelo de
governo que os antigos reproduziam para a cidade. Recolocada à disposição da
medicina política, ela assume a seguinte forma: o piloto é o médico, o Estado é o barco,
a tripulação o povo. O porto, lugar onde se deve chegar em segurança, na medida em
que se deve pilotar com maestria, é a “riqueza da nação” – entendida no sentido
mercantil, militar e populacional. Ora, é somente com saúde que o povo pode ser
produtivo, robusto e reprodutivo, e a medicina e a tecnologia política é que são capazes
de gerir essa “necessidade política” de fazer do Estado o que ele deve ser: uma potência
temida e respeitada pelos outros Estados. Certamente, Hipócrates não tinha essa
analogia em mente quando teceu a comparação, e esse espaço político conferido à
medicina está muito distante da que ocupava no mundo greco-romano.
A recuperação da terapêutica da medicina antiga, com ensejo especial a
dietética, colocada no quadro nos novos conhecimentos do “corpo máquina”, responde a
esses objetivos. No entanto, ela já é outra coisa. A medicina, agora, não deveria
funcionar para uma determinada elite de pessoas, ela não é mais individual em seus
objetivos, ou pelo menos não se resume a uma personificação. Ela é coletiva em suas
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estratégias e tem o bem-estar do Estado como finalidade, mesmo quando trata os
sujeitos individualmente. Daí sua cada vez maior atenção à classe trabalhadora e pobre.
Por outro lado, não é mais a alma a finalidade retumbante dos tratos do corpo, mas ele
mesmo, sua robustez, sua longevidade, sua produtividade; e como parte da educação
físico-moral a alma deve estar dobrada a esta finalidade civil de melhoria da Nação. A
vida, por sua vez, é completamente separada do acontecimento da morte; a morte é
somente resultado do fim da vida, que deve ser prolongada. E, por último, e mais
importante movimento, ela não é mais um elemento estranho à política, torna-se um de
seus centros, na medida em que substitui o elemento da salvação, proveniente de
cristianismo, pelo perímetro da segurança do Estado.
A medicina política, como forma de governar os homens, ao entrar no jogo do
Estado no sentido de fazer parte do governamentalizá-lo, trata dos mesmos temas que a
“cura das almas”: o regime, o sexo, o sono etc.; enfim, de todo o conjunto de elementos
que regem “os modos de existência” desde a antiguidade numa relação exterior à
política. A medicina, enquanto saber histórico que aloja a dietética, certamente é uma
das principais responsáveis pela alocação do “poder pastoral” e seu registro
“governamental”, no quadro laico do Estado, já que essas preocupações não estavam
previstas pela filosofia política. A medicina já não está do lado da escalada individual
da salvação para uma vida outra; ela já não está fora do jogo da política como um lugar
dos abusos; e não mais aceita a separação do governo dos homens e da política
principesca. Por diversos mecanismos, do qual a medicina é somente mais um, a
política moderna transformou o Estado no “governo dos homens em meio a um
território a defender” (FOUCAULT, 2008a). A Medicina Política coloca no seio das
preocupações do Estado aquilo que há muito tempo tinha sido o lugar fundamental dos
domínios e da regulação da religião: a “vida” humana em suas vicissitudes. E esta já não
é representada pela salvação como o acontecimento dramático que se desenvolve entre a
terra e o céu, mas como vida vivente, organismo que resiste à morte; em uma palavra,
no corpo.
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4. A dietética na ordem do bio-poder

Com simples leis dietéticas, formando os cidadãos na
frugalidade, fazendo os jovens conhecerem, sobretudo os
prazeres de uma vida, mesmo dura, [...] quantos males
prevenidos, quantas despesas suprimidas e quantas facilidades
novas serão adquiridas, para as maiores e mais difíceis
empresas[...]. Uma educação masculina fortificante dos corpos
e da juventude. A Higiene, a arte de conservar a saúde, e a
moral que é sua parte, formará homens novos, isentos de
doenças.
(François Xavier Lanthenas, A influência da liberdade sobre a
saúde, a moral e a felicidade)

4.1 Da necessidade de prolongar a “vida”

Se situarmos o século XVIII como um marco importante da entrada do biopoder no mundo luso-brasileiro, é possível perceber que a noção de “vida” era
orientada, até então, predominantemente sob a perspectiva teológica cristã. No
dicionário de Bluteau, produzido entre 1712 e 1728, o verbete “vida”138 separava e
definia a “vida substancial”, “que é Deus, no sentido de fonte de toda a vida
comunicada”; e “vida animada”, entendida como “o espaço tempo entre a vida e a
morte”. Ainda, segundo o dicionário, a vida humana consiste na união entre corpo e
alma, isto é, numa junção destas instâncias: “os alimentos que sustentam a vida
animada” e o “santíssimo sacramento que leva a bem aventurança”. “Vida secular, vida
religiosa”. Evidentemente, essa é uma definição teológica de vida, na qual a vida
temporal é somente um instrumento para se alcançar a eternidade – “o homem nasce
para morrer e morre para sempre viver”. Nesse sentido, o verbete anunciava aos homens
“a vida que vale a pena ser vivida”, pois aqueles que valorizam a vida temporal, no
sentido de sua dilatação, “fazem com que a vida fuja”. Tal definição de vida
corresponde à leitura cristã das antigas noções gregas de zóe e bíos, que mencionei na
introdução da tese e agora desenvolvo mais pausadamente.
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No cristianismo, pelo menos a partir de Paulo de Tarso (séc. I), a diferença entre
essas duas ramificações da vida são extremamente claras, assim como ela o é em todo o
Novo Testamento. Geralmente, se utiliza o termo zóe para se referir ao telos da vida
cristã, a vida a ser salva, consubstanciada a Cristo e que é própria a sua dádiva. Ao
contrário, biòs é associado à carne, às paixões do mundo terreno e da política dos
homens. Desse modo, vida substancial está para a zóe, na mesma medida em que é
indiferente ao tempo (zõe aiõnios), assim como a vida animada está para bios, pois
delimita uma singularidade ao lado de outras possíveis como um acontecimento
histórico. Do ponto de vista cristão, a forma da vida e sua substância é a eternidade
espiritual, de modo que a vida terrena, ao se afastar dos objetivos de sua salvação, é
considerada “morte”. Bíos, longe de assumir uma caracterização positiva, é associada à
vida terrena e seus vícios, às riquezas, aos prazeres e ao sustento. E como o homem é
um pecador por excelência, pois, tal qual Adão, é fruto do decaimento, diz Paulo:
"Somos tratados... como se estivéssemos morrendo e, contudo eis que vivemos" (2Cor
6: 8-9). A vida não se confina no tempo histórico da bíos, ela indica um futuro eterno, e
é somente adquirida quando se vence o último inimigo temporal: a morte. Só há uma
verdadeira vida, a vida de Cristo, logo o trabalho pastoral é outorgar essa vida. Assim
versa o Apocalipse para a nova Jerusalém: “e a morte já não existirá, já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram" (21: 3-4). A vida (zóe) é
recebida pela fé139.
A ocorrência mais relevante do ponto de vista ético-moral de zóe em relação à
bíos, no mundo cristão, não significa afirmar que o segundo sentido de vida não era
importante. Este deveria estar a serviço da vida eterna. Dispor sua vida particular e
temporal para a vida eterna é o mesmo que se mortificar neste mundo, tornar-se servo
de cristo. No cristianismo, essa forma de dirigir a vida, de governar a si mesmo,
confundiu-se, por meio do tomismo, com o bíos theoretikos (vida contemplativa) de
Aristóteles140, recolocado sob a forma de aproximação do divino, de adoração pela
contemplação. Toda a estética da existência cristã passa por um controle de si mesmo
no sentido de este se livrar de suas próprias obstinações (apatheia), renunciando-se,
assim, à vida particular e os bens na terra (bios) em primazia da verdadeira vida –
dádiva alcançada pela participação da morte de Cristo, de seus sofrimentos.
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É evidente que não é neste sentido de “vida” que a Medicina Teológica e os
outros textos médicos da virada do século XVIII para o XIX compartilham, pois, afinal,
a “vida substancial” não tem saúde ou doença e, como dádiva divina, também não pode
ser encurtada ou dilatada. Essa nova disposição da vida, colocada em disputa pela
medicina (e por outras regiões do saber), retoma o vocabulário antigo, confisca-o e o
utiliza contra os seus utilizadores. Dessa forma, “funda” um acontecimento que tornará
a vida uma máquina que se opõem à morte e que tem na finitude de sua existência o
lócus das relações de poder, completamente transformadas e dispostas em uma nova
ordem política. Afinal, dietética significa, diretamente, modo de vida. E, para ser mais
claro, se a dietética pode se “materializar” no bio-poder, e assim ganhar uma forma
completamente estranha ao mundo antigo e cristão, é porque estava inserida no quadro
da modificação do que se entende por vida.
Mais uma vez, gostaria de tomar a obra de Francisco de Mello Franco como
porta de entrada para essa discussão no domínio luso-brasileiro. Ora, já em 1812, essas
preocupações estavam cristalizadas na obra Elementos de Higiene: ditames teóricos e
práticos para conservar a saúde e prolongar a vida141, que apresenta uma primeira
parte “anti-filosófica”, destinada a uma discussão sobre a problemática da vida. Nesse
momento, apenas me deterei em sua reflexão sobre o significado da “vida”, que me
parece concluir o movimento crítico do autor em relação à teologia, aliás, já iniciado em
seu texto “anônimo” Medicina Teológica. Se o galenismo foi o primeiro alvo de
afastamento entre os médicos por conta de sua absorção pela Igreja, agora toda a
discussão filosófica dá-se com Aristóteles, em De Anima, e, portanto, com o tomismo
que em geral se apoiou nessa obra para a própria definição religiosa de vida. Para
realizar tal empreitada, Francisco de Mello Franco orienta-se nas mutações promovidas
tanto pelo mecanicismo da Idade Clássica quanto pelo vitalismo fisiológico-químico
contemporâneo a ele.
Assim, Francisco de Mello Franco acompanha uma importante transformação na
compreensão da “vida”, que é fundamental para as aspirações deste trabalho, pois
implica diretamente nas finalidades da dietética que, como se sabe, significa “modo de
vida”. Desta forma, faz-se importante problematizar tanto o “modo”, isto é, as técnicas
aplicadas pelos homens para bem viver, quanto a “vida” que é o fim e o objeto desse
tipo de cuidado. Como a primeira parte do livro Elementos de Higiene, de Francisco de
141
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Mello Franco, é uma discussão direta com a obra de Aristóteles, pode-se utilizar
metodologicamente as transformações que o médico pretende produzir em relação à
obra do filósofo antigo como a manifestação de um acontecimento histórico do que se
concebe como vida. Assim, aproveito essa releitura orientada pelo vitalismo de seu
tempo como uma modalidade comparativa para ver como o hoje foi se diferenciando do
ontem. Sigamos com Mello Franco.
De um lado, o homem é pensado como uma “máquina” regida por forças físicas
a partir de engrenagens, com articulações e funções. De outro, aproximando-se tanto da
fisiologia, quanto da história natural, o autor volta-se à noção fundamental de
“organização”: “Os seres vivos tornam-se então conjuntos tridimensionais em que as
estruturas se superpõem de acordo com uma ordem ditada pelo funcionamento do
organismo considerado em sua totalidade” (JACOB, 1983, p. 81). Se o mecanicismo
contribuiu como um princípio de observação das estruturas visíveis dos corpos vivos, o
vitalismo permitiu nomear de vida a “organização oculta” atrás dessas estruturas.
Segundo essa nova lógica, cada Ser contém em si mesmo a razão de sua existência, seu
princípio vital, pois trata-se de um organismo. Afinal, como demonstrou François Jacob
(1983), o mecanicismo foi fundamental na Idade Clássica como forma de combater os
animismos (mágico-religiosos), assim como o vitalismo foi importante para o
desenvolvimento inicial da história da biologia.
Em Elementos de Higiene, a vida é tratada como lei que faz com que os “corpos
organizados” se nutram e se movam, e que crucialmente “resistam à morte”. Ora, essa
definição está muito próxima das reflexões de Georges Cuvier, em Leçons de
d’anatomie compararée (1800)142. A noção de “corpos organizados” define o que
permite a vida e o que é determinado por ela – no sentido de que a vida é uma força que
resiste às leis que regem os corpos brutos (minerais), apesar de participar tanto
fisicamente quanto quimicamente pelos mesmos princípios. Assim, é por conta da
“organização” que as leis que regem os corpos podem ser diferenciadas para “vivos” e
“brutos”, a saber, reino vegetal/animal e os minerais. Essa distinção fundamental,
proveniente do vitalismo, faz com que Cuvier ocupe um espaço fundamental na
constituição da biologia (JACOB, 1983; FOUCAULT, 1988).
A fisiologia experimental, por outro lado, como embreante da clínica, também é
protagonista desse movimento e, por isso, outra ressonância pode ser encontrada em
142
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Marie François Xavier Bichat, no seu Recherches physiologique sur la vie et la mort143
(1800). Afinal, a vida é tomada a partir de sua capacidade de morte, e definida como o
conjunto das funções que resistem a ela144. Trata-se de uma questão de economia
animal. Citemos Mello Franco para observar o funcionamento dessas correspondências:

É da observação de todos, que só corpos organizados nascem,
crescem, nutrem-se, propagam-se e morrem. A vida é o resultado da
lei, ou força desconhecida, que solicita todas essas operações. A
organização pertence aos dois Reinos, animal e vegetal: e por isso em
ambos os seus respectivos indivíduos nascem e morrem. E como a
morte é diametralmente oposta ao que se chama de vida, não podemos
negar a esta [...] a prerrogativa vital; porque sem esta não pode haver
morte145.

O homem é diluído nos gêneros de “vida”, entendido como mais um organismo.
Ao se aproximar da definição daquilo que os gregos denominaram de zóe, o autor
escreve: “falando a rigor, nada se acaba, ou morre, como parecerá à primeira vista,
porque aquilo que parece morte é transformação da vida”146. A vida, também do ponto
de vista do vitalismo, é indestrutível (não mais pelas propriedades da alma), pois,
enquanto processo físico-químico, uma morte sempre reverbera, via de regra, na vida de
outros seres vivos. A vida, enquanto continuidade material, é resultado de outros
processos da vida; em uma palavra, é transformação. Assim, se a morte pode continuar
a vida, é somente porque ela alimenta outros seres vivos que dão continuidade à vida no
geral – trata-se de um processo vital químico-orgânico. Desse modo, a zóe tornar-se-ia
um fluxo material regido por uma “organização” com leis próprias: essas leis são finitas
de um lado, pois todo ser é passível de morte no seu termo individual; e, de outro, pelo
fato da morte gerar nutrição para vidas outras, tendem ao infinito no plano coletivo e
indeterminado.
Ora, aquilo que Aristóteles denominava de “alma”, a saber, alma vegetativa,
alma sensitiva e alma intelectiva147, se transformará, sob a perspectiva vitalista, em um
domínio das funções orgânicas. É importante notar que a substituição de “alma” para
“vida”, nas definições das formas possíveis de existência, não implica em um
143
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nominalismo. A alma dilui-se no corpo enquanto este se torna um “organismo vivo”.
Assim, se na Antiguidade o corpo era animado pela alma como potência, sendo a alma
em si mesma à disposição da vida, como descreveu Aristóteles; na modernidade
iluminista, a alma é resultado da dinâmica das funções de um corpo organizado, sendo a
organização o princípio da vida. É importante ressaltar que em nenhum momento de
sua obra e, mais especificamente, no Tratado de Higiene, Francisco de Mello Franco,
quando descreve os movimentos da alma, utiliza-se da palavra “vida” – afastando-se de
uma só vez dos argumentos aristotélicos e cristãos. Enfim, a alma, outrora potência
fundamental da vida, torna-se somente um termo; a vida nada mais é do que
organização, ou a economia das funções físico-químicas que resistem à morte. A alma,
desse ponto de vista, está somente do lado do “modo”, isto é, da maneira como se
conduz a vida, e já não coincide com ela.
Elementos de Higiene – seguindo a divisão argumentativa de Aristóteles em De
anima – separa as formas de vida em duas: latente ou ativa. A primeira é vinculada aos
ovos, sementes etc. – enfim, ao estado em que não há movimento sensível e que a vida
se encontra em uma forma bruta e primeira. A segunda, denominada ativa, inicia o
processo de resistência à morte, comum a todos os seres vivos, colocando em
movimento os sólidos e os fluidos que compõem os corpos organizados no conjunto da
assimilação e da excreção. A assimilação repara as perdas das máquinas e a excreção
expulsa o que é nocivo. Assim, o corpo humano – como todos os seres vivos – enquanto
um composto de órgãos, funciona como um “laboratório vital” que é repulsivo ao que
não é vivificante. O epigástrio (diafragma, estômago e intestinos) formam, junto com o
cérebro e o coração, o “triunvirato do corpo humano”148. Os órgãos governam o corpo,
não a alma.
Esses dois princípios de vida (latente e ativa) formam, em conjunto, uma
primeira forma geral de vida, que o autor dá o nome de vegetativa, a qual é atribuída a
todos os seres vivos: animais, vegetais, insetos, humanos etc., e radicalmente oposta aos
minerais. A vida vegetativa pode ser observada em dois sentidos: nutrição e reprodução;
de modo que a primeira pertence ao indivíduo e a segunda à espécie. “Logo a vida
vegetativa, que principia, e só acaba quando a organização se destrói, é a vida radical; a
proporção dos órgãos que a formam, se deterioram, falta à saúde”

149

. Ora, a forma da

vida de qualquer vivente é definida por sua capacidade de se nutrir, de crescer e de se
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reproduzir, definindo-se em resistência à morte. A vida vegetativa corresponde ao que
os antigos chamavam de zóe, porque essa forma de vida é universal e primeira. Há ainda
uma segunda forma de vida, que os animais, diferente dos vegetais, também são
portadores: a vida sensitiva, forma intermediária de vida, que é representada pelos
instintos e por um conjunto de sensações disponíveis que operam o movimento, e, até
mesmo, certo grau de razão que não é perfectível como no homem. Ela significa a
manifestação dos instintos e das sensações dos animais frente aos vegetais, como a dor,
a fome, as emoções, assim como sua capacidade imperfeita de comunicação e
organização. Essas duas primeiras formas (vida vegetativa e vida sensitiva) são opostas
à vida intelectual, onde se manifesta na tradição antiga a bíos. Esta vida é somente
possuída pelo homem, em detrimento dos animais. Ela é representada pela capacidade
intelectiva que permite formular conceitos abstratos e combiná-los extensamente com
formas morais.
A partir da definição das formas de vida seguindo o modelo Aristotélico,
Francisco de Mello Franco promove uma transformação importante no sistema. Uma
transformação na ordem de importância das vidas, por meio de sua sequência lógica: a
vida intelectual e a sensitiva tornam-se somente acessórias à vida vegetativa. Sua
argumentação é interessante: “há tanto homens que vivem apesar de terem perdido o
uso da razão, como existem doentes que perdem um ou mais membros e não
perecem”150. Assim, apesar de tratar de todas as formas de vida no homem, a medicina
deveria considerar em primeiro lugar sua forma mais importante: a vida vegetativa com
seus princípios nutritivos e reprodutivos. Diferente da medicina antiga, não é mais a
bíos o alvo final das ações médico-dietéticas, mas a zóe, as forças materiais que
ordenam a “vida”.
A “alma vegetativa ou nutritiva”, conforme Aristóteles em seu texto sobre a
alma, era somente logicamente anterior, numa escalada que passaria pela “alma
sensitiva” até chegar na “alma intelectiva” como a forma perfectível de vida. Na
Antiguidade, a zoé (vida vivente, não qualificada) era um meio para se alcançar a vida
que vale a pena ser vivida, possível somente na esfera da bíos (vida qualificada). Daí,
todos os trabalhos que os homens podiam destinar em relação a si mesmos e em relação
aos outros em direção à constituição de sua vida particular (bíos) como uma obra de
arte. A vida vivente era somente o princípio lógico e um bem que permitia aos homens,
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em particular, na sua capacidade intelectiva, a interrogação da ética. Para os gregos, a
zoé é o fio em que cada bíos em particular se perdura. A alma, enquanto forma da vida
no curso de seus renascimentos, passava de uma bíos a outra. Nesse sentido, a dietética,
enquanto arte de estilização da vida, somente podia funcionar na ordem da bíos,
contornando a fragilidade da vida (zóe) para a maneira de se conduzir. Por isso, em
Ética a Nicômaco, Aristóteles distinguia três modos de vida que correspondiam à alma
intelectiva do homem: bios theoretikos (vida contemplativa), bios politikos (vida
política) e bios apolaustikos (vida prazerosa). Hannah Arendt, comentando exatamente
essa passagem em A condição Humana, escreve: “[...] os homens poderiam escolher
livremente [acerca desses modos de vida], isto é, em inteira independência das
necessidades da vida e das relações delas decorrentes. Essa condição prévia de liberdade
excluía qualquer modo dedicado, sobretudo da preservação da vida não apenas no
trabalho, que era o modo de vida do escravo coagido pela necessidade de se manter vivo
e pelo mando do seu senhor”. (ARENDT, 2010, p. 14).
Nesse sentido, o que vale para o trabalho, elemento fundamental da econômica,
também funciona para a erótica e para a dietética. A reprodução e a nutrição, ao serem
tratadas em termos orgânicos e, portanto, submeterem o homem a sua natureza,
impossibilitam qualquer interrogação sobre a ética, ou melhor, ela se torna somática.
Assim, tem-se o modo de vida do escravo: reprodução de descendentes e sobrevivência
“coagida pela necessidade e pelo mando se seu senhor”, para parafrasear Arendt.
Ao que parece, Francisco de Mello Franco, acompanhando os movimentos
fundamentais do vitalismo, dimensiona a vida qualificada (bios) como um processo
natural subordinado a serviço da vida não qualificada (zóe). Assim, enquanto para
Aristóteles as definições de alma eram uma argumentação em direção à superioridade
do homem frente aos outros seres vivos; para o mecanicismo vitalista, a noção de
organização enquanto princípio vital transformou-se na chave que permitia diluir o
homem no quadro da “vida” em geral. Desse modo, o zoon politikon de Aristóteles, que
denominava a capacidade política singular do homem como um ser vivo, é reajustado
em outro quadro: a vida, ela mesma, se torna objeto de inquirição e de ação política. O
fato não banal persistente no mundo antigo, do ser humano como vivente e ainda assim
capaz de política, transforma-se para uma direção na qual sua própria condição de ser
vivente é disposta como elemento fundamental da política. Não à toa, essa nova
disposição do poder político, o bio-poder, concentrou-se em três elementos
fundamentais da vida vivente humana: a alimentação, o trabalho e a reprodução
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(dietética, econômica, erótica). Três aspectos que no mundo grego não poderiam se
confundir com o bíos politikos.
Assim, ao recuperar sob novas condições a obra de Aristóteles para se distanciar
do cristianismo, o vitalismo do século XIX reajustou o jogo da vida, no mesmo sentido
daquilo que combatia: a vida ativa do sujeito pode estar destinada moralmente à
manutenção e ao desenvolvimento de sua vida vivente. A dietética pôde se constituir, a
partir de então, como ditames teóricos e práticos para conservar a saúde e prolongar a
vida, e colocar-se na ordem do bio-poder. Não por coincidência, como forma de
prescrição geral de como viver, ela se dedicou tanto, durante o século XIX, a combater
os vícios e os prazeres, os desvios de conduta, como alguns dos inimigos principais da
longevidade. Essa vida não é da ordem do que o sujeito faz, pode ou deve fazer como
um ser que age livremente, mas é seu resultado, isto é, resultado do modo como o
homem pode adotar um regime que prolonga sua existência zoológica e de seus
descendentes, otimizando-a em suas propriedades corporais. A vida qualificada a
serviço da vida vivente, encontra no fato de viver mais e com saúde uma modalidade da
ética. Daí, a correspondência entre viver bem e viver com saúde, na mesma medida em
que para viver com saúde é preciso bem viver. Essa experiência produzida no século
XIX foi imediatamente convidada a se tornar dominante. “O fato de que zoé e bíos não
tem a mesma ressonância [para os gregos] e de que ‘bíos de zoé’ e ‘zoé de bíos’ não são
tautologias é a expressão linguística de uma experiência bem definida” (KERÉNYI,
2002, p. XXI), completamente transformada na modernidade iluminista151.
O médico Luso-brasileiro, Mello Franco, a fim de justificar sua entrada nesse
campo de reflexão “filosófica” a respeito da “vida”, critica diretamente as definições
provenientes da “filosofia”, como se estas fossem do passado. Citando Heráclito,
Demócrito, Epicuro, Diógenes Laércio, “entre outros”, ele escreve o médico lusobrasileiro: “deliram os grandes filósofos”152. E deliram porque dizem que a vida nasce
do ar, do fogo, ou até mesmo que a “alma humana e o princípio vital eram os mesmos, e
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constituiriam a alma universal, da onde todos os entes organizados tiram a vida, sendo
essa uma mera emanação daquela”153. A alma é eterna – afirma ele: “esse é um dogma
de fé que professamos” –, mas a vida não. Um organismo somente é vivo se capaz de
morte, e se sua morte encadeia – por processos ulteriores da economia natural – a
manutenção da vida em geral, é outro problema. Nem como dádiva, como no
cristianismo; nem como potência, como na antiguidade; a vida agora é materializada
como organização. Nesse sentido, é produzida uma inversão completamente estranha a
Aristóteles (e, por conseguinte, ao tomismo), para quem a alma é o primeiro grau de
atualidade de um corpo natural que possui em si potencialmente a vida154.
Elementos de Higiene denomina a vida como o organismo regido pela mecânica
vital da Natureza resistente à morte, do qual a alma é apenas um de seus estratos
particulares. As definições de alma para Aristóteles tornaram-se lei orgânica para os
vitalistas. A dietética (regime de vida), nesse novo jogo onde o corpo vivo é
fundamental, perde, pouco a pouco, seu antigo sentido biótico, na mesma medida em
que se recoloca sob a denominação de higiene. Essa transformação, como se verá,
promoveu, já na passagem do século XVIII para o século XIX, uma ética somática, da
qual a moral será resultado imediato da “mecânica” e do “vitalismo” dos corpos vivos.
Desse modo, o corpo vivo assume o telos do cuidado de si mesmo e das preocupações
médico-políticas.
É preciso ressaltar, entrementes, que essa transformação a respeito da verdade da
“vida” é produzida em meio ao desenvolvimento de um manual de Higiene que, como
ressalta o próprio Francisco de Mello Franco, é o novo domínio da dietética. A dietética
torna-se uma zoo-lógica, pois tem finalidades biopolíticas, encontrando-se já aqui como
o nosso “mais atual passado”.

4.2 Higiene, o novo território da dietética

A problematização da higiene como modalidade dietética põe-se como
fundamental pelo muito que se escreveu sobre o assunto no “mundo luso-brasileiro” e
pelo pouco que se notou tal comutação. Refiro-me à redução dessa relação entre
verdade, poder e sujeito pelo que ficou conhecido na historiografia como “poder
médico” ou mesmo “higienismo” (CHALHOUB, 1996; MACHADO et ali, 1978, entre
153
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outros). Essa redução se dá por um deslizamento histórico, pois somente se reconhece a
higiene (como “higienismo”) enquanto preocupação, na medida em que se torna
“efetivamente” uma questão da Corte Portuguesa, a partir da segunda metade do século
XIX; ou seja, quando ela se torna institucional. Esse “institucional-centrismo” que
orienta as teses sobre higiene somente pode pensar o “poder médico” em termos de
ideologia (de um grupo) ou como normalização, dado seu caráter disciplinar. Assim, de
um lado, o “poder médico” é pensado como uma propriedade de um “grupo de
interesses” – o que me parece uma falsa ideia de seu funcionamento –, de outro, a
disciplina é transformada na forma do exercício desse poder, tal como se ela fosse a
própria definição de poder. Ora, ao enfatizar e supervalorizar essa dimensão
institucional-normativa do exercício da medicina no seu vínculo com as preocupações
de Estado, que se cristaliza na politização das condições de salubridade da cidade e de
suas instituições, perde-se de vista o essencial. Essa força que marcou a medicina
política e social, em minha opinião, é antes resultado dessa transformação fundamental
da dietética – que seria nomeada, já no século XVIII, na França e em outros países da
Europa, como Higiene.
O movimento político descrito era parte de um domínio muito mais vasto (e
penso que mais importante) que envolve não somente um estabelecimento de um novo
saber sobre os homens, mas também um reajustamento da antiga dietética em um novo
princípio de “rentabilidade estatal”, que necessitará interpelar os sujeitos (para que
dirijam a si mesmos) em sua mais remota existência vivente. Evidente que essa análise
não exclui as outras, muito pelo contrário. Contudo, pensar a gênese da higiene, tal
como foi descrita pelos historiadores para o fim do século XIX, pode trazer uma nova
luz à maneira como o bio-poder se estabeleceu no Brasil, sem tomar como um dado
imediato o que foi produzido em meio a uma transformação da relação entre vida e o
regime de vida. Quero dizer, assim, que as análises acerca do “higienismo” do fim do
século tomaram como foco somente aquilo que deveria ser (e assim foi concebido)
como os seus estágios “terminais”.
Circumfusa, applicata, ingesta, gesta, excreta e percepta155, série constituída a
partir da releitura dos tratados de Hipócrates, tornar-se-iam a base pela qual “as coisas
155
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não naturais” definidas por Galeno seriam cortejadas pelos médicos para a constituição
da Higiene como saber. Essa transformação, que também ficou conhecida na história
médica como neo-hipocratismo, remonta a uma dessacralização do “pai da medicina” e
a uma aproximação cada vez maior da medicina com a ciência natural156. Grosso modo,
o neo-hipocratismo promove dois movimentos importantes: o primeiro, a aproximação
com a física newtoniana ao mesmo tempo em que se estabelece uma distância de
Aristóteles; o segundo, a recuperação de um Hipócrates por meio do vitalismo,
distanciado de Galeno, que é cada vez mais associado ao pensamento aristotélicotomista. Esse duplo movimento e a série que dele resulta podem ser encontrados durante
todo o século XIX, inclusive de modo popularizado, já que esse era exatamente um de
seus mais imperiosos objetivos.

Esta é a orientação de Boerhaave, para quem Hipócrates é o primeiro
médico dogmático, o médico filósofo, o médico racionalista. Na
realidade, o pai do que a medicina moderna tinha de bom. Para
Boerhaave, o que a ciência moderna tinha destronado da tradição
médica da antiguidade e da Idade Média, a sua íntima dependência do
pensamento aristotélico, não era culpa de Hipócrates. Como podia
ser? Fora Galeno que o trouxera para a medicina, para dar corpo à sua
transformação da teoria humoral num sistema completo, para dar ao
pensamento hipocrático um espartilho sectarista que lhe era estranho.
Fora Galeno que corrompera a perfeição de Hipócrates. Galeno era
incompatível com a modernidade. Hipócrates não. A união entre
Hipócrates e Galeno, que resistira a milênio e meio de história tinha
finalmente chegado ao fim. (DIAS, 2010, p. 87).

A extensão desse movimento pode ser observada na Europa até o final do século
XIX, entre outros muitos exemplos, nos trabalhos de Becquerel (professor da Faculdade
de Medicina de Paris) e Fonssagrives (professor da faculdade de Medicina de
Montpelier), na França157. Não obstante, esses trabalhos são divididos exatamente

seu domínio quando são inúteis ou quando já utilizadas – transpiração, dejetos, urina, ejaculações
seminais, muco nasal estão envolvidos, mas principalmente o urinar e o defecar são seus objetos. Gesta:
ginásticas e os exercícios, as funções genitais, o sono e a vigília. Percepta: funções cerebrais, faculdades
intelectuais e afetivas e os sentidos externos.
156
Hermam Boerhaave - que muitas vezes foi chamado de Hipócrates dos tempos modernos - e seus
alunos, já no início do século XVIII, produziram as bases teóricas desse empreendimento. No entanto,
essa série de longa vida no século XIX foi refeita somente em 1792 pelo médico francês Jean-Nöel Hallé
– este foi médico de Napoleão Bonaparte, em 1804, e presidente da Academia de Ciências na França, em
1813. Sabe-se que Hallé foi um dos pioneiros do movimento higienista na França. Foi ele que reeditou as
obras completas de Samuel August Tissot entre 1809 e 1813, na França.
157
BECQUEREL, Alfred. Traité elementaire d’hygiene privée et publique. Paris: Libraire de La faculte
de Medicine, 1851. Esse tratado teve mais duas edições, uma em 1854 e outra 1864, revisitada e
ampliada. FONSAGRIVESS, J.B. Dicitionnaire de la santé ou repertoire d’hygiene pratique a l’usage
des familles et des écoles. Paris: Charles Delagrave, 1876.
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conforme a série e, portanto, tal como o livro de Mello Franco. No Brasil, as obras de
Jobim158, Sigaud159 (que exploro adiante no trabalho) também, entre muitas outras,
representam essa perspectiva dos oitocentos. Além disso, toda essa discussão também
ressoa na argumentação de alguns importantes eugenistas e sanitaristas do início do
século XX, pensamento no qual a higiene produziu as bases epistêmicas e políticas,
assim como estabeleceu inúmeras correspondências (STEPHAN, 2005)160.
Dessa forma, o livro Elementos de Higiene de Mello Franco, é somente tomado
como “paradigma” no sentido estrito da palavra, como exemplo de um movimento
maior, pois, como se pode observar, a divisão de sua obra segue exatamente essa
importante sequência neo-hipocrática mencionada acima. Assim, o tratado é dividido
em uma introdução e sete partes: a primeira promove uma discussão (anti) filosófica
sobre a vida – e que foi explorada na seção anterior deste capítulo. A segunda é
destinada a discutir a circumfusa e a applicata. A terceira, e maior parte do texto, é
relativa à ingesta. A quarta parte trata da gesta. A quinta, excreta. A sexta desenvolve a
percepta: a influência do físico sobre a moral e a influência da moral sobre o físico. A
conclusão se limita a algumas considerações a respeito do regime de vida.
Francisco de Mello Franco reconhece O Tratado de Conservação da Saúde dos
Povos, de Antônio Ribeiro Sanches – o aluno português de Boerhaave –, como um
precursor no assunto, contudo, afirma que pretende atualizar a discussão com os
conhecimentos de “física e química” (isto é, o vitalismo), desconhecidos na época que
Sanches produziu seu trabalho. Sua obra também é uma atualização da medicina
política.

Desde Galeno tem os médicos chamado as coisas mais indispensáveis,
e naturais a existência do homem de “coisas não naturais”; convém, a
saber, o ar, os alimentos; o movimento e o repouso; o sono e a vigília;
as paixões; e enfim as secreções e as excreções. Parece incrível que
Galeno, um homem de tanto saber e discernimento tenha dado a coisas
158

Médico brasileiro formado na Faculdade de Medicina de Paris e na Faculdade de Medicina de
Montpelier. Nomeado, por José Bonifácio, Médico do Paço imperial, em 1831. Foi professor e diretor da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Co-fundador e patrono da cadeira nº 41 da Academia Imperial
de Medicina. Deputado geral, em 1848, e depois escolhido senador do Império do Brasil por Espírito
Santo, em 1851.
159
Médico franco-brasileiro que iniciou seus estudos na faculdade de Montpelier na França. Nomeado,
em 1833, por José Bonifácio, médico honorário da família imperial pelos serviços prestados a D. Pedro II.
Em 1840, foi efetivado como médico da Imperial Câmara. Também foi co-fundador e presidente da
Academia Imperial de Medicina.
160
Um bom exemplo é Renato Kehl (1989-1984), formado pela Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, em 1915, foi fundador de várias das sociedades de eugenia no Brasil. Sua obra será amplamente
abordada nos próximos capítulos da tese. Assim, passo rapidamente nesse momento.
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tão naturais o nome de “não naturais”: e ainda mais incrível é que a
dois mil anos tenha sido conservado em todas as Escolas de
Medicina161.

Ora, do ponto de vista teórico, Higiene é o nome dado à dietética hipocrática já
transformada em outra coisa. Se de um lado ela é apresentada como natural, regendo
indivíduos e populações dentro de uma consciência política que tem o Estado como
finalidade; de outro, a higiene se transforma na forma geral do regime do homem
enquanto um conjunto de prescrições médicas. A higiene aparece como uma sujeição do
homem ao bem comum, numa relação entre a medicina e o desenvolvimento do Estado.
A higiene deveria ser aplicada como uma medicina de si mesmo: o gênero de vida dos
homens tomado como um problema e orientado pelo saber médico para que possa ser
colocado politicamente a disposição do Estado. Higiene, a palavra que torna as coisas
“não naturais” em “naturais”, é o domínio em que esse ajustamento se torna possível na
medida em que retoma as técnicas médicas da antiguidade na ordem do bio-poder.
A seção sobre a circumfusa trata dos corpos que rodeiam o corpo humano e
estabelecem relação com ele, a saber: o ar, a eletricidade, o galvanismo e os ventos.
Tratam-se dos princípios constituintes da atmosfera e suas condições de salubridade,
assim como técnicas ambientais de ação do médico na saúde. O mais importante desses
elementos é, sem dúvida, o ar, sendo que os ventos nada mais representam que sua
movimentação. Eletricidade e galvanismo são modalidades de ação terapêutica
utilizadas pelos médicos fisiologistas por meio de instrumentos de alteração das
matérias.
O ar, diz o autor, “pode ser receptáculo das exalações, e miasmas, que se
desenvolvem continuamente de todos os corpos”. Já do ponto de vista químico,
continua, “pode ser considerado um laboratório imenso em que a natureza faz uma
infinidade de decomposições, e novas combinações [...]”162, que tem efeito direto na
saúde humana. Pode ser seco, úmido, quente e frio, e ainda combinar os seus estados
durante um mesmo dia, constituindo cada um deles determinado efeito nos corpos. O ar
quente, por exemplo, dissipa os humores líquidos no corpo e pode excitar febres
gástricas, erisipelas, diarreias e disenterias. A rarefação do ar produzida pelo calor
atacará principalmente os órgãos de respiração. No sentido contrário, o ar frio em
excesso (que, em geral, é mais benéfico à saúde humana), em excesso, ao dificultar a
161
162

FRANCO, 1814, op.cit., p. XI
Ibid., p. 30.

117

circulação dos líquidos pela compactação dos sólidos, implica em inflamações na
garganta, nos olhos, no peito, febres catarrosas, abscessos e gangrenas. As funções
musculares endurecem e perdem seu movimento e os sentidos ficam embotados. O ar
úmido é muito pernicioso ao homem (salvo aqueles de constituição seca), pois seu
sereno geralmente produz o embaraço da respiração e deixa o homem com uma
constituição física mole e inerte, com dificuldades em todas as funções. Ao contrário, o
ar seco é geralmente benfazejo à constituição do homem. Nesse estado, as sensações são
mais vivas e todas as funções se praticam com mais liberdade; os humores
excrementícios são evacuados mais facilmente e o apetite é mais decidido. No entanto,
quando a seca é prolongada, os sólidos se irritarão pela evacuação demasiada dos
líquidos, e os homens estarão dispostos a ataques nervosos.
O segundo ponto a ser destacado a respeito do ar é a sua composição por conta
do oxigênio, “gás único como mostram os químicos”, fundamental para a respiração e
para a combustão. Sua circulação é fundamental. Nesse sentido, ocorre a importância
dos ventos: “o ar parado, e que não se torna em vento, é para os animais e vegetais o
mesmo que é a água encharcada para os peixes”163.Daí, o perigo da concentração de
pessoas no mesmo espaço não arejado, em arquiteturas mal dispostas que
impossibilitam a renovação do ar, transformando-o em “ácido carbônico e em azoto”.
Mais perigoso ainda é a disposição espacial de lugares de doentes (hospitais e
masmorras), que intensificam a produção de miasmas e aniquilam a vida dos que ainda
estão sãos. Cemitérios e matadores devem ser construídos em uma boa distância das
cidades, de modo contrário aos ventos, para evitar a circulação dos miasmas
provenientes dos corpos em putrefação. O primeiro lugar que se deve procurar por
epidemias é na atmosfera, mas é por meio de seu melhoramento que se pode evitá-las.
Manter os bosques vivos e planejar a construção da cidade e dos edifícios são as
primeiras medidas para uma atmosfera salubre.
Ao comentar sobre a eletricidade, retomando a seção sobre a circumfusa,
salienta Francisco de Mello Franco que todos os corpos contêm certa quantidade dessa
importante matéria de tratamento médico de doentes. Quantitativamente, os corpos são
dotados de eletricidade positiva quando apresentam uma quantidade maior que a
natural, e negativa quando estão abaixo de seu padrão normal. Prescrevendo tratamentos
à base do aumento da eletricidade no corpo, escreve o autor:
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[...] a eletricidade positiva acelera o curso dos líquidos nos tubos
capilares, aumenta a circulação sanguínea, promove as secreções,
principalmente a da transpiração, excita o apetite, e comunica aos
corpos animais notável vivacidade. Sucede o contrário com a
eletricidade negativa, que torna os corpos fracos, languidos, e
incapazes tanto do trabalho do corpo como do espírito164.

No que toca o galvanismo, o autor o aproxima do fenômeno da eletricidade,
mas ressalta seu caráter ainda experimtental. Contudo, sabe-se sobre o assunto, segundo
Mello Franco, que existem corpos que são excelentes condutores do galvanismo e
péssimos na eletricidade comum. O autor afirma:

“Dizem os fisiologistas, que um fluido galvânico produz no sistema
dermoide um sentimento de ardor acompanhado de vermelhidão e até
de tumefação [...] e é por isso que a dor nos beiços, nas orelhas e no
globo do olho é mais viva do que nas mãos. Há aceleração do pulso,
aumento da urina, assim como das demais secreções [...]165.

São citados tratamentos de sucesso contra os reumatismos e também efeitos
favoráveis na condução das doenças mentais pelas perturbações relativas aos órgãos
cerebrais.
A mesma seção ainda explora a applicada, isto é, as vestimentas, das fricções e
dos banhos. Em conexão com a atmosfera, e também com o perfil humoral do sujeito,
as vestimentas devem ser proporcionais ao clima dos países e também as suas estações.
Portanto, devem ser cômodas. As roupas pesadas jamais devem ser prescritas aos mais
novos, o excesso de transpiração evacuará os sucos nutritivos e impossibilitará o
desenvolvimento. Após os quarenta anos, os homens devem agasalhar-se mais, excitar a
pele e promover a transpiração para, assim, retardar a fria velhice e “tocar a meta da
longevidade”. As fricções, por sua vez, são métodos profiláticos recomendados frente às
moléstias que dependem da relaxação e da inércia dos sólidos, principalmente diante
dos distúrbios da digestão. Estimulando a pele, “chamamos a ação vital para a periferia
e invertermos a sua concentração no epigástrio”166. Os banhos correspondem a um tema
que o autor dá a maior importância frente à applicada. Banhos quentes, mornos, frescos
e frios precisam ser utilizados conforme a própria constituição humoral, levando em
conta a idade, o sexo e outras condições. Banho quente excita o suor maligno, produz
164
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agitação e ansiedade. O banho morno purifica a pele, acalma a irritabilidade excessiva
do sistema nervoso e tempera os vícios. O banho fresco é indicado em rios ou no mar, já
que está na temperatura ambiente, e tem as mesmas indicações dos banhos mornos. A
diferença está vinculada à constituição daquele que tem o banho prescrito, ou seja,
devido à quantidade de calor natural de que é portador. O banho frio, devido ao efeito
convulsivo e respiratório que condiciona, é indicado para recuperação enérgica das
funções orgânicas, sobretudo para aqueles que, por variados motivos, precisam
restabelecê-las.
A próxima seção discute a alimentação de uma maneira geral, enfim, a ingesta.
Inicialmente, Francisco de Mello Franco faz a seguinte reflexão:

[...] todos os corpos organizados, isto é, dotados de certa força vital,
experimentam perdas continuadas pelo consumo do seu tecido
orgânico, e por todas as suas excreções. Observam-se em todos eles
dois princípios, obrando em oposição; dos quais um tende para a vida,
e outro tende para morte, um conserva e renova o corpo, e outro
desorganiza, e destrói (...) O equilíbrio dessas duas forças, continua,
constitui a saúde, e o vigor, que são tanto mais firmes, quanto a
balança está mais igual167.

A maneira de manter tal equilíbrio, referido na citação, diante das perdas do
organismo, está na alimentação em geral. Para tanto, a alimentação deve ser
proporcional e subordinada ao estado individual do sujeito (idade, sexo e temperamento
ou humor), e também ao clima onde vive. Para haver nutrição – como se chama o
processo de manutenção da força vital – é preciso que se tenha a animalização e a
assimilação das substâncias alimentícias. A animalização consiste na transmutação das
substâncias vegetais em animais, e a assimilação é a conversão das substâncias
alimentícias em partes que compõem a organização vital.
Mello Franco, em relação à animalização e à assimilação, exclui toda e qualquer
alimentação do reino mineral, pois neste “não há nenhuma matéria nutritiva”168. Só há
alimento onde há princípio vital. Nos animais, a matéria pode ser dividida em três: o
gelatinoso, o albuminoso e o fibroso, cada um tendo uma importância decisiva na
constituição nutritiva. Nos vegetais, a matéria nutritiva é variada, “mas entre as mais
importantes, estão a fécula amilácea e o glúten”. Seguindo a máxima do “pai da
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medicina”: alimentum unum et non unum (e não um único alimento). Assim, sugere
variedade maior dos alimentos e bebidas, dentro do possível: “O crescimento
progressivo, a reparação contínua, e constante renovação do corpo animal são fundados
na capacidade, que os alimentos têm, de penetrar este corpo em todas as partes da sua
substância” 169. Desse modo, lembrando Hipócrates, o texto afirma que a melhor forma
de conhecer a substância nutritiva de um alimento é a quantidade de fezes, pois a
expulsão das substâncias refratárias delimita as alimentícias.
A seção sobre a ingesta representa a maior parte do tratado e discute a qualidade
e a capacidade alimentícia, assim como a preparação e o cultivo de cada alimento. Além
disso, discrimina os comestíveis que podem ser percebidos pelos homens distribuindoos qualitativamente conforme seus reinos: vegetais (frutas, hortaliças, cereais, legumes,
nozes) e animais (quadrúpedes, domésticos e silvestres, pássaros, peixes). As bebidas
também são tratadas. O leite e seus derivados, segundo o autor, cumprem uma função
intermediária entre os alimentos animais e vegetais na dieta humana. A água, como a
substância fundamental a qualquer princípio vital, é dividida em água pura, ótima para o
consumo, e as águas compostas (férreas, salinas, acídulas, hepáticas, alcalinas)
impróprias para o consumo por serem águas minerais – estas devem ser utilizadas pelos
clínicos terapeuticamente. Por último, o autor escreve sobre as bebidas fermentadas, chá
e café. Cada tipo de alimento é tratado de acordo com os humores, a idade e o sexo dos
sujeitos, tal qual a moderação antiga, de forma que excessos são sempre renegados.
Desse modo, essa parte do tratado assume a forma de uma bula ou um inventário
alimentar que pode ser consultada para ajustar a alimentação aos traços individuais do
sujeito170.
O próximo passo do tratado põe em questão o exercício, mas também o repouso,
o sono e a vigília como domínios da gesta. A respeito disso, Mello Franco afirma:

169

Ibid., p. 87.
Não à toa, Elementos de Higiene foi influência direta de livros de culinária luso-brasileira. Talvez, o
exemplo mais claro e que emite inúmeras citações do livro de Mello Franco seja: Arte do cozinheiro e do
copeiro; compilada dos melhores autores que sobre isso escreveram modernamente, escritos pelo
Visconde Vilarinho de S. Romão, em 1841. Desse modo, na medida em que a alimentação começa a
ultrapassar a dietética como seu elemento regulador, substituindo as teses humorais antigas, ela deixa de
ser domínio exclusivo da medicina para se colocar, também, como domínio do prazer e do bom gosto de
comer, movimento que foi nomeado como “libertação da gula”. Isso, evidentemente, não significa que a
culinária está do lado dos excessos, muito ao contrário, mas ela já não limitaria determinadas iguarias por
prescrições dietéticas em relação a temperamentos humanos: quente, frio, úmido, seco. “Essa invenção
ocorreu no momento em que os progressos da química e da fisiologia experimental desconsideravam a
antiga dietética hipocrática, e muito antes que uma nova dietética tivesse conseguido estabelecer-se de
forma sólida” (FLANDRIM, 1998, p. 686-687).
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Assim como as águas correntes se purificam e se conservam
cristalinas servindo de espelhos aos objetos que se apresentam; e
assim como as estagnadas se tornam limosas, turvas, e até pútridas; da
mesma sorte os animais que se agitam são fortes, ágeis e alegres,
mostrando em todas as suas ações sintomas de saúde e vigor, e pelo
contrário os que vivem em mole ociosidade são frouxos, inertes,
tristes e pesados, indicando na falta de expressão de todo os seus
gestos, que a energia vital não está neles radicada, e que são por
conseguintes semelhantes aos edifícios arruinados, que a cada
momento ameaçam a cair por terra171.

Os exercícios, sob essa prescrição geral, são divididos em três: ativos, passivos e
mistos. Os primeiros são indicados para pessoas em geral saudáveis, na medida em que
o sujeito se põe em movimento de acordo com os seus próprios músculos: os jogos, a
corrida, a caça. Os segundos, indicados aos doentes e aos convalescentes, são aqueles
em que o corpo é movido sem sua própria força: andar na liteira, de barco, ou de
carruagem. Os terceiros são exercícios mistos, indicados para pessoas saudáveis que se
encontram em doença: trata-se da direção do barco ou mesmo da carruagem. Sobre
esses três tipos de exercícios Mello Franco escreve:

[...] nestes curtos parágrafos fica exposto o que nos pareceu mais
importante acerca dos diferentes exercícios a que os gregos e os
romanos deram o nome de ginástica. Conhecendo uns e outros quando
era necessário para terem cidadãos robustos, que pudessem com os
trabalhos militares, deram-lhe todo o aparato de grandeza, e pompa,
distribuindo prêmios, com que publicamente honravam os vencedores
nos diversos exercícios que se praticavam nos seus Jogos Olímpicos
[...]172

A ideia do médico era introduzir esses hábitos da antiguidade no Brasil “onde
residem valetudinários e frouxos”. Insistir aos governantes e ao soberano acerca da
importância dessas práticas, para que as acrescentassem na educação do povo, pois
“gente fraca que foi sempre educada na efeminação, de pouca utilidade servirá ao
Estado; porque é insuficiente para as armas, e pouco própria para as letras, mas não
assim para os vícios, companheiros da inércia”173. No entanto, a respeito dos
governantes, o médico deixa claro que “leis não bastarão” para fazer essa importante
prática se disseminar. Segundo ele, somente meios indiretos e “discretamente
conduzidos” serão efetivos para incitar os sujeitos à prática de exercícios, que
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possibilitarão a existência de um “verdadeiro cidadão”. Segundo Francisco de Mello
Franco, a história prova que os romanos, com o passar dos anos, se distraindo da
ginástica que os fizeram homens de bronze, tornaram-se, para a sua derrocada,
“egoístas, destruidores da pátria e cobriram-se de abomináveis vícios, e horrorosos
crimes”174. Esse seria o estado do “Império Português” e, por conseguinte, de suas
colônias. Daí, a importância da introdução da ginástica na educação da mocidade, pois
mudando a educação física e a moral, a gente será outra.
Tanto o sono quanto o repouso são tratados como uma espécie de negativo (no
sentido matemático) do exercício. São os estados reparadores das forças que devem ser
ponderados de acordo com o estado do corpo. Ou seja, não se deve repousar muito se o
exercício não for violento; não se deve dormir demais (adultos 6 horas e crianças 8
horas); mas, acima de tudo, deve-se considerar a importância desses estados, pois a falta
deles em equilíbrio com o movimento pode causar “mazelas à máquina corporal”. Uma
máquina ligada e funcionando a toda potência, e por muito tempo, tende à ruína; são
necessários momentos de suspensão das atividades para que ela possa funcionar com
toda a sua capacidade, sem riscos. Se para dormir bem é preciso ter trabalhado, para
trabalhar bem é preciso ter dormido. Quanto à vigília, que é o oposto ao sono – e técnica
fundamental de penitência religiosa –, é indicada a moderação, pois vigílias prolongadas
arruínam a saúde. E “como ninguém faz grande trabalho sem saúde, é manifesto que até
por essa razão a devem conservar = mens sana in corpore sano”. 175
Não menos importante que as outras partes da série, a excreta, seção posterior à
gesta, é tratada a partir de dois temas: as secreções e as excreções. Conforme Mello
Franco: “As secreções consistem na separação de certos humores preparados por órgãos
próprios, e para esse fim destinados, dos quais são pela maior parte conduzidos para
outros lugares, em que são necessários”176. Trata-se da saliva, da bile, do sangue, do
esperma177. “As excreções são os meios pelos quais a natureza leva para fora do corpo o
supérfluo dos alimentos e das bebidas, isto é, tudo aquilo que não se pode assimilar
[...]”178. Exemplos são as fezes, a urina, o suor e a menstruação. Em Elementos de
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Higiene, nota-se que qualquer alteração substancial nesses elementos é sintoma químico
da alteração do estado de saúde. O estudo e o exame da excreta são, dessa maneira,
fundamentais para qualquer fisiologista reconhecer e antecipar danos nos corpos
organizados. Tais dados são, também, relevantes para que as pessoas possam procurar
um médico.
Nos últimos capítulos, que representam a sexta seção, Francisco de Mello
Franco disserta sobre a percepta: influências mútuas de físico no moral e do moral no
físico. Essa seção é de fundamental importância porque representa, ao mesmo tempo, o
resultado e o reinício de todos os cuidados, tal como se os temas fossem circulares. A
percepta é o início e o fim lógico do trabalho da higiene. Afinal, cabe ao médico
aconselhar os súditos-cidadãos, mas também aqueles que governam, a respeito da
necessidade da saúde para o bem do Estado e da espécie. Afinal, a moral é parte da
saúde, e esta, como domínio da higiene, torna-se objeto privilegiado da medicina.
Francisco de Mello Franco entende por físico “o recíproco encadeamento de
todos os sistemas de órgãos, que formam nossa máquina” e por moral “tudo o que diz
respeito das funções de nossa alma”179. Ambos são ligados um ao outro. No entanto,
enquanto o primeiro se destrói, o segundo existe para sempre – “é um dogma de fé que
professamos”. Assim, “todos os corpos que tem ação sobre o homem são capazes de
modificar seu estado moral”, clima, alimentos, local do país, os modos de viver – ou
seja, todas as coisas naturais que tratam a série neo-hipocrática. Conforme Mello
Franco:

É sabido, que em certas disposições dos órgãos internos, e
nomeadamente das entranhas do ventre, somos mais ou menos
capazes de sentir e pensar. As doenças que se formam nelas mudam,
perturbam, e algumas vezes de todo invertem a ordem habitual dos
sentimentos e das ideias [...]180

Tais alterações físicas podem gerar a loucura, e esses delírios da moral somente
podem ser curados com mudanças nas partes doentes. Elementos de Higiene traz à tona
a reflexão de que as funções intelectuais (e, portanto, morais) crescem e se aperfeiçoam
com o corpo, e com ele também se destroem. Com adesão parcial a John Lock e a

179
180

Ibid., p. 301.
Ibid., p. 314.

124

Étienne Bonnot Condilac181 – e ao sensualismo –, Francisco de Mello Franco estabelece
uma relação entre os sentidos e as funções orgânicas, demonstrando como esses últimos
transformam a organização dos primeiros.
A moral, por outro lado, que seria resultado de forças corporais, agindo a partir
do que chamaríamos hoje de “psicossomático”182. Algumas sensações excitam, como
alegria, valor, esperança, amor; e outras desestimulam, como tristeza, medo, ódio e
inveja. As paixões da alma alteram nossa sensibilidade e, por conseguinte, nossa
organização vital. Sendo assim, a alegria moderada, a esperança e a amizade são
afecções que se devem conservar para uma boa saúde, pois são fundamentais para uma
feliz existência (ou seja, para uma existência saudável) – “o pulso se torna mais cheio,
mas a artéria mais macia”. Por outro lado, a tristeza, a mortificação surda e o desgosto
habitual vão minando nossa existência, fazem no epigástrio um aperto doloroso,
sufocam os órgãos da respiração etc., podendo levar a moléstias crônicas e algumas
agudas.
De forma semelhante aos outros capítulos, o autor faz um inventário dos vários
sentimentos humanos (e muitos dos pecados capitais: avareza, gula, cólera etc.),
estabelecendo uma relação direta com os efeitos que eles têm para a saúde. Tudo se
passa como se a moderação dos sentimentos estivesse posta a serviço de uma vida
saudável; o que significa uma fundamental inversão dos preceitos da medicina antiga,
na qual a moderação da saúde era um trampolim para uma existência ético-política. Esse
movimento somente é possível na era do bio-poder, na medida em que os médicos, ao
tomarem a moral como objeto, transformam as relações humanas em causa de perigo
para a saúde – já tornada um bem fundamental. A respeito da moderação, Mello Franco
afirma:

Em uma palavra a ancora sagrada que não nos deixa naufragar no
proceloso oceano desse mundo é a moderação, é a temperança em
todos os nossos desejos, e ações: por elas conseguimos inestimável
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paz de espírito, a vigorosa saúde do corpo, e chegamos a viver a vida
longa, e ditosa vida183

A conclusão dos Elementos de Higiene é uma retomada da série neo-hipocrática,
em relação aquilo que ela é em princípio: uma tecnologia do sujeito, um regime para os
homens em forma de bula de vida. Reflexões sobre o regime é inteiramente baseado nas
prescrições do médico-filósofo Celso, autor que Mello Franco faz longas citações. Nesta
obra, como no médico e filósofo romano, as prescrições são separadas em duas partes: o
regime das pessoas robustas e o regime das pessoas débeis e delicadas. Para os
primeiros, o “cuidado de si” é prescrito, assim como a moderação e a simplicidade dos
alimentos, pois “são estes os fundamentos da vida longa sadia”. Para os segundos, o
autor retoma todo um conjunto de prescrições que remetem aos temas centrais do livro.
É indubitável, de acordo com Franco, que as pessoas débeis governem-se de modo mais
cuidadoso. Isso para que mudem passo a passo sua constituição para uma mais robusta,
que lhes garantiriam uma vida mais longa.
Assim, o médico conclui, com um “contrato higiênico” com os “pacientes”, de
que todas essas prescrições sejam cumpridas, e que, debaixo dessas condições, o médico
fará tudo para o restabelecimento e conservação da saúde; caso isso não aconteça de um
lado ou de outro, o contrato estará rompido – e o médico não será culpado pela morte. A
saúde, esse bem maior que prolonga a vida, somente chegará, diz ele, através da reforma
completa do sujeito por um diretor. Em uma palavra: de um bioascetismo regido pelos
conselhos do médico. Esse é o objetivo do livro, e por isso dirige-se a seus concidadãos,
porque se essa tarefa for cumprida, fariam “respeitar nas quatro partes do Globo a
valorosa Nação Portuguesa”184.
Descrevi com delonga essa série, pois ela é a base da Higiene que se constituiu
durante todo o século XIX. Circumfusa, applicata, ingesta, gesta, excreta e percepta
são problemas de longa duração no exercício da medicina no Brasil, temas que,
inclusive, orientaram a maior parte da produção das Faculdades de Medicina entre 1850
e 1890, reverberando no modus operandi da educação dos sujeitos (GONDRA, 2004).
As teses, geralmente, fazem referência a essa sequência ou a um de seus elementos que,
isolados para o seu desenvolvimento argumentativo, permitiram explorar em particular
as novas contribuições físico-químicas. Além do mais, é possível entrever, a partir dos
manuais populares de higiene e sua grande circulação (GUIMARÃES, 2003). O alcance
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dessa “tecnologia do sujeito” reportada pelo regime de vida. Esses focos da experiência
humana são – apesar de muito antigos e construídos na antiguidade –, ainda hoje,
levados a cabo como fontes importantes para o exercício da saúde, reverberando para a
influência atual de sua genealogia.
As formulações neo-hipocráticas somente começam a perder força a partir da
década de 70 do século XIX (EDLER, 1996), quando os avanços da medicina
experimental e da biomedicina podem colocar em questão, passo a passo, esse tipo de
medicina “empírica”. A clínica, assim, passa a dividir seu lugar com o laboratório, que
traz outra visibilidade para as doenças. No entanto, essa mudança é somente uma
inflexão de curva, não uma ruptura. As bases de atuação médica, os temas tratados,
enfim, o escopo da higiene, são pensados no século XVIII e constituídos ao longo do
século XIX como uma reformulação da dietética, a partir do seu entrecruzamento com a
economia política, como exploro a seguir na tese. Se o saber médico é tomado por uma
controvérsia epistêmica acerca das doenças, essas transformações somente implicarão
em um reajuste com as formas de governo e com as tecnologias de si já instituídas na
primeira metade do século XX.
Pode-se dizer que, dado o exposto anteriormente, talvez, a maior “contribuição”
da Higiene à atualidade do bio-poder, antes mesmo de um poder normativo por parte da
medicina, seja a cristalização e a conformação da sentença de que viver bem é viver com
saúde. Não que a saúde tenha passado a ser valorizada somente a partir da higiene,
todos sabemos que ela é um elemento que deveria ser considerado desde tempos
inenarráveis da história do ocidente. Contudo, sua sistematização e centralização como
modelo de vida teleológico é, certamente, somente possível com a finitude do homem,
enfim, quando a vida se recoloca no jogo limitado das forças materiais, que deixam de
ser o meio pelo qual o sujeito pode agir no mundo para se tornar o próprio fim das
elaborações. A saúde já não é um bem per se, seja por dádiva da benevolência divina,
ou mesmo como um terreno passivo posto para a alma, ela é o lugar onde o homem e
sua vida encontram-se, fundindo-se como meio e fim da ação no mundo. A ideia, tão
cara aos dias de hoje e tão comemorada, de que “o importante é ter saúde” tem nesse
desenvolvimento político a sua “fundação”. Assim, não há mais a separação entre o
sujeito que age no mundo e o seu corpo, ele mesmo é o sujeito e o fim da ação. Por isso,
a higiene será um dos centros do governo de si e dos outros.
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4.3 Higiene pública e Higiene privada
O verbete “Higiene”, extraído do Dicionário de medicina popular e
doméstica185, que data de 1865, torna ainda mais claro os objetivos da higiene. Afirma o
dicionário que a ciência higiênica é dividida em três partes, a saber: o objeto, a matéria e
as regras. Acerca da primeira parte, diz:

O objeto da higiene é o homem considerado individualmente, e em
conformidade com os diferentes caracteres fisiológicos que lhe são
próprios, e coletivamente em relação aos climas que ele habita, com a
sociedade de que é membro, e com o diferente gênero de vida que
segue186.

O temperamento, a idade, o sexo, os hábitos, predisposições hereditárias e a
constituição são os focos de conhecimento para conservar a saúde do “indivíduo e da
espécie” – no caso do indivíduo, regulando de modo conveniente os “modificadores de
economia”; e no caso da espécie, pelo “entrecruzamento das raças e das famílias”. A
matéria da higiene compreende as causas que os “antigos autores chamavam de não
naturais” - circumfusa, applicata, ingesta, gesta, excreta e percepta. Suas regras são
públicas e privadas. “A parte pública” compreende os melhoramentos do clima, lugares,
habitações, costumes e leis, ou seja, tudo aquilo que concerne à higiene enquanto
matéria de governo e política. A “parte privada” tem por objetivo o regime do homem
considerado individualmente, na sua intimidade, naquilo que ele faz de si mesmo e com
os outros. Assim, a higiene se localiza entre a patologia e a terapêutica: “Logo, pois a
Higiene alcança seu fim, conservando a saúde, removendo moléstias e prolongando a
vida”187.
A vida humana em seu caráter primário – nutrição e reprodução – é tomada
como objeto privilegiado de intervenção da Higiene. Se a seção sobre a reprodução
entre raças e famílias tem como objetivo conservar a saúde da espécie, regulando a
“sexualidade”; já o problema da nutrição se coloca do ponto de vista de uma
“econômica” – no sentido de oikos, casa - como fonte de realização e de cuidado
individual. Ainda, como a finalidade da higiene é a conservação da saúde do indivíduo e
da espécie, esses dois domínios são interpelados pela série “neo-hipocrática”, que
185
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compreende a matéria da higiene. Seguindo essa sequência, gostaria de explorar,
pormenorizadamente, a seção que diz respeito às regras da Higiene e suas definições de
público e privado.
Se é possível afirmar que, do ponto de vista público, as regras da medicina
tinham como objetivo produzir as “vísceras estatais”, governando as intempéries do
ambiente e seu impacto na constituição do regime do Homem; já do ponto de vista
privado, essas regras funcionavam sobre o domínio de seu regime individual e familiar.
Elas tornavam-se uma “tecnologia do sujeito”, isto é, a produção coletiva de um novo
Homem através da relação que os indivíduos estabelecem consigo mesmos. Se não
confundirmos o objeto da higiene – o regime do homem tomado individualmente e
coletivamente em relação às coisas que os circundam – com as suas regras, veremos que
público e privado denotam, acima de tudo, um terreno político singular.
As formulações médicas de público e privado, apesar de se apoiarem nas ideias
de medicina coletiva e de medicina individual, não coincidem exatamente com elas,
como parece ocorrer à primeira vista. O foro íntimo e não político, aquele que durante
muito tempo esteve confinado no oikos (casa), torna-se um problema político
fundamental e é em relação ao privado que tal problema começa e se dissemina. Porém,
Rousseau, em seu Tratado sobre a Economia Política (1755), mostra muito bem esse
movimento em relação à “economia” – que incluía a dieta e, entre outras coisas, a
seleção de casamentos:

[...] a palavra economia vem do grego oikos, ‘casa’, e nomos, ‘lei’, e a
princípio significava apenas a administração prudente e legítima de
uma casa, tendo em vista o bem comum de toda a família.
Posteriormente, o sentido do termo foi ampliado para denotar o
governo da grande família representada pelo Estado. Para distinguir
essas duas acepções, elas são denominadas de economia geral ou
política e economia privada ou doméstica [...]188

Durante muito tempo na história do Ocidente, a “economia” se manteve fora do
domínio da política, no mesmo sentido que a casa (oikio) era diferente da pólis. Em
relação a essa questão, comenta Agamben: “contudo, importa não esquecer que oikos
não é uma casa unifamiliar moderna nem simplesmente a família ampliada, mas um
mecanismo complexo no qual se entrelaçam relações heterogêneas que Aristóteles
188
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distingue em três grupos: relações ‘despóticas’ senhores-escravos (que costumam
incluir a direção de um estabelecimento agrícola de dimensões amplas), relações
‘paternas’ de pais-filhos e relações ‘gâmicas’ marido e mulher” (AGAMBEM, 2007, p.
31).
A metáfora econômica era utilizada na medicina antiga, na filosofia estoica e na
teologia, quase sempre, como sinônimo de gerência, na mesma medida em que se define
como uma modalidade lateral à política. Se política tem a ver com a pólis, com a
comunidade dos homens, com o Estado, a oikonomia – antes de se transformar em uma
ciência particular – representava aquilo que fora do âmbito público e político se
destinava a constituir a subsistência do homem do ponto de vista da gerencia. Agambem
comenta: “no Corpus Hippocraticum, he peri ton noseonta oikonomie designa o
conjunto de práticas e dispositivos que o médico deve levar a cabo com relação ao
enfermo. No âmbito filosófico, quando os estoicos buscam expressar a ideia de uma
força que regula e governa tudo a partir do interior, é uma metáfora econômica que
recorrem. Nesse sentido amplo de governar ocupar-se de algo, o verbo oikonomiein
adquire o significado de ‘suprir as necessidades da vida, nutrir’ (assim, os Atos de
Tomás parafraseiam a expressão ‘vosso Pai celeste as nutre’ na parábola de Mt 6,26
sobre as aves do céu com ho theos oikonomei auta, em que o verbo tem o mesmo
significado do português de ‘governar as bestas’” (AGAMBEM, 2011, p. 33).
No sentido cristão, se a oikonomia dos homens é sinalizada pelo combate à
carne, a oikonomia divina é denotada pela Providência. É nesse jogo que o poder
pastoral instalou seu combate, e também está aí a diferença entre a economia privada e a
economia política. É nesse mesmo sentido que a Higiene (dietética) no sentido político
que assume já no final do século do século XVIII – uma das herdeiras do poder pastoral
–, cruzou-se com a economia e pôde desenvolver-se em uma política que não é a da
soberania, mas aquela que faz dos homens vivos o alvo de sua gerência, do jogo do
governo de si e dos outros: o bio-poder. A medicina, ao tornar-se instrumento de
utilidade pública, produziu a partir da sua “consciência política” uma “desprivatização”
dos “modos de existência”, na mesma medida em que os tornava como fundamentais
para a economia política. A dieta de vida – alimentação, sexualidade, sono, modo de
morar etc. domínios até então completamente exteriores a política – tornar-se-ia um
elemento fundamental a ser regido. Por isso, quando escrevo “desprivatização”, me
refiro ao movimento que torna esses temas, até então individuais e apolíticos –
vinculados às perspectivas médica e religiosa –, fundamentais para a o domínio político.
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Essa forma de vida definida a partir de então pelo saber médico, constituía-se pela
determinação de colocar à disposição do poder do soberano o corpo saudável, capaz de
trabalho, reprodução e guerra. Isso não significa nem uma intervenção direta e
normativa do Estado, nem assinala o fato de “publicizar” a esfera da intimidade a ponto
desta sair do domínio do oikos. Muito pelo contrário, o domínio “privado” é exatamente
o seu foco político que se transforma em “tecnologia de sujeito”. Esse será o grande
alvo das campanhas higiênicas do século XIX, e, não à toa, essas puderam se dirigir
incansavelmente às famílias e aos trabalhadores.
A maneira de viver, a partir de então, não poderia ser mais desconsiderada, ao
menos quando pensada como ponto fundamental do governo de si e dos outros. Enfim,
todo o regime dietético (a matéria da higiene) se transformaria em elemento
fundamental para o bio-poder, e a medicina; espécie de guardiã da hygiéia que
estabeleceria como dever popularizar a “ciência higiênica” entre os sujeitos enquanto
um exercício ético-político. A politização do corpo do sujeito individual, por meio de
uma ética somática, significa a maneira como o cuidado de si pôde tornar-se
bioascetismo. Ele se desenvolveu antes e ao lado das gestões populacionais e
institucionais que foram nomeadas de biopolítica. Pode-se notar, assim, a existência de
duas políticas coextensivas e igualmente importantes pelas quais os médicos dedicaram
suas obras higiênicas: a biopolítica e a “bioascética”, ambas igualmente intensas, de
modo que a segunda operou no detalhe do ethos em contraposição ao aparato
institucional. A diferença é que a biopolítica operou na forma do regulamento e da
regra, e muitas vezes de forma normativa, enquanto “bioascética” utilizou-se da
individualidade como elemento fundamental do exercício do poder.
Esse momento fundamental na constituição do bioascetismo estabeleceu o
reencontro das formas ascéticas com a política, de uma maneira completamente
inusitada. Se na antiguidade clássica, o ascetismo estava conectado com a política na
mesma medida em que se distanciava do corpo, dos bens e do sexo; nos séculos I e II, já
as filosofias se configuraram como um ascetismo que, ao incorporar a dietética, a
econômica e a erótica no rol de preocupações, abriu a possibilidade de criar um sujeito
autofinalizado, capaz de se afastar da política como um lugar de vícios.
O cristianismo dos séculos precedentes já se apresentava como a consumação
desse movimento catártico, e sabemos que, durante toda a Idade Média, manteve-se em
uma relação exterior que foi bastante conflituosa com a política (basta assinalar a
diferença entre o poder régio-temporal e o poder papal-espiritual), tomando conta da
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salvação individual. A doutrina agostiniana, por exemplo, tornava a política um assunto
profano, como resultado da ação pecadora, e durante muito tempo foi determinante na
teologia “apolítica”, que se apresentava como uma oikonomia providencial na forma do
pastorado (AGAMBEM, 2011). A Igreja Cristã, nesse sentido, durante todo esse
período, no Ocidente, ocupou-se dos vícios individuais, do domínio da “casa”, enfim, da
escalada da salvação de cada um (inclusive dos príncipes) em relação aos pecados.
A respeito da ocupação com os vícios individuais, exercida pela Igreja Cristã,
até mesmo por Tomás de Aquino que, ao contrário de Agostinho, pensava como natural
o domínio de homens sobre os homens, afirmava, claramente, que o papel de Rei deve
ser aquele do pastor que, evidentemente, deveria ser submetido ao Pastor dos pastores.
Afinal, aquele que governa deve levar o homem à felicidade eterna – essa é sua
finalidade última, que é diferente de ficar rico, gozar de boa saúde e, até mesmo, ser
feliz na terra189. Essa reflexão tem como objeto o perigo da tirania, que afugenta os
homens da prática das virtudes, causando danos corporais e, o pior, danos espirituais:
“O prêmio da glória humana é incongruente com o poder de rei”190. Diferente de
Aristóteles, para Tomás de Aquino, nem os bens, nem a honra podem levar o homem à
felicidade. A política dos homens é diferente de seu próprio fim: a “beatitude celeste”.
A política terrena deveria funcionar para o outro mundo.
Estranha aos antigos e aos cristãos, a ideia de que o bem-estar do sujeito, tanto
físico quanto moral, depende inteiramente do estado de sua saúde corporal está entre as
mais poderosas e auto-evidentes tecnologias de poder das quais somos herdeiros. Sua
maior invenção foi conectá-la, através da higiene, com os princípios da economia
política e fazer dela um exercício de vida dedicado ao poder soberano, e depois
entendido como uma atividade dedicada à liberdade e à cidadania para a Nação. Os
médicos – não como príncipes que utilizam da espada, mas como pastores que
observam omnes et singulatim (todos os detalhes), individuais e coletivos, e aconselham
no sentido de conduzir à saúde – cumprem uma função importante no seio do
desenvolvimento dos Estados. Essa ética da boa saúde é indicada às famílias e aos
trabalhadores como princípio de controle geral das doenças e das epidemias, a fim de
prolongar a vida e a felicidade. Intelectuais, militares, marinheiros, agricultores,
mineradores, mecânicos, manufatores, entre outros, devem ter uma dieta direcionada.
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Contudo, é preciso notar que a instância política que aplica a higiene aos sujeitos acaba
virando o próprio sujeito enquanto aquele que dirige a sua saúde. Assim, a “higiene
privada” é entendida como uma forma de tocar os indivíduos em relação à
“necessidade” de saúde, isto é, fazer do seu corpo um domínio da relação ética
(evidentemente somática), com a finalidade de melhorar sua saúde, e com isso a
produtividade enquanto capital de Estado.
Não se pode esquecer que o próprio Rousseau, em Emílio (1762), escreveu que
“a única parte útil da medicina é a higiene, e mesmo assim a higiene é menos uma
ciência do que uma virtude” 191. Para o filósofo iluminista, bastante ancorado em Platão,
os cuidados excessivos com o corpo podiam atravancar a educação, além do perigo
valetudinário. A valorização da higiene no quadro geral da medicina por Rousseau é
feita em detrimento de uma crítica a medicina tornada modo de vida.
Entre nós, a medicina está na moda, e assim deve ser. É a diversão das
pessoas ociosas e desocupadas, que, não sabendo o que fazer com seu
tempo, passam-no a se tratar. Se tivessem tido a infelicidade de
nascerem imortais, seriam os mais miseráveis dos seres: uma vida que
jamais tivessem medo de perder não teria para eles nenhum valor.
Para essas pessoas, é preciso que haja médicos que as ameacem para
lisonjeá-las, e que cada dia lhes deem o único prazer que são capazes:
o de não estarem mortas192.

A higiene, ao contrário, permitiria a temperança e a robustez para o trabalho e,
logo, para o desenvolvimento da alma. Escreve Rousseau que “a temperança e o
trabalho são os dois verdadeiros médicos do homem: o trabalho aguça seu apetite e
temperança impede que abuse dele”193. A partir do exposto, esse desenvolvimento do
bioascetismo torna-se claro, pois não se trata exatamente de uma forma do direito e da
soberania política. Ao contrário, a higiene incita uma tecnologia de si, que faz com que
o domínio ético-político esteja vinculado diretamente com o modo com que os
indivíduos dispõem seu corpo (e sua qualidade), e de si mesmos, como um serviço
pragmático às formas políticas. Afinal, mais uma vez nas palavras de Rousseau, “um
homem que vive dez anos sem médicos vive mais para si mesmo e para os outros que
aquele que vive trinta anos como vítima deles”194. As técnicas higiênicas que levam a
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temperança e a robustez para o trabalho contribuem para a formação do sujeito, para
uma vida dedicada a sociedade política.
Nesse domínio problemático, são indiferentes para essa “tecnologia” os estatutos
políticos individuais. Há pouca diferença se ela é exercida pelos sujeitos enquanto
“súditos”, como no caso lusitano-brasileiro, ou como “cidadão”, como funcionava para
boa parte da Europa durante o século XVIII e meados do XIX. Se existe uma diferença,
ela está mais do lado do modo como se pode dispor de si (como súdito ou como
cidadão) do que em relação à finalidade da disposição, que é a própria soberania - seja
ela dinástica ou democrático-popular. Os meios indiretos e “discretamente conduzidos”,
mencionados por Mello Franco, são mais do jogo da persuasão do que do martelo ou do
machado, e somente dependem do conjunto do “povo” na medida em que cada um dos
indivíduos toma a si mesmo como objeto de intervenção. Cuidar de si mesmo, de seu
estado físico, nesse sentido, torna-se um ato de “al-truísmo” político – tanto no sentido
de uma verdade óbvia, quanto no sentido da relação com os outros e com o Estado.
As dimensões pública e privada da higiene assumem um papel político, mesmo
quando se leva em consideração somente o caráter privativo da vida do homem. Elas
funcionam gerindo o jogo da “economia geral ou política e economia privada ou
doméstica” simultaneamente e com as mesmas finalidades. Assim, se a França é a
“mãe” da Higiene, tanto no sentido de gestação, como no sentido de ser aquela que
transformou o oikos no domínio da atividade biopolítica; em contrapartida, a Alemanha
é o “pai” porque colocou a higiene na ordem das questões de “polícia”, de gerência
estatal, tornando-a um domínio de governamentalidade. Hora de investigar a
governamentalização do Estado, ou como esse domínio historicamente privado tornouse político. Enfim, pesquisemos como a econômica dos sujeitos, em relação à dietética,
passa a ser também domínio da economia política.

4.4 A governamentalidade higiênica do Estado
Uma polícia exclusivamente médica (Medizinichepolizei) é um fenômeno que
ocorre pela primeira vez na Alemanha. Tal ideia aparece em 1764, na obra de Wolfong
Thomas Rau, em seu livro Reflexões sobre a utilidade e a necessidade de um
regulamento de polícia médica para um Estado. Tal perspectiva é desenvolvida por
Johann Peter Frank, em seu tratado administrativo Sistema duma polícia médica geral
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(1779), que teve seguidas edições e foi traduzido para diversas línguas europeias. Neste
livro, o médico é apresentado como sendo responsável pela vida dos sujeitos que vivem
em um Estado, e para tanto deveria espreitá-la do ponto de vista mais íntimo possível
para o bem-estar da comunidade. A polícia médica, através da Higiene, se disporia de
dois movimentos: um na cidade, no clima, nas instituições, na arquitetura, no ambiente
em geral; e outro nos regimes de vida dos sujeitos tomados individualmente (ROSEN,
1994). Biopolítica de um lado, bioascetismo de outro.
No Brasil, em 1808, com a chegada da Família Real Portuguesa, “transferia-se
para o Brasil não apenas a maior parte de sua corte, como também o domínio
metropolitano (...), com firme intenção de estabelecer no país instituições
centralizadoras que reproduzissem de forma perfeita o antigo domínio colonial”
(SCHWARCZ, 1993, p. 23). Foram restabelecidos, em território brasileiro os cargos de
Físico e Cirurgião mores – cargos a essa altura eram submetidos à Intendência Geral de
Corte e do Reino no Brasil195. O primeiro e mais importante cargo (Físico-Mor), que
deveria velar pela Higiene Pública, foi colocado sob responsabilidade de Manoel Vieira
da Silva196. Seu primeiro relatório, Reflexões sobre alguns meios propostos por mais
conducentes para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro197, vai ao encontro das
preocupações da capital da colônia. Ele pretende aproximar o “trono português com os
vassalos brasileiros, no sentido de promover sua felicidade, já que o Brasil ‘entraria na
história das nações policiadas’”198. Diz o texto:

A causa da saúde Pública em todos os tempos tem merecido as
primeiras atenções dos grandes Legisladores; quando o número dos
indivíduos sociais tem diminuído, impossibilita-se a execução da lei,
muda o seu objeto, e em consequência a sua natureza, que deve ser
relativa ao estado da população; e se o descuido chega a permitir a
reunião de todas as causas capazes de atacar rapidamente o princípio
vital, a sociedade em muito pouco tempo é quase toda vítima do seu
fatal estrago; de que oxalá não existissem tantos exemplos199.
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Em uma colônia que tem habitantes com uma “fisionomia morbosa” desde as
primeiras idades, tudo é ainda mais prejudicial, pois qualquer pequena causa produz os
maiores desarranjos do princípio vital. Nesse sentido, [...] “no fim de tantas gerações a
Natureza não concedeu aos filhos do Rio de Janeiro uma constituição apta para viver
sem grandes incômodos de saúde, no meio de uma atmosfera em que nasceram seus
avôs”200.
Segue então um conjunto de recomendações em relação “aos corpos
putrificados” e a necessária criação de cemitérios e matadouros fora da cidade. Também
há a indicação de melhorias urgentes em relação às habitações, ao aumento da largura
das ruas, ao encanamento de águas, à construção de lazaretos, aos cuidados com
alimentos estragados etc. Por outro lado, impõe-se uma regulamentação das artes de
curar, pois, sem o conhecimento necessário, a saúde dos enfermos acabava por piorar.
Ou seja, os elementos apresentados são os preceitos de polícia médica encontrados, por
exemplo, nos tratados de saúde dos povos, ainda no século XVIII. A grande diferença,
no entanto, é que a antiga noção de “povo”, enquanto uma multiplicidade de indivíduos,
é então entendida como “população”. Com todas as suas leis e movimentos, a população
é dependente de uma série de variáveis naturais, que devem ser controladas. Cada vez
mais, a higiene se apresentará como um dispositivo de segurança.
Essa é a tônica do livro de José Pinheiro de Freitas Soares, autor do Tratado de
Polícia Médica (1818)201, igualmente inspirado em Delamare e Frank. O plano de
polícia era entendido como a distribuição de “autoridades de saúde” pelas comarcas de
todo o reino de Portugal, que deviam se articular com a “Junta de Saúde”202 (a qual o
autor pertenceu, junto com Francisco de Mello Franco). Isso deveria ser feito através de
uma reforma para que a polícia de saúde pudesse se estender para o interior do reino.
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No nível de cada comarca, deveria haver um provedor-mor da saúde (corregedor),
seguido de um escrivão e um fiscal da saúde, que tinha que ser um médico. Assim, a
polícia deveria ter um conjunto de leis (o que ele chama de medicina legal): uma
legislação criminal e um código penal a que deveriam ser submetidos os funcionários do
Estado, mas também os súditos que não cumprissem com suas regulamentações.
O plano de polícia médica no Brasil (que se resumia nesse momento ao Rio de
Janeiro) deveria se estabelecer a partir desse primeiro texto, o de Manoel Vieira da
Silva, como bem nota o autor. Tratava-se de um texto convite, orientado por parte da
realeza, especificamente pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, para que
médicos tomassem frente desses objetivos. É sobre essa tutela que o texto de Domingos
Ribeiro dos Guimarães Peixoto se apresenta203. A despeito de seu título, trata-se de um
tratado de higiene, com uma tônica já conhecida:

Um sem-número de causas morfíbicas e muito diversas nos podem
afetar com maior ou menor prontidão, imprimindo em nossa
organização um modo de existir muito diferente e análogo a sua ação:
aqui se achando dispersa no seio da atmosfera, e em torno de nós –
circunfusa; ali postas em contato com o nosso corpo – applicata, de
uma parte introduzida nos nossos órgãos – ingesta; de outra existindo
dentro de nós mesmos, e dependem do desarranjo das evacuações, dos
movimentos e das paixões – excreta, gesta et percepta.
É fora de dúvida que o ar atmosférico pelas qualidades físicas as
diversas estações do ano, a situação dos países em que se vive, os
alimentos de que se faz uso, as paixões, as profissões, os hábitos etc,
imprimem em nós uma tão variável quanto diferente são as impressões
que eles nos fazem. 204

Desse modo, o autor dos prolegômenos defende a “higiene pública” como forma
de prevenir diversos males e prolongar a vida dos indivíduos, colocando-a em primeira
importância em relação à terapêutica, pois a “saúde é o mais precioso bem que podemos
possuir”. “O exercício daquela [terapêutica] se verifica em cada um dos indivíduos em
particular, e o da higiene não só diz respeito a cada um deles, mas todos em geral”205. A
saúde, esse bem maior, é quem dá felicidade à nação, “conservando a preciosa vida aos
soberanos”, aumentando as ciências, as artes e a agricultura. Somente assim se mantém
o vigor da população. Desprovido da preciosa saúde, “o homem é um ente desgraçado,
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torna-se objeto de compaixão e horror até para com os outros homens”206. Como se
pode notar, o texto, no geral, é uma aplicação da série da higiene ao Rio de Janeiro. Os
problemas mais gerais, grosso modo, são os mesmos trabalhados por Manoel Vieira da
Silva, o então Físico-mor, porém, de modo mais detalhado e desenvolvido
rigorosamente, assim como orientado pela série neo-hipocrática.
Em um relatório da “Comissão de Salubridade Geral” da então Sociedade de
Medicina do Rio de Janeiro207, assinado por José Martins da Cruz Jobim, Joaquim José
da Silva e Christovão José dos Santos, é argumentado a necessidade de um maior
controle da “higiene pública”, dividida em dois elementos: a “higiene privada aplicada
ao homem em sociedade” e a “medicina legal” – no sentido político da capacidade da
medicina legislar, ou seja, como “higiene pública”208. A partir dessas duas questões, são
elencados alguns importantes temas que deveriam ser desenvolvidos pela medicina
brasileira. Resumo aqui brevemente: educação corporal das crianças, sobre a qual, os
autores reclamam do fato de somente existir o tratado de Mello Franco. Evitar
casamentos extemporâneos, para cuidar do melhoramento da espécie, e permitir que as
mães preencham seus deveres dignamente. Promover registros civis, para que se possa
fazer um mapa das moléstias, portanto os médicos devem ser os verificadores dos óbitos
para além do poder eclesiástico. A proibição expressa de cemitérios nas cidades, vilas e
aldeias, para que o ar não emane moléstias. Hospitais públicos, para serem utilizados
como o pronto socorro dos doentes e também como maternidade. Melhoria do péssimo
aparato urbano, casas, ruas, praças, para permitir caminhar e praticar ginástica ao ar
livre. O controle do esgoto, por conta da limpeza das cidades; entre outros209.
É importante ressaltar que “uma característica importante dos primeiros
periódicos médicos brasileiros foi a inserção relativamente frequente de matérias
versando sobre temas que pudessem interessar diretamente ao leitor leigo. A disposição
206
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de ‘falar à sociedade’ vinha ao encontro do ideal assumido pelos editores, ideal esse
posto em prática pela publicação majoritária de trabalhos concernentes à higiene”
(FERREIRA, 1999, p, 332.). No que toca a medicina e sua relação com o governo a
palavra de ordem era Higiene, o domínio pratico da medicina, no qual os principais
alvos são o ambiente da cidade e a dieta dos indivíduos em sua vida mais cotidiana.
Em outro relatório da comissão, a medicina aparecia como um espírito do “novo
tempo” e a higiene como forma de governo dos homens, uma parte importante do
desenvolvimento da liberdade:

Agora que a nossa Câmara Municipal, livre dos tropeços de um
governo absoluto, deseja ilustrar-se sobre o que e conveniente a
melhorar a saúde de seu município, recorrendo a nossa sociedade e
adotando os conselhos que a benfazeja medicina daqui lhes envia;
agora que o transcendente sete de abril nos criou um governo
verdadeiramente nacional, que circulado pela lei, não pode irradiar-se
do centro de suas utilidades, e iluminado pelo luzeiro do século XIX,
que o braço da liberdade já conserva elevado sobre o mundo, tem de
montar a máquina política, extrair-lhe a ferrugem do despotismo e
fazê-la mover com forças no sentido de nossa futura prosperidade;
como os preceitos higiênicos têm uma influência direta e positiva no
desenvolvimento dos movimentos desta máquina, eles não poderiam
deixar de ser hoje tornados em bastante consideração; pois
cooperando para que o homem se assegure na posse da saúde e vigor,
eles alongam as limites de sua existência, tornam mais ampla a sua
reprodução, e dão mais atividade e retidão a sua moral, donde provem
aumento da longevidade, acréscimo de população, melhora dos
costumes privados e da moral pública. 210

O duplo trabalho médico exposto, coletivo e individual, além de destacar a
questão das doenças, também espreitava as epidemias que acossavam a população
brasileira. Em 1821 o próprio Francisco de Mello Franco escreve durante sua estadia no
Brasil, o Ensaio sobre as febres, publicado postumamente somente em 1829, abrindo o
precedente do que seria um longo debate que iria percorrer todo o Oitocentos.
Exatamente por esse motivo, José Martins da Cruz Jobim felicita-o, afirmando que,
apesar do tratado não estar completamente atualizado, conseguiu dirigir a atenção de
todos sobre esse estado patológico do organismo211. As febres aparecem nesse momento
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Relatório da Comissão de Salubridade Geral da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, sobre as
causas de infecção da atmosfera da Corte, aprovado pela mesma Sociedade em 17 de dezembro de 1831.
Semanário de saúde Pública nº51, 1831.
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como mais um tema a ser combatido, dentro do quadro geral da higiene-dietética,
constando na relação entre o clima, a alimentação e os hábitos do povo212.
Gostaria de isolar, rapidamente, dentre toda a produção médica que pude ter
contato durante a pesquisa (que era muito heterogênea), duas obras reconhecidamente
importantes e amplamente debatidas pela historiografia para a constituição da agenda
médica brasileira, a saber: Discurso sobre as moléstias que mais afligem a classe pobre
do Rio de Janeiro (1841), de José Martins da Cruz Jobim213, e Du climat et maladies du
Brésil ou statistique médicale de cet empire (1844), de José Francisco Xavier Sigaud214.
Ambos os textos foram redigidos por fundadores da Sociedade de Medicina do Rio de
Janeiro – instituição que teve um papel importante na atuação médica do período
imperial no Rio de janeiro– e se transformaram em pautas de longa duração no que
concerne à Higiene no Brasil215.
O texto de Jobim busca tratar das moléstias que atacam as classes pobres devido
à ação do clima, fato que ele pôde observar durante sua clínica no Hospital da
Misericórdia. A análise é feita com base nos tecidos e na dor, autopsias e exames. O
hospital-clínica recebia todo um conjunto de indivíduos com diversas moléstias que
seriam resultantes não somente do clima quente e úmido, como também da negligência
dos municípios em relação aos conselhos higiênicos. “Igualmente advertimos que
nossas observações versam particularmente sobre homens adultos, quase todos
trabalhadores, brancos ou de cor, nacionais ou estrangeiros, de ofícios diferentes
[...]”216. De todas as moléstias, as doenças crônicas – sua lista é muito extensa – são a
maioria recebida no hospital (8 em 10). Assim, ele explica as causas:

[...]o desleixamento das classes pobres de tratar desde o princípio de
suas moléstias; ordinariamente ela só procura o asilo, quando o mal
tem progredido muito e é quase sem recursos; o uso de medicamentos
212

Existe uma extensa e boa bibliografia sobre o combate às febres no Brasil, com bastante polêmicas
historiográficas e teóricas, que não são de interesse neste trabalho, por ex. CHALHOUB (1996) e MAIO
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enlaçamento tardio, ver especialmente BENCHIMOL (1999).
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JOBIM, José Martins da Cruz. Discurso sobre as moléstias que mais afligem a classe pobre do Rio de
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na seção pública da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro.
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intempestivos e incendiários, e de bebidas alcoólicas que os vão
insensivelmente estragando. Finalmente é por todos sabido que os
climas úmidos são mais próprios para produzir moléstias crônicas do
que agudas [...]217

O autor compara algumas moléstias em países quentes e frios, em brancos e
negros, fortes e fracos no sentido da diferença entre o funcionamento. Compara também
a raridade de determinadas doenças em relação aos mesmos, e problematiza também a
temática do contágio. Ainda, segundo seu argumento, a umidade e a má alimentação são
as causas mais claras das doenças crônicas, principalmente os tubérculos. Experiências
clínicas com animais provariam isso:

[...] experiências têm sido feitas com animais acostumados a respirar
um ar livre e seco, por exemplo, sobre os pintos, que guardados em
um quarto escuro e úmido, e dando-lhes pouco alimento, vem a ficar
no fim de algumas semanas com os pulmões recheados de tubérculos;
assim também no homem, causas iguais podem produzir iguais efeitos
[...]218

A esse fenômeno, o médico denominará etiologicamente de hypoémia tropical
(em substituição à opilação e à anemia intestinal), e transformará o tema em um
importante marco para pensar as causas diretas do clima nas classes pobres. Jobim
argumenta:

A má natureza e a falta de alimentos não se deve ter a causa essencial
dessas moléstias, porque por maior miséria que possa se encontrar em
nosso país, não é comparável às que se observa na Europa, onde a
carestia de viveres, em anos minguados, reduz a pobreza a divagar
pelos campos em busca de raízes agrestes, de que se servem como seu
único alimento”219.

Ele atribui as causas “à pobreza do sangue, própria dos países que ficam entre os
trópicos”. Mas não só, pois essa seria a causa mais importante, mas não a única. A
moléstia é encontrada de maneira diminuta no sul do país, onde o clima é frio. Jobim
afirma:

Clima quente e úmido, temperamento linfático, uma constituição
fraca, o uso de alimentos pouco nutritivos e indigestos, bebidas
217
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alcoólicas e de má qualidade, vida sedentária, um trabalho forçado em
desproporção com a nutrição e paixões tristes, qualquer moléstia
crônica como gastrites, gastro-enterites, tubérculos pulmonares,
intermitentes mal curadas, e a presença de vermes principalmente nas
crianças. 220.

Jobim completa o quadro mencionando a necessidade de uma alimentação mais
animalizada vinculada a nosso clima quente, e que o uso de alimentos feculácios por
parte da população é prejudicial. Além disso, segundo ele, quem dorme no chão,
exposto ao sereno, ou em palhoças abertas e aqueles que mal se vestem, fica exposto à
moléstia – sem esquecer os soldados que, dormindo no chão, também facilmente
contraem a doença. Outro ponto importante seria que, de acordo com as idades e tempo
da doença, ela se torna mais ou menos fácil de ser combatida. A meu ver, todo o
conjunto da higiene é revirado nesse texto (dieta, hábito e clima). Contrabalançando um
ponto contra o outro, o médico almeja acessar, entre a patologia e a terapêutica, as
doenças mais comuns no Brasil.
A obra de Sigaud, Du climat et maladies du Brésil ou statistique médicale de cet
empire (1844), segue o mesmo espírito do trabalho de Jobim, apesar de representar uma
contribuição maior. Esse é, como diz o autor, o primeiro tratado estatístico e topográfico
com finalidade médica produzido para o Brasil, e para a orientação dos médicos e
governantes brasileiros. O livro é dividido em quatro partes. A primeira dá conta do
clima e das doenças do Brasil. A segunda faz uma análise geográfica das doenças e das
raças – índios, negros e brancos –, indicando as doenças endêmicas e epidêmicas do
país. Mostra de maneira cuidadosa a relação entre o espaço, as raças e as doenças
relacionadas. A terceira parte trata das patologias intertropicais, febres intermitentes,
doenças pulmonares, moléstias gástricas, nervosas etc.
O livro de Sigaud começa argumentando a respeito da comunicação do Dr.
Jobim, passa pelas doenças gerais e chega até os acidentes com animais e plantas
perigosas. A quarta e última partes são compostas por estatística médica: a população,
as raças, longevidade, mortalidade, a legislação sanitária, hospitais e outras instituições
sanitárias, os minerais e as farmácias disponíveis, vacinas, estatísticas cirúrgicas,
cemitérios e sepulturas, e a biografia e a bibliografia dos médicos. Aí está tudo aquilo
que é necessário para a organização da polícia médica do império.
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Numa comunicação realizada na Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em
1832, Sigaud comentava a necessidade da estatística médica, que por sinal já era uma
demanda bem antiga para o Brasil:
A Estatística Médica, ligada com as outras ciências por meio de
relações de estudo sobre os mesmos objetos, como o solo primitivo, a
latitude, o solo cultivado a população, o estado bruto ou civilizado de
um país, recebe assim um reflexo de luzes de cada uma delas;
apertando mais os seus pontos de contato com a economia política,
certifica, como ela, o estado físico e moral dos povos; e, segundo o
seu exemplo, assinala a riqueza da civilização e a parte de felicidade,
com que eles podem contar para o futuro221

Não se pode esquecer que a estatística, outrora denominada “aritmética política”,
foi uma das grandes descobertas dos Estados de polícia europeus, e, depois, da
economia política liberal. A partir dela que se pôde ter acesso ao conjunto de dados
materiais do que é necessário governar, para a ampliação dos poderes do soberano;
enfim, a estatística é um saber fundamental para a biopolítica das populações. Quando
aplicada pelo saber médico, a estatística tem como objetivo assegurar o princípio de
rentabilidade da saúde, conhecer o que se deve governar com mais urgência, enfim,
administrar os riscos, controlar epidemias, promover políticas públicas e orientar os
indivíduos para a sua conservação da saúde. A medicina atesta seu namoro com a
economia política não somente porque faz uso dos mesmos instrumentos de governo
desta última, mas, principalmente, porque está alinhada com as mesmas finalidades da
“razão de estado”.
Se o domínio “privado” da higiene concretizava-se na atribuição de uma éticasomática como ato de disposição ético-política, a atuação “pública” fica clara quando
olhamos para o modo como a cidade em geral – as suas ruas, o esgoto, a limpeza etc – e
também as suas instituições entraram no rol de preocupações da higiene. Em Danação
da Norma, Roberto Machado et al. (1978) acompanha o percurso da lista de instituições
onde essas atividades higiênicas se instalam: hospital, cemitério, escola, quartel, prisão,
bordel e fábrica. Evidentemente, esse tipo de manifestação política da medicina não é
isolada e foi respaldada com a criação, em 1850, da Junta Central de Higiene Pública,
onde ficou centralizado qualquer assunto que remetesse à gestão sanitária do Império.
Machado afirma, que, “a situação atingida em 1850 não é, contudo algo inteiramente
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novo ou esporádico. Mas o resultado de uma luta intensa, planejada, conduzida. Essa é
uma luta que lança a medicina na sociedade, amplia o seu objeto e ao mesmo tempo
restringe o seu exercício a homens normalizados pelo seu poder” (MACHADO et al.,
1978, p. 193). A Junta teve como objetivo a vistoria da vacinação; o controle do
exercício da medicina e da formação dos médicos; a inspeção de alimentos, farmácias,
armazéns, restaurantes, açougues, hospitais, colégios, cadeias, aquedutos, cemitérios,
oficinas, laboratórios, fábricas etc. Ou seja, em sentido amplo, todos os elementos
públicos que podem gerar danos à saúde.
A biopolítica somente é possível através de sua contrapartida de “tecnologia de
sujeito”, o bioascetismo, que é o lastro forte entre o indivíduo e o meio, na medida em
que ele deve agir sobre si mesmo conforme as condições disponíveis. O cuidado médico
com o “clima” e os “indivíduos” assumiu, portanto, um caráter de completude. Se de
um lado era preciso melhorar o clima por meio do saneamento, de outro era necessário
que os indivíduos fizessem suas ações convergirem com os preceitos higiênicos,
tornando-se sujeitos políticos. E, nesse caso, tanto o gosto pessoal quanto os costumes
eram problemas para produção de uma reforma do sujeito. Essa assertiva fica clara na
obra de Pereira Junior, em sua tese defendida na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro:

Uma das circunstancias que muito concorre para o número de
moléstias de um pais é, certamente, depois da influência do clima, a
espécie de alimentação nele usada [...] a alimentação é sujeita a
mudanças que dependem do gosto e do capricho, e por isso não está
sempre na proporção devida à natureza do clima. Disto nasce uma
influência sobre os indivíduos tão direta e importante, que pode ser
considerada até certo ponto independente do clima222.

Orientados pela dietética neo-hipocrática, os médicos do império não tinham em
mente nem um determinismo racial, nem um determinismo geográfico, apesar de raça e
ambiente, entre todos os outros temas, comporem importantes variáveis a serem
consideradas pela higiene. Esses temas contemporâneos do pensamento europeu que
222
PEREIRA JÚNIOR, Jozé Luciano. Algumas considerações sobre quais são as causas de morte súbita,
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particular das degenerações destes ossos e seu tratamento. Do regime das classes abastadas da cidade
do Rio de Janeiro em seus alimentos e bebidas. Mudança que nele se tem operado durante os últimos 40
anos: efeitos dessas mudanças. Influência sobre a saúde pública do regime atual dessas classes em seus
alimentos e bebidas. Rio de Janeiro: Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1850. p. 27.
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encontram outras moradas no Brasil, não dispuseram ressonância importante nesse
momento da medicina. Era no entrecruzamento entre a constituição do sujeito, a dieta e
o ambiente, cada um com sua parcela de importância, que a medicina exercia seu papel
de zeladora da saúde individual, da população, mas também da economia dos Estados.
Assim, é também preciso notar que apesar desses médicos reclamarem esses
temas famosos, como hereditariedade, clima, raça, degeneração ou meio, eles não
denotavam nesse momento o que viria a se constituir depois no discurso médico, mais
ao final do século XIX e início do XX com a absorção do racialismo proveniente do
nascimento da biologia. É fato que as campanhas de higiene alcançam seu ápice, no
Brasil, no período republicano, isto é, no exato momento em que tais elementos de
higiene começam a se conectar – porque com nova face – com a “eugenia” e com o
“darwinismo social”. Isso acontece já a partir da década de 70 do século XIX e ganha
força no século vinte quando higiene e eugenia se aproximam, comportando, às vezes,
uma mesma ciência.
Esse debate aparece clarificado, com alguns nuances, nas diferenças discursivas
entre as duas mais importantes Faculdades de Medicina do Brasil no período (Rio de
Janeiro e Bahia). “Os médicos da faculdade do Rio de janeiro buscavam sua
originalidade e identidade da descoberta de doenças tropicais como a febre amarela e o
mal de Chagas, que deveriam ser prontamente sanadas pelos programas de ‘hygienicos’.
Já os médicos baianos farão o mesmo ao entender o cruzamento racial como nosso
grande mal, mas ao mesmo tempo nossa suprema diferença. Ou seja, enquanto para os
médicos cariocas tratava-se de combater as doenças, para os profissionais baianos era o
doente, a população doente que estava em questão” (SCHWARCZ, 1993, p. 190).
A descoberta da bacteriologia daria à higiene novos elementos e um novo
estatuto a partir do final do século XIX. Novos elementos porque tal prática não
implicava uma transformação substancial das práticas higienistas do ponto de vista de
sua tecnologia política, apesar de seu novo caráter experimental e laboratorial de
ciência. Ao acrescentar os micro-organismos no jogo da doença, desloca-se o foco dos
“miasmas ambientais” para os sujeitos infectados, suas práticas e os micróbios. As
explicações referentes ao contágio e a ênfase na pesquisa experimental deram ao escopo
da arte da higiene a forma de uma “ciência sanitária”, não operando qualquer diferença
substancial em suas ações políticas (LIMA, 2002). Nesse sentido, há uma continuidade
de problemas e modalidades de ação que vão do neo-hipocratismo à “revolução
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pasteuriana no Brasil” (BENCHIMOL, 1999), apesar de suas controvérsias na ordem do
saber médico.
Por outro lado, há também a redescoberta e inserção seletiva do determinismo
racial como um elemento importante. Tendência mais presente na faculdade baiana de
medicina (mas não exclusiva), a partir da década de oitenta, ela coloca o problema da
mestiçagem e do cruzamento das raças como um empecilho para uma nação saudável,
devido a multiplicidade e da dificuldade de diagnósticos dela resultante. Além disso,
esse discurso médico baiano ainda inova com as discussões de medicina criminal, que
darão a ela um destaque no cenário nacional, mais cristalizado na figura de Nina
Rodrigues. Toda a discussão de higiene mental, corrente na antropologia médica
brasileira da virada do século XIX para o XX, tem seu aporte nesse interim (CORREÂ,
2000).
No mais o discurso higiênico neo-hipocrático continuaria uma grande frente dos
discursos médicos, com novas variações e influencias – bacteriologistas e forenses -, é
verdade, mais ainda encontraria repercussão inclusive no início do século XX. Não
tenho interesse em descrever esses dois domínios bem conhecidos da medicina no
Brasil na virada do século XIX para o século XX (medicina experimental e medicina
forense), na mesma medida em que eles se afastam dos problemas da dietética e do
bioascetismo. Trata-se aqui, somente de reconhecer a importância desses dois domínios
que serão parcialmente negligenciados para a formulação desta genealogia da dietética
que estou propondo. Parcialmente negligenciados porque recorrerei a essas ramificações
da medicina somente quando necessário, ou seja, quando a dietética estiver em questão.
O próximo capítulo pretende explorar o movimento de aproximação da dietéticahigiene com a eugenia. Essa aproximação tornou-se possível por meio de trocas mútuas
entre economistas e naturalistas em seus tratados sobre a “população”. A medicina,
enquanto zeladora da higiene, tomou para si mesma – como arte aplicada à população
de homens, no sentido individual e coletivo – a riqueza das nações através da
conservação da saúde. Como se verá, a palavra-chave que orienta a nova relação é a
noção fundamental de “luta pela sobrevivência”, tema de economia política que, como
se sabe, cruzou-se com a ideia de evolução proveniente da biologia. Esse movimento,
colocou a velha noção de raça – palavra muito antiga para designar a diferença entre os
homens – num quadro completamente novo de desigualdades.
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III - A vida como arte política
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5. A zoologia humana na economia política da vida
Todos sabem que, durante muitos anos, o nome de
Malthus foi incluído entre os dos excomungados
pregoeiros de imoralíssima doutrina. Deixou-se de
parte o que seu Essay on the principles of population
possui de valioso, como contribuição segura para a
ciência, enquanto alguns espertos se aproveitavam
de induções preciosas para quem deseja enganar a
natureza...
Edgar Roquette-Pinto, Ensaios de
Antropologia Brasiliana,

Se é a sobrevivência do mais apto a consequência
fatal e indispensável para a espécie, para a vida; se
a luta pela sobrevivência é a barreira anteposta aos
incapazes, é a peneira que separa o joio do trigo resguardando o planeta do despovoamento; porque raciocinamos nós: - não podemos ver o
darwinismo ter aplicações sociais e ser socialmente
o que ele é biologicamente?
Renato Kehl, Da eugenia e o futuro do Brasil.

5.1 A Vida: nutrição e reprodução
A partir do século XIX, assistiu-se ao desenvolvimento da relação entre a “vida”
e seus componentes primeiros, isto é, a nutrição e a reprodução. Como herança de
Aristóteles (a alma vegetativa tornada vida vegetativa), a nutrição representa os meios
de subsistência necessários à duração de um organismo em especial, ou seja, a
reprodução remete à continuidade temporal da espécie, sua multiplicação. Essa dupla
implicação da vida tornou possível os discursos acerca da “luta pela sobrevivência”, que
tiveram impacto direto na história da dietética.
Não é possível evitar, quando se quer tratar da análise da história da dietética no
Ocidente Moderno, pensar na sua ressonância com a economia política. É possível
dizer, inclusive, que boa parte das discussões sobre higiene respondiam às questões
sobre a riqueza das nações e tinham essa mesma finalidade223. Por outro lado, a física e
a história natural, trazem um novo jogo para essa relação entre dietética e economia
política, que a medicina logo incorporou em sua esfera de problematizações. As
discussões a respeito da vida, e em primeiro lugar da vida humana, tiveram impacto
223
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direto nas formas de atuação da medicina já a partir do início do século XIX com o
vitalismo. Entretanto, com o dimensionamento da própria biologia como disciplina que tem um dos marcos fundamentais na metade do século XIX – transformou-se a
relação do homem com a natureza (incluindo o seu corpo, como modalidade de
intervenção). Em certa medida, quando os médicos do século XVIII e do início do
século XIX, propunham-se a falar em “prolongamento da vida”, era somente por meio
de uma “conservação da saúde”, nunca de seu aperfeiçoamento.
Grosso modo, a partir do século XIX as teses sobre a “luta pela sobrevivência”
recolocam em outro domínio um jogo que há muito tempo era um assunto
exclusivamente humano de sua vida intelectiva; a saber, a dietética e a erótica,
assumindo uma forma cada vez mais definida e fecunda em termos de nutrição e
reprodução como uma manifestação da natureza. Esses domínios se definem, justamente
a partir de então, não pela relação que os homens estabelecem consigo e com os outros,
mas mais enquanto um domínio da ética, do que como elementos de necessidade de
manutenção vital em geral. Nesse sentido, ela é tratada menos como “vida” – no sentido
ético da palavra, enquanto modo de vida – do que como prolongamento das forças
materiais, já que a questão é a própria “luta pela sobrevivência”.
Assim, a vida confina-se no jogo “seletivo” entre a subsistência (alimentação) e
a reprodução (sexualidade). Se a biologia se tornou a grande estabilizadora desses
domínios em termos naturais, foi na economia que ela encontrou sua gênese. A vida
humana, ao assumir pouco a pouco uma característica zoológica e diluída em toda a
série animal, tornar-se-ia objeto de inquirição de um discurso econômico-biológico que
não tem mais como objetivo conservar a vida (afinal ela própria será definida em termos
de transformação), mas sim aperfeiçoá-la, fazê-la evoluir tanto no sentido individual
quanto no sentido da espécie.
A ideia de uma conexão direta entre economia e biologia que, de um
determinado ponto de vista, a economia se faz biologicamente e a biologia se faz
economicamente, tem sua condição de possibilidade nesse contexto. A eugenia será a
sua grande catalizadora. Ela se apresentará como uma zoologia humana na economia
política da vida, e fará da dietética e da sexualidade os domínios pelos quais se pode
atuar no futuro estético da natureza humana, na sua evolução em direção à
perfectibilidade que logo será associada com a ideia de progresso. Mas, para
compreender esse acontecimento, vale a pena acompanhar como tanto a economia e
depois a biologia enfrentaram os problemas da nutrição e da reprodução.
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A partir de duas grandes linhas, a economia política se voltou à “nutrição” a
partir da segunda metade do século XVIII. Em primeiro lugar, o problema da fomecarestia incomodava os teóricos, pelo menos desde os fisiocratas, no sentido de, de uma
vez por todas, dar fim à fome em massa que diminuía a população e seu efeito
produtivo. Por outro lado, destaca-se toda a discussão, decorrente dessa primeira. Ela
estava presente em Adam Smith, Ricardo e Malthus, e girava m torno do “salário
natural” ou “salário de subsistência”, como aquilo que torna possível a manutenção da
vida e das gerações de trabalhadores em relação aos recursos de primeira necessidade,
no qual a alimentação assume uma proeminência. A subsistência do trabalhador deveria
ser calculada de acordo com as suas necessidades diárias224. A economia “designa enfim
o trabalho e a dureza mesma desse trabalho como o único meio de negar a carência
fundamental e triunfar por um instante sobre a morte. A positividade da economia se
aloja nesse vão antropológico. O homo oeconomicus não é aquele que se representa em
suas próprias necessidades bem como nos objetos capazes de as saciar; é aquele que
passa usa e perde sua vida escapando da iminência da morte” (FOUCAULT, 1988, p.
353).
De um lado, regular ou não, a economia para que não faltem alimentos à
população em geral e isso acabe implicando em guerras e rebeliões; de outro, fazer o
salário ser suficiente em relação à movimentação do mercado para que, no mínimo, o
trabalhador individual possa se alimentar, subsistir, e fazer existir sua descendência. É
nesse sentido também que a economia política pode colocar o problema da
“reprodução”, pois somente a alimentação mínima, necessária à classe trabalhadora,
garantiria a manutenção e a reprodução de gerações, fundamentais também à
reprodução do sistema capitalista. Um Estado que não permite que a classe trabalhadora
se reproduza e que as crianças possam se desenvolver até a idade adulta, tende a
autodestruir-se, afinal, desse ponto de vista, “a magnitude dos meios de subsistência é a
magnitude da população”225.
A biologia, por sua vez, também tocou esses dois pontos fundamentais de
ancoragem da vida do ponto de vista “econômico”. No entanto, a questão não se dirigia
somente aos homens, mas resvalava por toda série da vida na qual o homem encontra224
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se diluído (animal e vegetal). As teses sobre a “seleção natural” e a “seleção sexual”, tão
caras à segunda metade do século XIX, são provas disso. A noção estava clara pelo
menos desde Lamarck (1873[1809])226, já se encenava a ideia fundamental de que
somente os seres vivos mais adaptados eram capazes de prover sua própria subsistência.
O alimento era útil, e considerado elemento de interação ecológica para homens e
animais em função da necessidade imperativa da “sobrevivência” –. Vale notar que o
título original da “Origem das espécies”, terminava com a “luta pela vida”. Essa era a
necessidade de comer para manter-se vivo diante de um “ambiente alimentar escasso”,
resultante da competição que permitia a seleção natural. Mas foi a partir de Darwin que
a questão sexual assumiu um caráter preponderante na história natural. Afinal de contas,
a reprodução das característica da variedade individual melhor adaptada ao ambiente a
aos seus descendentes permitia uma “vitória” de uma espécie frente as dificuldades da
vida.
De um lado, uma espécie (incluindo o homem) somente sobrevive se adaptada
ao ambiente. Sendo assim, ela passa a ser capaz de enfrentar as dificuldades impostas
por outras espécies e pela própria natureza. As espécies incapazes desse movimento
entram em extinção. De outro lado, essa adaptação concorre para a reprodução das
características adaptadas na formação de descendentes por meio da escolha arbitraria de
parceiros sexuais, o que perpetua e aumenta a população da espécie, tornando-a
poderosa na mesma medida em que as características indesejadas deixam de existir.
Assim, a biologia, inspirada diretamente nas formulações econômicas, pode colocar
para os animais a questão da “população”: a competição, da oferta e da demanda de
gêneros alimentícios, a reprodução dos sujeitos mais “produtivos” etc. Dessa maneira, a
história natural pôde transformar sua atividade antropológica – ou seja, quando trata do
homem na sua dimensão puramente animal (e como “descendente de seres inferiores”) –
em uma zoologia.
Mas a questão aqui é menos fazer uma história desses saberes, e mais analisar a
contingência histórica desses discursos na realocação da dietética no quadro do discurso
racial. Isto posto, farei a leitura de dois autores que se transformaram em “paradigmas”
a partir dos anos de 1870, e que serão confiscados pelos discursos médico-eugenistas:
Malthus e Darwin.
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Esse discurso irrompido e balizado pelo mesmo problema de vida e morte, de
alguma forma, tornou possível à dietética assumir um estranho espaço entre a economia
e a biologia. Afinal, somente na década de 70 do século XIX, o Brasil começou a ter
uma entrada maciça de um conjunto de teorias (evolucionismo, eugenia, positivismo
etc.) que fizeram brotar uma grande diferença e transformaram o país em um espetáculo
das raças (SCHWARCZ, 1993). Se a conexão da dietética com a economia já se
apresentava como evidente no discurso médico fazia algum tempo, foi preciso esperar,
porém, por um outro elemento fundamental, que está na base das transformações da
dietética, a biologia. Esse novo elemento genealógico foi potencializada na segunda
metade do século XIX como mais uma candidata a governamentalizar o Estado, na
medida em que essa se apresentava como uma candidata eficiente no trabalho
“evolução” da raça.
Pouco a pouco, é esse discurso biológico, em sua correlação com a economia,
que aclimatará a dietética em meio as teorias raciais, fazendo-a conectar-se
artificialmente com a noção de evolução como mais uma “ciência auxiliar” da raça.

5.1.1 Malthus
Thomas Robert Malthus foi o primeiro economista político a estabelecer uma
relação negativa, embora não preocupante, entre o aumento da população e o futuro da
sociedade. Menos como um “autor” do que como um catalizador dos problemas de seu
tempo, se a população em quantidade cada vez maior era entendida como um aumento
das forças do Estado, e por conseguinte de sua força militar, agrícola, e também na
indústria, era necessário sempre que os “meios de subsistência” estivessem abaixo do
nível da população, garantindo-lhe, assim, o sustento. Com efeito, esse era o problema
geral da governamentalidade econômica. O que Malthus reclamava em seu Ensaio
sobre o princípio da População227, escrito em 1798, é que ninguém se preocupou em
mostrar se isso seria possível, caso a população continuasse a crescer na velocidade em
que se assistia na Europa.
Seu argumento funciona através de dois postulados: 1) o alimento é necessário
para que o homem viva; 2) a paixão entre os sexos é necessária e permanecerá como
está. O primeiro postulado é auto-evidente, e o segundo é decorrente de problemas
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morais relativos ao sexo. Assim, o poder de crescimento da população seria, segundo
Malthus, muito maior do que a terra e o trabalho agrícola, que poderiam produzir os
meios de subsistência do homem. “A população, quando não controlada, cresce numa
progressão geométrica. Os meios de subsistência crescem apenas em uma progressão
aritmética”228. Esse argumento é tratado como “lei da natureza”, pois mesmo entre os
animais e os vegetais ele funciona, gerando a doença e a morte prematura, assim como a
relação entre presa e predador. Desse modo, o veredicto das forças matérias fazem do
sexo desregulado e imprudente o inimigo primeiro e responsável pela carestia de
alimentos. Ele designa a prole que se é incapaz de alimentar.
Argumenta Malthus que mesmo o “calculista mais entusiasta” sabe que o
aumento da produção dos meios de subsistência é completamente limitado pelo
“espaço” da terra e por sua própria “disposição”. Pelo espaço, porque dentro de poucos
séculos “a Inglaterra se tornaria um grande jardim”. Pela disposição da terra, “por todas
as variáveis que circundam a agricultura” - pestes, catástrofes, ciclo de produção etc.
Dessa forma, cada país somente poderia duplicar sua produção de gêneros alimentícios
em 25 anos, depois de muito fomento político a agricultura e, no entanto, nos 25 anos
subsequentes, esse mesmo aumento não poderia ser quadruplicado. Por outro lado, se
tomado como exemplo, uma população de 7 milhões – como era o caso da Inglaterra do
período – nos primeiros 25 anos a população aumentaria para 14 milhões, e passados
mais 25 anos ela alcançaria 28 milhões, e assim por diante. O fato é que dados os
limites do crescimento da produção, com o passar dos anos boa parte da população
ficaria completamente carente de recursos.
Desse modo, ao otimismo retumbante do progresso constituído no século XVIII,
e a suas ideias de um aperfeiçoamento ilimitado do homem na direção da
perfectibilidade, Malthus opõe não um pessimismo tão comum a sua época mais um
“pessimismo otimista”. O homem, segundo ele, será condenado a uma permanente
oscilação entre a prosperidade e a miséria, e é essa inconstância que levará o homem ao
progresso, pois “o coração daquele que nunca viu a desgraça raramente terá a
sensibilidade para compreender as dores e os prazeres, as necessidades e os desejos de
seus companheiros”229. Essa parte do argumento de Malthus é o fundamento para sua
teoria do mal, que depois de percorrer a comprovação de seu argumento pela história
ocidental, desemboca na conclusão do ensaio: “a perspectiva da vida humana resulta da
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observação da constante pressão da miséria sobre o homem, causada pela dificuldade da
subsistência”230. O futuro do homem está na relação que ele estabelece com suas
próprias necessidades, pois sem elas o “homem é reduzido ao gozo do ócio e a
indolência”.
Os grandes estimuladores do espírito humano seriam as necessidades do corpo,
conforme argumentou Malthus. O homem em seu estado selvagem dormitaria para
sempre debaixo de uma árvore se não fosse acordado de sua letargia pelos anseios da
fome ou pelos tormentos do frio. Portanto, jamais progrediria. Como se vê, o “mal é
necessário para produzir o esforço e o esforço parece evidentemente necessário para
produzir o espírito”231. A necessidade de alimento seria a mais importante fonte de
produção de virtude no homem, por isso Deus, argumenta o economista, não
disponibilizava alimento em grandes quantidades, enquanto todo um trabalho não fosse
exercido.

O mal existe no mundo não para criar o desespero, mas a diligencia.
Nós não existimos para nos submeter pacientemente a ele, mas para
nos esforçar a fim de evitá-lo. Não é somente o interesse, mas o dever
de cada indivíduo usar seus maiores esforços para afastar o mal de si
mesmo e de um círculo tão amplo quanto lhe seja possível alcançar232.

O mais surpreendente da argumentação de Malthus sobre o mal é que, diferente
da perspectiva tomista, ele não é a ausência do bem, mas sim aquilo que impele o bem a
aparecer. A fome não é um flagelo, tomado como penitência, mas uma provação, na
medida em que ele somente acossará a parcela indolente, improdutiva e desvirtuada da
população. Trata-se, então, de um “pequeno” mal, diz Malthus, pois a Divina
Providência não aceitaria um mal universal, que seria a própria condição para colocar a
fé em questão. Um “pequeno mal” que servirá, aliás, para separar (tal como o joio do
trigo) aqueles que, de acordo com Malthus, “desenvolveram seus talentos e
humanizaram seus corações” na via indefinida do progresso do homem em direção a
perfectibilidade daqueles que moravam no ócio e na indolência. O prudente não se
reproduzirá em demasia e, portanto, não conhecerá fome. Já o imprudente, “aquele que
não controla ou não pode controlar suas paixões”, será submetido ao mal, convivendo
com a fome e a morte.
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A solução para os perigos concernentes ao aumento indiscriminado da
população, em relação aos meios de subsistência, está na diligência dos governantes no
regulamento da população frente ao aumento da produtividade de um lado, e o conjunto
de cuidados com o casamento de outro (nutrição e reprodução). O homem, em sua “luta
pela sobrevivência”, deveria ter completo entendimento da relação possível entre aquilo
que produz (e quanto recebe) frente ao número de pessoas que precisa sustentar de um
lado, e reproduzir-se de acordo com suas possibilidades de subsistência, do outro. O
homem, ao ser temperante no domínio do oikos, poderia ir do mal natural à virtude
moral, isto é, ultrapassar racionalmente aquilo que a natureza colocava fatalmente como
obstáculo. Sobreviver: resistir à morte. Já o domínio da pólis, ao contrário, tinha a vida
como fundamental para a manutenção dos Estados, cabendo aos governantes estabelecer
regras de casamento, contabilizá-los, e controlá-los de acordo com as necessidades
próprias e à economia política, para que os meios de subsistência se mantivessem
sempre acima da população.
O “pessimismo otimista” malthusiano já continha uma relação com o progresso
do homem e a perfectibilidade. Ele se tornaria a base de um dos discursos mais
poderosos do século XIX e do século XX. É uma inocência histórica imaginar que a
teoria econômica de Malthus fora tão facilmente descartada. Na economia política,
talvez, a industrialização e a capacidade produtiva de alimentos em série puderam, em
alguma medida, colocá-la à prova. Mas não foi exatamente na economia que Malthus
perdurou, mas na biologia. Foi nesse outro discurso que suas teses entraram mascaradas
na atualidade. Com Darwin, o “pessimismo otimista” de Malthus tonar-se-ia seleção
natural, evolução, e a luta pela sobrevivência um trampolim para o desenvolvimento das
espécies. E, por maior que tenham existido dificuldades para estender as teses de
Darwin para seres humanos, logo o discurso eugenista, contemporâneo a ele, e com o
qual ele sempre flertou, estabeleceria a relação entre a evolução humana e o progresso.

5.1.2 Darwin
Para a formulação de sua tese acerca da “persistência do mais capaz” (metáfora
emprestada de Herbert Spencer), em Origens das Espécies (1859), Darwin não
economiza nas referências a Malthus:
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Todo indivíduo produz muitos ovos e muitas sementes deve ser
destruído em qualquer período de sua existência, ou durante uma
estação qualquer, porque, de outro modo, dando-se o princípio do
aumento geométrico, o número dos seus descendentes tornar-se-ia tão
notável que nenhuma região poderia os alimentar. Também, como
nascem mais indivíduos que os que conseguem sobreviver, deve
existir, em cada caso, luta pela sobrevivência, quer com outro
indivíduo da mesma espécie, quer com indivíduos de espécies
diferentes, quer com condições naturais de vida. É a doutrina de
Malthus aplicada com a mais considerável intensidade a todo o reino
animal e vegetal, porque não há nem produção artificial de
alimentação, nem restrição ao casamento pela prudência233.

Lembra Darwin, a luta pela sobrevivência dos “seres organizados” – metáfora da
vida – se dá em meio à escassez alimentar e à qualidade dos alimentos, mas também a
facilidade de se tornar presa dos outros, ao ambiente inóspito em relação às capacidades
das espécies, ao clima que em suas variações fazem com que a necessidade de nutrição
seja alterada em quantidade etc. Segundo Darwin, a natureza faz por si mesma aquilo
que o homem “reuniu e conservou” nas espécies em estado domesticado, isto é, alguma
vantagem que por mais pequena que seja, permite que as espécies sobrevivam e
reproduzam-se em maior escala. Mas se o homem pode somente escolher as variações
das espécies no estado doméstico por sua própria vantagem – isto é para cumprir com
objetivos que são do homem -, a natureza escolhe-as para a vantagem do próprio ser, ou
seja, para sua evolução. Assim, quanto mais difícil é o terreno (isto é, a alimentação e o
clima) em que se vive, mais ele propicia a “seleção natural”. A raridade é a precursora
da seleção.

Pode-se dizer, metaforicamente, que a seleção natural procura, a cada
instante e em todo o mundo, as variações mais sutis; repele as que são
nocivas, conserva e acumula as que são úteis; trabalha em silencio,
insensivelmente, por toda a parte e sempre, desde que se apresente a
ocasião para melhorar os seres organizados relativamente as suas
condições orgânicas e inorgânicas234.

Mas para a explicação de como esses caracteres vantajosos se perpetuam na
natureza das espécies, levando-as a um “progresso” no tempo, é preciso espreita-los
entre as gerações, por meio daquilo que Darwin nomeia de “seleção sexual”. Afinal, em
sentido amplo, a luta pela sobrevivência também é uma luta pela reprodução. No
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entanto, ela não é decorrente da “luta pela sobrevivência”, mas de uma luta de animais
do mesmo sexo, em sua maioria machos, para assegurar a posse do sexo oposto. Isso
permite, que aqueles animais mais aptos a ocupar seu espaço na economia da natureza
deixem mais descendentes. Mas, quando se trata da seleção sexual, por ela não depender
inteiramente da seleção natural, não se pode estabelecer uma relação direta entre as
duas. Deixar mais descendentes não é somente resultado de sobreviver, isto é, ser mais
apto em condições adversas, mas também de portar “armas especiais”, que são
necessariamente a robustez e a força:

A seleção sexual, permitindo aos vencedores que reproduzam, pode
dar sem dúvida a este uma coragem indomável, esporas mais longas,
asa mais forte para inutilizar a pata do concorrente, quase da mesma
maneira que o brutal criador de galos de briga pode aprimorar a raça
pela escolha rigorosa dos seus mais belos exemplos235.

É, portanto “a reprodução que elabora o idêntico e o diferente” (JACOB, 1983,
p. 183) por meio da descendência, enquanto a nutrição termina o trabalho natural de
manter vivo somente os mais aptos. Mas aqui, como modo de explicar o maior número
de ocorrências de reprodução pelos seres mais aptos, Darwin faz coincidir as “armas
especiais” com atributos estéticos das espécies, que teriam uma função análoga na luta
pela reprodução:

Certos machos tem tido durante uma serie ininterrupta de gerações,
pequena superioridade sobre outros machos, proveniente quer de suas
armas, quer da sua beleza ou do seus atrativos.236

E é também apoiando-se na estética, que Darwin irá contrapor sua hipótese
utilitária de evolução com as teses imutáveis dos seres de origem cristã, que
sustentavam que as conformações particulares das espécies foram criadas pelo simples
prazer da beleza “para o encantamento do homem ou para o olhos do criador”. A beleza
das espécies, segundo Darwin, serve à própria beleza, na medida em que é uma parte da
estratégia da natureza para sua reprodução. A diferença entre as flores fecundadas pelo
vento e as que precisam de insetos para reprodução fica clara: as primeiras não são
coloridas, as segundas o são porque precisam chamar a atenção, contrastar com o resto
do ambiente convidando o inseto para reproduzir-se.
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Ademais, admito de bom grado que um grande número de animais
machos, tais como todas as nossas lindas aves, alguns repteis
mamíferos, e uma serie de borboletas admiravelmente coloridas,
adquirem sua beleza por sua própria beleza; obteve-se esse resultado
pela seleção sexual, isto é, porque as fêmeas escolheram
sucessivamente os mais belos machos; este embelezamento não se
deve pois, por objeto o simples fato de ser agradável ao homem237.

Através da nutrição e da reprodução dos seres organizados, Darwin completaria
para a “vida” o movimento já iniciado com o vitalismo, transformando-as em leis:

Estas leis, tomadas em seu sentido mais amplo, são: a lei do
crescimento [nutrição] e reprodução, a lei da hereditariedade de que
implica a lei da reprodução, a lei de variabilidade, resultante da ação
direta e indireta das condições de vida, do uso e do não uso, a lei da
multiplicação das espécies em razão bastante elevada para provocar
uma luta pela sobrevivência, que tem consequência a seleção natural,
que determina a divergência de caracteres, a extinção de formas
menos aperfeiçoadas. O resultado direto desta guerra da natureza, que
se traduz pela fome e pela morte, é pois, o fato mais notável que
podemos conceber, a saber: a produz de animais superiores238.

Essa transformação está na evolução que, ancorada na “aritmética política” da
população malthusiana, através do jogo da morte e da extinção, pôde desenvolver
pequenos progressos nas espécies e, pouco a pouco, por conta da variação, fazer surgir
espécies novas. O testemunho dessas variações são os “órgãos rudimentares”, que,
apesar de importantes para a conformação com antepassados primitivos, por conta da
adaptação e do uso e do desuso dos órgãos, deixam de funcionar, mostrando a ligação
histórica entre uma espécie e outra, em direção à perfeição.
Mas, em Origem das Espécies (1859), Darwin afirma que sua teoria somente
poderia lançar uma luz sobre a origem do homem e sua história. É em A Origem do
Homem e a Seleção Sexual (1871) que Darwin pretende estender suas teses aos seres
humanos, como parte mais geral da teoria de evolução. Muito menos conhecido que o
precedente e, no entanto, com repercussão análoga no período, este livro, foi publicado
em meio à “revolução darwinista”, na esteira de uma febre que nem o próprio Darwin
podia controlar. Um livro tardio, aliás, pois Darwin se apoiou, em grande medida, nos
próprios darwinistas que, naquelas alturas, já haviam estendido as suas hipóteses aos
seres humanos. O objetivo do livro não é somente mostrar que o homem e suas
237
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habilidades especiais se desenvolveram gradualmente através de formas mais
primitivas, mas também formular sua própria antropologia. O livro é dividido em dois
tomos. O primeiro trabalha a origem do homem como proveniente de descendentes
inferiores. Já o segundo trata da seleção sexual como operador fundamental da evolução
do homem.
Em suma, aquilo que serviu de explicação para a “origem” das espécies em
geral, agora deveria orientar a explicação do homem em particular. Mas, para tanto, se
fazia necessário

verificar se o homem tende a multiplicar-se numa proporção tal que
acabe provocando ocasionais e severas lutas pela sobrevivência,
passíveis de conservar as variações adquiridas que se demonstrassem
mais vantajosas, tanto físicas como mentais, e eliminando as que lhe
fossem prejudiciais. As raças ou as espécies humanas, seja qual for o
termo mais adequado que se lhes possa aplicar, poderiam suceder-se
ou substituir-se umas às outras, até que uma delas acabe por extinguirse? Veremos que todas estas perguntas encontrarão uma resposta
obviamente afirmativa [...]239

A “velocidade do aumento da população” entre os homens, afirma Darwin, foi o
tema do ensaio de Malthus, que, por sua, vez já concluíra em 1826, que o principal
“obstáculo ao crescimento desenfreado da população humana reside na dificuldade de
se conseguirem os meios de subsistência e conforto”240. Mas também existem hoje,
continua o biólogo, nas nações civilizadas, restrições impostas ao casamento, sem
contar as altas taxas de mortalidade infantil entre as classes pobres, as epidemias e as
guerras. Entre os selvagens atuais, na opinião do mesmo teórico, a multiplicação é ainda
mais controlada, seja pela alimentação deficiente, seja pela prática de infanticídio –
principalmente quando perpetrado contra o sexo feminino – ou mesmo pela
concorrência com outros animais. Mas é possível imaginar, mostra Darwin Origem do
Homem, que entre nossos antepassados, não conhecendo a razão de controle
populacional em tal estágio, a multiplicação se deu de forma incrivelmente rápida,
sendo limitada somente por cataclismos naturais.
Ainda assim, o homem, já há algum tempo, é o animal mais poderoso e o que
mais se multiplica na terra. É de se esperar, portanto, que às vezes tal fenômeno tenha
ocorrido acima dos meios de subsistência.
239
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sobrevivência” é prova de que o seu senso social, sua razão e a capacidade técnica de
produzir e utilizar instrumentos são resultantes desse processo.

A julgar pelos costumes dos selvagens e da maioria dos quadrúmanos,
os homens primitivos, bem como seus antepassados simiescos, teriam
muito provavelmente vivido em sociedade. No animais estritamente
sociáveis, a seleção natural muitas vezes age sobre o indivíduo por
meio da conservação das alterações que se mostram benéficas para a
comunidade. Se esta inclui grande número de indivíduos bem dotados,
tem seu efetivo aumentado e derrota as menos favorecidas, ainda que
muitas vezes cada um de seus membros, individualmente, não
sobrepuje seus companheiros 241.

A evolução do homem que vai desde os símios, passando pelos povos primitivos
chegando até o alto nível de civilização, se dá por conta do aprimoramento social, mas
não só. O próprio corpo também é importante e, segundo Darwin, não pode ser
subestimado porque também progrediu por meio de uma distinta seleção: o uso
consciente das mãos, o desenvolvimento do polegar, o aumento do crânio e da extensão
do corpo, a passagem de quadrupede para bípede, a perda de pelos para fins
ornamentais, mas também a mudança de estrutura orgânica que permitiu a adaptação a
novos climas e outro tipo de alimentação etc. Aliando-se os poderes intelectuais e
coletivos dos homens com as pequenas variações corporais visíveis em tantas raças
percebe-se o poder de adaptação do homem aos ambientes mais hostis. E essas duas
pontas, se multiplicadas com relação aos efeitos hereditários, a longo prazo, colocaram
o homem na “sua atual posição no topo da escala dos seres vivos”.
É preciso, no entanto, um esclarecimento. Seleção natural não é a persistência do
mais forte, mas a do mais apto. Por isso, Darwin não vê problemas no argumento,
sempre presente, da fraqueza dos homens frente aos outros animais – sobretudo diante
da sua robustez e defesas --, pois estas falhas seriam contrabalanceadas pelas qualidades
intelectuais, que permitiriam fabricar armas e instrumentos de um lado, habilidades
sociais, de outro. Tudo isso os teria levado a receber ajuda dos companheiros e também
a eles prestá-la.
Mas, como trata-se de uma zoologia humana, tudo se passa como se a primeira
fosse resultado do aumento e das mudanças do cérebro, e a segunda de certos instintos
de solidariedade também encontrados entre os animais inferiores. O homo sapiens, por
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conta da economia da natureza, é um homo oeconomicus, que escapa da morte criando
suas próprias estratégias, que incluem, trabalho e divisão do trabalho. Daí,

podemos ao menos concluir que uma nação que produziu durante um
prolongado período o maior número de homens de excepcional
inteligência, energia, bravura, patriotismo e caráter deverá, via de
regra, prevalecer, sobre as nações menos favorecidas242.

Ao resolver a questão da “raça”, Darwin permitiu esvaziar essa palavra de seus
sentidos anteriores. A noção de evolução colocou em cheque o antigo debate entre
monogenistas e poligenistas, porque criou um fio que liga uma origem única com as
diversas diferenças entre eles (SCHWARCZ, 1993). A partir de então, “raça humana”
podia designar tanto a humanidade por inteiro -- porque remete à nascença de um
mesmo ancestral --, como também em um sentido de “subespécie” – argumenta Darwin
em Origem do Homem. Isso porque também pode se referir a um conjunto humano em
particular, considerando as suas diferenças estruturais. Para Darwin, a noção de raça
somente continuaria a ser empregada para seres humanos, em função do “longo hábito
do uso do termo [...] porque todas as tentativas de explicar suas diferenças são
frustradas”243. De uma só vez esse pressuposto permitiria imaginar que todos os homens
descendem de um mesmo ancestral (simiesco), e que evoluindo, segundo as mesmas
leis, que os animais e os vegetais, apresentam diferenças e desigualdades de acordo com
sua “história natural”.
O que explica a variedade humana e sua evolução, segundo Darwin, ainda, é a
seleção sexual e as leis da hereditariedade (a história das sucessões reprodutivas). E por
mais que estas não estivessem completamente formuladas, tratava-se de uma
“proposição implícita” (JACOB, 1983), afinal, para o homem, a seleção natural deixou
de funcionar plenamente na mesma medida em que ele se desenvolveu. Sua vida em
sociedade - dedicada pela solidariedade para com o outro, por meio da organização
racional e a divisão do trabalho -- faz com que a “seleção natural” tenha uma menor
importância, até devido a uma menor competição por meios de subsistência. Assim, a
seleção natural, diferentemente do modo como funciona para a maioria dos animais,
operaria somente em ocasiões bem específicas e pontuais. Ao contrário, a seleção sexual
e a competição em torno da reprodução para os homens, por conta de seu senso de
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sociedade, seriam mais acirradas. Em alguma medida, o homem resolveu por meio da
“seleção sexual” e da reprodução, aquilo que a natureza produziria pela escassez de
meios de subsistência.
Depois de passar em revisão os “caracteres sexuais secundários” de vegetais e
animais em geral, Darwin faz coincidi-los, pois, com os do homem. Essas
características “secundárias” concernentes à sexualidade, são, em geral, formas
possibilitadas pelo corpo para a exibição estética para o sexo oposto e também para o
combate com mesmo sexo pela reprodução. Isto é, de uma lado estão elementos
estéticos, tais como a coloração, a dança, os cantos (e outros sons), tamanho de
membros, força, odor etc., e de outro, no que toca ao combate em relação ao mesmo
sexo para a posse sexual do sexo oposto, as “armas especiais”, a agressividade, a
robustez, a resistência. Em suas palavras:

Há dois tipos de disputa sexual. Um é aquele que se trava entre
indivíduos do mesmo sexo, geralmente machos, tendo por finalidade
expulsar ou matar seus rivais, enquanto a fêmea permanece passiva.
Outra se refere a disputa de indivíduos do mesmo sexo, tendo por
finalidade excitar ou encantar o sexo oposto, geralmente as fêmeas,
que não mais permanecem passivas, mas selecionam os parceiros que
mais lhe agradam244.

Essas características colocadas à disposição das “lutas sexuais” e que indicam a
“força” e a “estética” de qualquer espécie deveriam, por seleção calculada e por
reproduções sucessivas, suscitar o aprimoramento das espécies, incluindo o homem.
Segundo Darwin, esse esquema (seleção natural e sexual), revelaria a “origem plebeia
do homem”, para além da mão de Deus.
Por outro lado, é o que permitiu sua reflexão antropológica que é o cerne da
conclusão do livro:

O avanço do bem-estar da humanidade é um problema ainda mais
intricado. Deveria abster-se de casar todo aquele que não tiver como
sustentar os filhos, deixando-lhes um legado de abjeta pobreza, o que
não somente constitui um grande mal por si só, como pelo que
representa um grande incentivo à irresponsabilidade matrimonial. Por
outro lado, Galton observou, se o prudente evita casar-se, enquanto o
imprudente se casa, os elementos inferiores da sociedade tenderam
suplantar seus melhores representantes. O homem, como todo animal,
sem dúvida, progrediu até atingir sua atual condição enfrentando uma
luta pela existência cuja severidade foi agravada por sua acelerada
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reprodução. Para continuar progredindo, ele deverá continuar
enfrentando uma luta renhida pela existência. Caso contrário, ele
tenderia a mergulhar na indolência, uma vez que os mais bem dotados
não teriam maior sucesso na batalha da vida que os menos bem
dotados. Decorre daí que nossa taxa normal de crescimento, embora
acarrete obviamente muitos males não deverá reduzir
consideravelmente por alguma razão que seja. A competição entre os
homens deve ser aberta, não se justificando impedir os mais capazes,
por meio de leis ou de costumes, de serem mais bem sucedidos em
deixar um maior número de descendentes245.

Esse argumento de Darwin deflagra um conjunto de relações que é preciso
espreitar. A primeira delas é a de que a seleção natural tem como modelo de inspiração
a seleção artificial da robustez e da beleza, feita há muito tempo com animais em estado
doméstico: “o homem perscruta com o escrupuloso cuidado o caráter e a linhagem
ascendente de seus cavalos, bois e cães” mas quando se trata de si próprio “raramenteou nunca – tem o mesmo cuidado”

246

. Não à toa, a Origem das Espécies se inicia

discutindo a variação das espécies em estado doméstico, conforme a ação do homem,
para depois, ver como a natureza produz essa variação e depois uma seleção das
características benéficas. Por isso, a influência de Malthus é tão importante. Pensada
nesses termos, a teoria da seleção natural é antes de tudo uma “teoria econômica” da
natureza das espécies, na qual “a morte está geralmente pronta, e que os seres vivos
mais vigorosos, sadios e afortunados sobreviverão e se multiplicarão”247. E, por mais
incrível que possa parecer, a diluição do homem em meio aos animais – o homem
descendendo de seres inferiores – é feita por meio de uma atropologização da zoologia.
As teses do reino animal tornam-se tão facilmente aplicadas ao homem porque antes
foram teses sobre o homem aplicadas a todo o reino animal e vegetal. A teoria da
evolução da natureza é referenciada, antes e primeiro, no homem e na ação do homem e
sua seleção artificial dos animais.
A segunda relação importante é que, apesar de ter influenciado as teses de seu
primo Galton - que trato no próximo capítulo –, que que fez da eugenia uma ciência
depois da publicação da Origem das Espécies. Darwin foi o primeiro “Galtoniano”, não
somente porque foi o primeiro a apoiar o seu primo na empreitada governamental, mas
porque suas hipóteses levavam para o mesmo caminho. Não deveria haver espanto em
produzir uma “seleção artificial”, já que em boa parte, empírica e teoricamente, as suas
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hipótese sobre a seleção natural se baseavam no que toca aos animais domésticos.
Tendo o homem uma origem plebeia, para o bem do seu avanço evolutivo, deveria
“abster-se de casar desde que constatassem possuir alguma inferioridade física e
mental”248. Assim, o técnico que se tornará o vigilante desses processos da humanidade
e às nações será o médico. Ele deveria evitar que “seres inferiores” se reproduzissem,
mas também que os indivíduos conduzissem suas vidas com o cuidado para não
degenerarem-se. A eugenia colocar-se-ia ao lado da higiene, até o ponto desta tornar-se
uma ciência auxiliar da raça. Esse discurso assumiria a forma de um agente de governo
e, ao mesmo tempo, diretor de consciência que agiria para aperfeiçoar a saúde dos
indivíduos e da população por meio da nutrição e da reprodução. A saúde do homem
seria não mais somente conservada pelo médico; agora era aperfeiçoada conforme
primeiro a hereditariedade, e depois o modo de vida. Assim, a “medicina eugenista”
pode se tornar uma técnica intermediária, uma mediadora entre a economia política e a
biologia.

5.2 Eugenia: a higiene racial
A eugenia, grosso modo, representou uma tentativa que recolocar a civilização
nos trilhos da natureza. Francis Galton não tinha a mesma envergadura que seus
embreantes, o “pai” da eugenia foi mais um entusiasta de princípios já colocados do
saber e, até certo ponto, disseminados, do que o inventor de uma “nova ciência”. Se
bem que ela mesma se auto definiria como a nova religião da humanidade... A ironia
não consiste no fato da religião ser uma empreitada mais simples que a ciência, mas
porque a eugenia era apresentada como um ato de fé que já ganhava seus pregadores
fervorosos até pelo menos a primeira metade do século XX.

A eugenia tem, de fato, reivindicações fortes para se tornar um dogma
religioso ortodoxo do futuro, para cooperar com o funcionamento da
natureza, assegurando que a humanidade será representada pelas raças
mais aptas, pois o que a natureza faz cega, lenta e cruelmente, o
homem pode fazer de modo previdente, rapidamente, e gentilmente249

Ancorada nas teses de seleção natural de Darwin e na inversão dos argumentos
malthusianos acerca da prudência dos casamentos, a eugenia traz uma ideia muito
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simples: a nova ciência é definida pelo “melhoramento da raça”, por meio da
reprodução racional de seres superiores à média da sociedade, ou seja, uma seleção
sexual-artificial. É artificial porque ela não mais estaria sob o desígnio da
espontaneidade da natureza e de seus caprichos, mas nas mãos dos homens, que usando
da razão, tornariam possível criar estratégias para fazer com que somente os “melhores”
se reproduzissem. Além do mais, se a questão era animar para que os “prudentes e
saudáveis” se casassem, a contrapartida era limitar o casamento e a reprodução dos
seres inferiores – Malthus nunca aceitou o controle do casamento administrado
diretamente pelo Estado, ademais sua questão nunca foi a saúde250. A eugenia se
apresentava como uma “urgência” por meio de seu diagnóstico da sociedade, pois,
durante muito tempo, os fracos, os doentes, os indolentes, e toda a série de abjetos da
sociedade, se reproduziram em maior número (por conta da política dos homens e seu
discurso de igualdade e de civilização e seus atos de caridade) do que os seres
superiores. Fatalmente, tal política levou a raça humana à sua degeneração que era
diagnosticada como o mal do tempo.
A noção de “degeneração”, da perspectiva científica, é tornada o antônimo de
evolução (não mais purificação), será a palavra-chave a ser combatida, tanto no sentido
individual (bioascético) quanto no sentido de espécie (biopolítico). Ela permitiu
conectar a noção de perfectibilidade com o corpo por meio de uma seleção artificial dos
indivíduos em meio à luta pela sobrevivência. É a partir do ajuste dessa noção com as
técnicas eugênicas que se assiste pela primeira vez uma intervenção maciça de médicos
e outros profissionais interessados na saúde da população na ordem econômica e social.
A ideia de degenerescência colocou em questão, de um modo totalmente outro, o risco
da decadência do corpo: se o indivíduo decai é porque é doente, e se é doente, então que
ele se cuide e que cuidem dele. A noção de degenerescência associada à eugenia –
“associada” porque ela é bem mais antiga e tinha outro sentido - em todos os seus
liames acelerou a instalação de uma medicina social da qual resultaram as grades
curriculares, as concepções culturais e o leitmotiv da época republicana.
O objetivo de “O Gênio Hereditário”, considerado por muitos de seus sucessores
como “o livro de ouro da eugenia” é claro:
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Proponho a mostrar neste livro que as habilidades naturais do homem
são derivadas da hereditariedade, exatamente com as mesmas
limitações que tem nas formas físicas de todo o mundo orgânico.
Consequentemente, é fácil, apesar destas limitações, obter por uma
cuidadosa seleção uma raça permanente de cães ou cavalos dotado de
poderes peculiares de corrida, ou de qualquer outra habilidade, por
isso seria bastante viável produzir um raça de homens bastante
presenteados por uma seleção de casamentos por gerações
consecutivas. Vou mostrar que as agências sociais de caráter
ordinário, cujas influências são pouco suspeitas, estão neste momento
a trabalhar para a degradação da natureza humana, e que os outros
estão a trabalhar para a sua melhoria. Concluo que cada geração tem
um poder enorme sobre os dons naturais daqueles que se seguem, e
mantê-los, é um dever que temos para com a humanidade [...]251.

Assim, Galton recolheu as linhagens de pessoas de “grande reputação” na
Inglaterra que seriam uma minoria para separar o “pedigree” das pessoas ordinárias que
representariam a grande massa. Eram juízes, aristocratas, intelectuais, artistas,
cientistas, teólogos, lutadores e outros atletas, e seus dons hereditários, que Galton
pretendia salvar por meio da reprodução. “O controle da natureza da gerações futuras
deve estar tanto no âmbito do poder da vida, como na saúde e no bem-estar do
indivíduo, sob o poder do guardiães de sua juventude”252. Foi, portanto, necessário
retardar a idade média do casamento entre os fracos, mas também limitar sua prole, bem
como diminuir a idade de casamento dos fortes, induzindo-os a se reproduzirem mais.
Desse modo, a reprodução dos fortes seria “geometricamente” maior em relação aos
fracos, melhorando as atividades sociais em algumas gerações.
A eugenia se auto representa como um “novo renascimento”. É nos gregos
antigos em que ela se baseia, tanto do ponto de vista da técnica (a base é a “eugenia”
espartana de Lycurgo, mas também os limites da migração), quanto no fim almejado
que é um homem saudável, inteligente, robusto e belo. Segundo Galton, os homens de
seu tempo seriam incomparáveis com os da Idade de Ouro. Portanto, se a Grécia
produziu homens maravilhosos, com uma seleção quase que inconsciente (porque
desconheciam as leis que regiam a hereditariedade), a eugenia permitia reencontrar por
meio da razão o seu caminho, que há muito tempo fora perdido. Essa “raça
maravilhosamente dotada”253 caiu em degeneração por conta da frouxidão de seus
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costumes, que começaram a se desviar, segundo ele, nos dois mil anos seguintes. O
padrão de medida eugênico é o homem grego.
O homem já “introduziu uma vasta quantidade de civilização e de higiene que
influenciam, em um grau imenso, o seu próprio bem-estar e de seus filhos. Resta-lhe
trazer outras políticas para a ação, que devem gerir os dons naturais de sua raça”254. Não
se pode mais, afirma Galton, reproduzir a “idade das trevas da Europa”, que fazia com
que as melhores pessoas estivessem impossibilitadas de reproduzir, enquanto todo o
resto aumentava em número. Ele refere-se ao fato das melhores “cabeças” estarem
dentro das leis da igreja, orientadas pelo celibato, prática que durante anos teria
diminuído a qualidade da raça na Europa. Assim, as políticas de assistência aos fracos,
representariam esse tipo de ação em seu tempo, contra a natureza da evolução humana.
Porque, assim como na “idade das trevas”, essas práticas aturariam tal como “um
criador que quisesse animais ferozes, rabugentos e de estupida natureza”, produzindo
sujeitos incapazes de atuar nas grandes tarefas designadas pelas civilizações.
Por outro lado, a eugenia somente ganharia seu arcabouço teórico completo em
1909, com a publicação do livro Parentalidade e cultura racial. Um esboço sobre a
Eugenia, do médico inglês Caleb Willians Saleeby255, que separou a prática da eugenia
em positiva e negativa. Grosso modo, a primeira era completamente baseada em Galton
– para quem aliás o livro foi dedicado. Quer dizer, privilegiava-se o uso da educação e
do esclarecimento para estimular casamentos sãos e, ao mesmo tempo, desestimular a
reprodução dos degenerados. Outra medida dirigia-se ao impedimento dos degenerados
de se procriarem, isso foi feito por meio de técnicas de esterilização, aborto, infanticídio
e até a morte. Daí sua novidade. Ela dividiu os eugenistas não somente em opiniões
sobre o futuro da raça e das melhores técnicas para alcançá-la, mas também em relação
ao lugar em que a higiene ocuparia nesse ínterim.
A Eugenia positiva foi geralmente propagada por “neolamarckistas”, na medida
em que o meio e outras questões que envolvem a trajetória de um sujeito poderiam
aperfeiçoá-lo, e essas características adquiridas transmitidas aos descendentes. Pois, ao
tratar do meio, da alimentação e dos costumes, assumia-se a completa influência na vida
das próximas gerações. Já a higiene, enquanto modalidade da dieta, seria somente uma
ciência auxiliar da eugenia, no entanto, fundamental: porque um ser eugenizado, mal
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gerido por seus hábitos, degenera. “Modificados ou não, os seres nascem, e eles serão
julgados” (JACOB, 1983, p. 182) pelo ambiente em que vivem, pela sua alimentação,
pelos seus hábitos. Para a eugenia positiva, esse julgamento é passado para as próximas
gerações. Não à toa, pode haver uma coincidência de termos: higiene individual e
higiene racial. Dieta e eugenia.
A Eugenia negativa, por outro lado, foi propagada por “neomendelistas”, pois,
uma vez que, se considerava as características dos sujeitos como resultados de sua
“genética”, o meio e outras questões não poderiam influenciar na sua qualidade. É fato
que a higiene teve sua história associada à eugenia positiva, enquanto a eugenia
negativa a excluía de seu escopo. Mas aqui a higiene era menor, e jamais poderia ser
racial. Como elementos diferentes, agindo em prol da nação e da espécie, higiene e
eugenia, assumiram respetivamente o fardo de guardiões da nutrição e da reprodução,
ou seja, a primeira cuidaria de elementos individuais secundários e a segunda da espécie
e seu melhoramento.
Por outro lado, “cuidar de si mesmo”, da qualidade de sua raça e, ao mesmo
tempo, zelar por sua geração, tanto no sentido de ampliá-la quanto naquele de evitá-la,
tornaram-se também questões de “al-truísmo” político para com o futuro do Estado e da
humanidade. Esse era um ato ao mesmo tempo humanista e cidadão, já que a
constituição de homens melhores, mais fortes, mais belos, mais altos, mais saudáveis
deveria ser a condição primeira e natural de todas as espécies, não sendo diferente para
a humanidade, que pode governar sua própria natureza por meio do Estado. Assim, o
Estado eugênico ideal seria aquele que se orienta conforme a natureza humana em sua
relação com a seleção natural:

onde os rendimentos forem principalmente derivados de fontes
profissionais, e não tanto através de herança; onde cada rapaz teve a
chance de mostrar as suas habilidades, [...] onde o casamento possa
ser realizado em tão alta honra [...] incentivado o orgulho da raça;
onde os fracos poderiam encontrar uma recepção e um refúgio em
mosteiros celibatários ou irmandades e, por fim, onde o melhor
espécie de emigrantes e refugiados de outras terras foram convidados
e bem-vindas, e seus descendentes naturalizados256

Somente no século XX essas práticas entrariam para o quadro da “razão de
Estado”, ora associadas com a higiene e por meio dela, ora distanciadas por uma política
outra de completo vínculo com a morte. Campanhas de esterilização compulsória de
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degenerados, seleção de recém nascidos de acordo com sua natureza física, por meio da
eutanásia e do aborto, representando as técnicas negativas, mas também concursos
eugênicos, medalhas de contribuição da família à sociedade, exame pré-nupcial,
educação eugênica, esses representando as técnicas positivas. Os Estados Unidos e a
Alemanha, como se sabe, foram os grandes protagonistas, tanto na eugenia positiva,
como na mais radical, a negativa (DIWAN, 2007). A partir de então, consumou-se a
assunção da vida pelo poder. Aquilo que era um sonho vivo durante todo o século XIX
por parte de alguns partidários da eugenia, a “estatização do biológico”, na primeira
metade do século XX, como se sabe, será uma prática firme e organizada.
Como forma do bio-poder – no duplo sentido: biopolítico e bioascético – a
eugenia, assim como sua irmã por adoção, a higiene associaram-se com as tecnologias,
regulamentos e gerências, isto é, no nível da governamentalidade. Elas consorciaram
com a política mas nunca se confundiram com ela. Por isso, países com sistemas
político-econômicos tão diferentes como EUA, Rússia, Suécia, Alemanha, por exemplo,
puderam conviver - no decorrer da primeira metade do século XX - com as práticas
eugênicas. Liberalismo, Socialismo, Social-democracia, todos fizeram uso das
atribuições da eugenia para o bem da nação e de seus homens, porque todo e qualquer
sistema político depende da qualidade da raça da nação. É bastante conhecido o fato da
noção de raça ter se associado durante o final do século XIX com a ideia de nação,
tornando-se equivalente (SCHWARCZ, 1993, STEPHAN, 2005), e promovendo o
acontecimento de um “racismo próprio de Estado”.
Por vezes a higiene estará associada à eugenia como uma ciência auxiliar (como
entre os neolamarckistas), por vezes terá sua importância deslocada, concorrendo com a
eugenia os esforços de melhorar a raça (como no caso do mendelismo). Esse ponto é
importante! Não houve uma sucessão histórica da higiene pela eugenia, esta última
apareceria como um novo elemento que se apresentava como a solução mais eficaz a
partir das teses sobre a evolução das espécies. Nesse sentido, há uma comutação de
interesses entre higiene e eugenia, que fará com que os médicos possam optar e migrar
entre essas duas esferas de atuação na população. Desse modo, tendo à disposição essas
diferentes formas de agir sobre a constituição do homem, de sua raça, tanto no sentido
individual como no sentido de espécie, os médicos e outros profissionais poderão
assumir os papéis de higienistas, eugenistas ou mesmo de associar esses saberes. Na
primeira metade do século XX, aliás, “duas grandes estratégias biopolíticas patrocinadas
pelo Estado estavam ganhando forma entre as nações-Estado da Europa, da América do
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Norte e de muitas outras colônias” (ROSE, 2013, p. 91). A primeira delas, fruto da
medicina neo-hipocrática, cristalizou-se na Higiene. A segunda grande estratégia
biopolítica é a eugenia, fruto de reflexões sobre a biologia.
Por isso, não posso concordar com Nancy Stephan (2005) quando a autora
afirma que diferente do que aconteceu nos outros países, os médicos e outros
intelectuais brasileiros confundiam higiene e eugenia. Esse elemento, segundo a autora,
ficaria claro em Roquette-Pinto257, o redator do Primeiro Congresso de Eugenia, de
1929, que afirmava que “é preciso não esquecer nunca nos trabalhos do Congresso, que
a ‘higiene’ procura melhorar o ‘meio’ e o ‘indivíduo’, a ‘eugenia’ procura melhorar a
estirpe, a ‘raça’, a ‘descendência’”258. Na minha opinião esse argumento não representa
uma posição “esclarecida” que se volta contra a obscuridade que se acabou de afastar.
Roquette-Pinto, como aliado da biologia mendelista de Davenport, fazia dessa
“confusão” um instrumento político que não se pode perder de vista, pois ele conduz,
pelo menos, a dois erros históricos, discutidos na sequência.
Em primeiro lugar, imaginar que higiene e eugenia eram técnicas irredutíveis.
Ora, entre os neo-hippocraticos a questão do entrecruzamento entre as famílias já
aparecia como um dado menor. No entanto, com o florescimento da biologia como
disciplina e a discussão sobre hereditariedade, a eugenia pode ocupar esse espaço ainda
não determinado pelo saber higiênico; não determinado, porque era um problema à
espera de um acontecimento que o possibilitaria com técnicas mais seguras que a
higiene ainda não dispunha. Por isso, a eugenia pode ser nomeada, entre outros, como
higiene racial ou saneamento da espécie. Além disso, boa parte dos propagadores dessa
nova religião encontravam no “meio” e nos outros “modificadores de economia” o
instrumento de fazer com que as características adquiridas pudessem ser passadas a seus
descendentes, ou, de outro lado, como forma de conservar aquilo que a genética
possibilitou.
Em segundo lugar, um outro erro histórico seria imaginar que essa “estranha
comutação” entre eugenia e higiene representaria uma singularidade do Brasil. Basta
257

Formado pela Faculdade de Medicina, iniciou em 1906 sua carreira de professor na Seção de
Antropologia, Etnografia e Arqueologia do Museu Nacional, de onde foi posteriormente diretor. Fez parte
da Missão Rondom, onde recolheu e publicou importante material etnográfico sobre índios brasileiros.
Foi também professor de História Natural e sempre atuante no campo da educação. Roquette-Pinto,
também foi atuante nas discussões de eugenia no Brasil, já que um de seus interesses era compreender a
constituição antropológica do homem brasileiro.
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ROQUETTE-PINTO, Edgard. Ensaios de antropologia Brasiliana. São Paulo: Companhia da Editora
Nacional, 1933, p. 42.
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lançar um olhar apurado para os EUA e os outros países que fizeram uso da eugenia
como instrumento de Estado para perceber sua falta de conexão com a realidade259 Digo
isso pois não somente foi geralmente entre os higienistas que a eugenia se popularizou,
mas também por meio deles que acrescentou-se a tão conhecida higiene: um toque
darwinista de modernidade. Os primeiros espaços destinados ao cultivo da eugenia
foram, em geral, os espaços já conquistados pela higiene, apesar de ter uma linha
genealógica diferente. A higiene é um saber médico, a eugenia uma filha da biologia –
ou melhor, da zoologia humana - que logo foi absorvida pelos médicos, aqueles que
melhor poderiam aplicá-las à ordem social. A biologia mendelista de Davemport não
pode ser (e não era claramente) a medida de todas as outras práticas de eugenia, como
as vezes Stephan (2005) deixa transparecer.
Enfim, a eugenia como religião torna-se uma ética de si para o outro, não
somente porque o progresso moral seria resultado da evolução humana por meio da
seleção natural, como já afirmava Darwin, mas porque ela é apresentada como uma
ética-somática em que o sujeito é responsável pelo seu corpo, pelo corpo de seus
descendentes e, por conseguinte, responsável pelo corpo econômico do Estado. E
eugenia se instala no terreno aberto pela higiene como um novo saber que contribui com
técnicas mais eficazes. Assim, a moral estaria destinada a cultivar a saúde, tanto no
sentido físico quanto no psíquico. O homem deveria cuidar da saúde, e o simples fato de
estar vivo, de prolongar e melhorar sua existência vivente, tornar-se-ia sinônimo de
política, de economia política. Saúde era o imperativo, o meio e o fim, pelo que vive o
homem, ela seria sinônimo de felicidade, de beleza e de orgulho, também de sua nação.
A eugenia, como afirmou Galton em diversos momentos - quase como um bordão -, é
uma vingança em relação a tristeza e a morte. Ela é uma ciência da “imortalidade” e da
“juventude”.

5.3. Melhoremos e prolonguemos a vida
Na Primeira República, consolidou-se no Brasil, a velha ideia de que o país
estava doente. A saída, mais uma vez era higienizar – tanto do ponto de vista de
saneamento, decorrente da medicina experimental, quanto do ponto de vista biológico,
onde o problema das raças e da miscigenação apresentava-se como outra saída possível.
259

A biologia mendelista, em especial a de Davenport, não é o modelo americano por inteiro, e tampouco
o modelo mundial, muito pelo contrário.
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Com a atuação de Oswaldo Cruz, nomeado em 1903 como Diretor Geral da Saúde
Pública, a higiene tomava para si o espaço político que a ela fora destinado260. Um
projeto de governo ao mesmo tempo médico, biológico, econômico e moral. A
publicação de Saneamento do Brasil, em 1918, por Belisário Penna261, antigo inspetor
sanitário da Diretoria Geral de Saúde Pública, representa a consumação da “cruzada da
medicina pela pátria”. Por que “Sanear o Brasil é povoá-lo, é enriquecê-lo, é moralizálo”262. A higiene ganhava a forma fiel de um projeto de Estado. “O Brasil é um país
doente no sentido literal da expressão. A nossa miséria financeira e econômica é o
reflexo da desnutrição orgânica que converte a maioria dos nossos concidadãos
em inúteis unidades sociais, incapazes de concorrer com a quota do seu esforço para o
aumento da riqueza comum”263.
Entre os efeitos da publicação do livro, em 1918, foi criada a Liga PróSaneamento do Brasil (LPSB), unindo médicos e outros intelectuais em torno das
propostas de governamentalização administrativa dos serviços de saúde e da
implantação de projetos que removessem as mazelas do povo brasileiro. Sabe-se que a
atuação dessa liga teve importantes reverberações nas reformas sanitárias relativas ao
primeiro período republicano, assim como na criação do Departamento Nacional de
Saúde Pública, em 1920, que foi o primeiro passo para a criação do Ministério da
Educação e da Saúde, na década de 1930. “Entre os principais resultados do movimento
de reforma da saúde durante a Primeira República (1889-1930), destaca-se a
consolidação da imagem de uma sociedade marcada pela presença das doenças
transmissíveis, o que, de forma satírica, encontraria, mais tarde, expressão em
Macunaíma, de Mário de Andrade: ‘Pouca saúde, muita saúva: os males do Brasil são’”.
(LIMA, 2002, p.44). A “era do saneamento” representava uma forma de combater as
teses que colocavam a raça como um problema insuperável da população brasileira264,
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Não tenho interesse em descrever a importante atuação de Oswaldo Cruz. Para conhecer um ótimo
trabalho sobre o assunto, BENCHIMOL, 1999.
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Médico formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Com a nomeação de Oswaldo Cruz,
em 1903, para dirigir os serviços federais de saúde pública, realizaram-se concursos para as campanhas
sanitárias. Aprovado, Penna tomou posse como inspetor sanitário no Rio de Janeiro, em maio de 1904.
Sua atuação destacada nas campanhas sanitárias levou o diretor Oswaldo Cruz a parabenizá-lo
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isto é, fazer de um povo que tinha sido condenado pela raça ser absolvido pela medicina
(LIMA & HOCHMAN, 1996).
No entanto, um ano antes da criação da Liga Pró-Saneamento do Brasil, que é de
1918, foi fundada a Sociedade Eugênica de São Paulo (SESP), por Renato Kehl265. Não
há nenhuma correspondência direta entre os dois movimentos e, no entanto, os
participantes e idealizadores são, em certa medida, os mesmos. Desde suas criações,
esses movimentos caminham juntos, um alimentando o outro. Renato Kehl, o mais
importante eugenista brasileiro – “campeão da eugenia no Brasil”, como denominou
Monteiro Lobato -, era participante da LPSB. Belisário Penna, então representante da
“era do saneamento”, foi, por sua vez, entusiasta da SESP desde seus primeiros anos.
Saneamento e eugenia no Brasil foram parentes por aliança, tanto no sentido figurado
quanto no sentido literal. Lamarckiana ou Mendeliana, a eugenia se dirigia à
reprodução, confiscando o que há muito tempo já era problema da higiene. Esta, por sua
vez, ficaria confinada a nutrição – no sentido mais amplo e aristotélico da palavra -, mas
já completamente tomada pela eugenia e as teses acerca da evolução.
No século XIX o objetivo da higiene era, pois, “prolongar a vida” através de
técnicas e estratégias - como, de resto, fica claro em Elementos de Higiene de Francisco
de Mello Franco -, depois da associação com a biologia e a teoria da evolução, o
problema passou a ser “melhorar e prolongar a vida”. Tal atitude significava não
somente prolongar a vida, como nos tempos heroicos da higiene, mas, principalmente,
melhorá-la: acontecimento flagrante que demostra o terreno da higiene enamorada com
a eugenia. Aliás, esse é o título de uma das primeiras publicações de Renato Kehl,
Melhoremos e Prolonguemos a Vida266, coletânea de artigos que teve sua primeira
edição em 1920, e foi prefaciado por seu sogro, Belisário Penna. Cito o prefácio
completo.

Este livro é um prolongamento da ‘Eugenia e Medicina Social’ do
mesmo autor, que se dedica com louvável entusiasmo a empolgante
ciência de Galton.
Escrito em linguagem singela e fluente, com intuito de vulgarizar os
princípios eugênicos, a sua leitura, além de instrutiva, agrada até
mesmo os leigos nesse assunto.
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Somente dez anos após a criação da primeira liga britânica, e seis anos após a criação da sociedade
francesa, a eugenia no Brasil estava conectada com as tendências europeias (STEPHAN, 2005). Mas
também com as Americanas, já que também é de 1910 a criação do famoso Escritório de registros
eugênicos por Davenport, o “pai” da eugenia nos Eua.
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Quem possuir algum cultivo intelectual, só terá a lucrar com a leitura
seguida ou salteada dos seus capítulos, porque adquirá sempre
ensinamentos uteis para o próprio aperfeiçoamento ou da prole.
Pôr em execução os sábios princípios da eugenia é praticar a higiene e
a profilaxia; é defender a saúde e a beleza contra os elementos naturais
ou criados pelos próprios homens, que as possam perturbar ou alterar;
é formar uma infância sadia e uma mocidade robusta e operosa; é,
sobretudo, sanar e apurar a raça, tornando-a vigorosa, destemida,
alegre, produtiva e vitoriosa.
A eugenia ou a eugenética já é praticada nos animais e nos vegetais
com resultados maravilhosos.
Valorizam-se uns e outros de modo surpreendente.
Porque não aplicar os mesmos ou idênticos processos de apuramento,
o rei da criação, e o mais necessitado de valorização para arcar com as
crescentes responsabilidades da humanidade?
As nações mais adiantadas já compreenderam o alcance transcendente
da doutrina galtoniana, cujas determinações relativas à higiene e à
profilaxia em todas as suas numerosas ramificações, ao exame médico
pré-nupcial, à defesa da infância e ao combate sem tréguas às
intoxicações euforisticas vão sendo nelas aplicadas com método e
rigor.
O Brasil, país novo, de território imenso e promissor, para o qual
convergem as vistas e as esperanças de outros povos, já iniciou
brilhantemente os serviços de saneamento e profilaxia rural, o de
combate a sífilis e doenças venéreas, convindo cogitar quanto antes do
problema eugênico, sob o ponto de vista do exame pré-nupcial e da
campanha impiedosa ao alcoolismo e outras intoxicações euforisticas.
São problemas conjugados, cuja solução dependem o vigoramento da
raça e o prestigio da nacionalidade.
Esse é o escopo patriótico desse livro, digno de ser lido pelos que
cultuam a nossa terra e a nossa gente 267.

A contribuição de Renato Kehl e a sua “trajetória” à constituição do “campo
eugênico” no Brasil é deveras conhecida. Existem bons trabalhos sobre o assunto268.
Minha questão não é revisitá-las por aqui. A ideia é explorar as “numerosas
ramificações” da eugenia, na sua conexão com a higiene no Brasil, tomando sua obra
como porta de entrada para o tema. Pretende-se ainda explorar os fios genealógicos que
fazem desse saber um novo renascimento dirigido ao futuro. Renato Kehl é também um
“paradigma”, mais uma vez no sentido estrito da palavra, de exemplo de um movimento
muito maior.
Como é possível perceber, e já foi bastante documentado, a eugenia no Brasil
teve tendências mais lamarckianas - tal como na França e na Rússia, por exemplo -,
apesar do mendelismo não figurar fora desse horizonte. Temas como a alimentação, o
ambiente, os hábitos, o sono, os exercícios etc. -- todos os assuntos relativos ao
267
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Ibid., p. 3-5.
Ver, por exemplo, Diwan (2005), Souza (2006) e Flores (2007).
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neohipocratismo, a saber, Circumfusa, applicata, ingesta, gesta, excreta e percepta --,
foram alocados no escopo da eugenia, diluídos, já sem a mesma precisão da série, como
forma de melhoramento da vida. É esse assunto e o problema de Melhoremos e
prolonguemos a vida em geral, já que se trata de uma coletânea de artigos. O argumento
histórico de Renato Kehl, apesar de nada singular, repousa na importância do mundo
grego, e reforça a conexão com um passado seletivo em que se almeja reproduzir com
mais sucesso. Em Da Eugenia e o Futuro do Brasil269, texto publicado em Buenos
Aires, por ocasião da criação da Sociedade Argentina de Eugenia, da qual o autor foi
padrinho, Kehl argumenta:

A ciência conseguiu provar que a espécie humana evoluiu e continua a
evoluir; que podemos com seu auxilio, apressar incalculavelmente
essa evolução para um aperfeiçoamento ideal, mesmo superior aquele
atingido na era olímpica na Grécia, dos tempos heroicos dos
argonautas, dos heróis das guerras medas, dos vivos modelos
humanos, verdadeiros deuses da plástica, que se perpetuam a nossa
admiração dos mármores de praxiteles. A história nos revela o que
foram os homens de Atenas e Esparta: homens dotados de força,
bravura, beleza e saúde; que a mocidade daqueles tempos era
composta de tipos apolíneos, de perfeição plástica impecável. A
humanidade, porém, sujeita a lei do regresso aparente, entra
novamente em marcha ascendente e em espiral, para outras eras ainda
nunca atingidas: - para a da regeneração eugênica das raças.270

O regresso da humanidade, a ser revertido em direção ao futuro, é a degeneração
proveniente da civilização. Tudo isso ocorre, segundo Renato Kehl, por ter se
constituído um pseudo-direito, que protegeu os fracos em detrimento dos fortes. Foi
assim que a civilização alterou a marcha da luta pela sobrevivência. A liberdade natural
ficou viciada, e nela não se verifica uma vitória leal da força e da adaptação. A
civilização vem para anular o direito da força e o movimento espontâneo da natureza
por um código de sentimentalismo humano. Mas, para além de criar o mal, a civilização
também produziu o remédio que poderá redimir a raça de um fatalismo social. “Mas o
grande antagonismo entre a vida social e a vida biológica encontrou na eugenia o
mediador. Não mais é preciso atirar a humanidade na arena de luta para que a seleção se
faça”271.
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Para Renato Kehl, a eugenia é dividida em três formas (e não em duas, como em
Salleby): positiva, preventiva e negativa. A positiva é educação sexual, isto é, a
educação da prole para o matrimônio sadio. A preventiva - sua novidade - é a higiene, a
organização da humanidade contra seus inimigos. A negativa, significa a restrição de
nascimentos de indivíduos anormais, doentes, degenerados, tarados, seja pela interdição
de casamentos, pela esterilização dos sujeitos impróprios para a procriação, ou pela
eutanásia pueril etc.

A política de salvação é uma política eugênica dividida em quatro
pontos:1) campanha de saneamento; 2) combate ao analfabetismo e ao
pauperismo; 3) na educação eugênica e higiênica do povo para a
proteção e criação de uma nacionalidade mais sã, mais vigorosa e
mais inteligente; 4) na preservação dos males sociais e políticos, que
ameaçam o nosso povo, como está acontecendo com grande número
de outros povos – pela campanha patriótica do nacionalismo”272.

A ciência eugênica tem, portanto, seu “ideal antropológico” posto em jogo na
medida em que aspira estabelecer os meios para o aperfeiçoamento racional da espécie.
Aí está um ideal antropológico que é sobretudo médico: da medicina social, na medida
em que ensinar os preceitos higiênicos de saúde, fazê-los figurar fortemente no Estado
como forma de nacionalidade, permite visar não somente a coletividade presente, como
também a descendência futura. Dessa forma aproximado da leitura científica de Darwin,
o autor, afasta a eugenia do “racismo” que teria tomado parte da parcela culta do Brasil.
Como uma variação adaptada, o tipo antropológico do brasileiro, os caboclos, não são
degenerados. “Muito pelo contrário”, escreve Renato Kehl, eles “são o padrão do
homem eugenizado” 273. Não há nada na miscigenação (afinal, miscigenação é igual a
variação, elemento fundamental da evolução) que seja problema, como afirmam
intelectuais que baseados em “opiniões de Gobineau, G. Le Bon, de Roosevelt, e outros,
consideram a raça brasileira como degenerada e indigna dessa terra que habita”274. A
“apatia” do brasileiro –essa antiga e importante palavra, que agora se torna sinônimo de
fraqueza e doença - é resultado de seu atraso, quer dizer, é consequência do seu
desconhecimento das leis que regem a saúde aplicadas a si próprios. Falta ao brasileiro
governar a si mesmo.
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Diagnosticados os problemas, as iniciativas foram tomadas. Em 1923, Kehl
publicou Fada Hygia275, um livro dirigido às crianças, com os preceitos de higiene e
eugenia. “Essa cartilha de higiene, como ficou conhecida posteriormente, foi adotada a
partir de 1924 como material didático para o ensino de higiene em escolas públicas de
vários estados brasileiros, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro” (SOUZA,
2006). Essa “cartilha de higiene pueril” foi reeditada várias vezes, na edição de 1925, o
próprio autor felicita-se do fato de seu manual figurar como material escolar, afinal, a
higiene como forma de defender, preservar e elevar a saúde deveria ser a mais
importante disciplina escolar.
Três temas fundamentais, e aparentemente estranhos uns aos outros, são tratados
como finalidades da eugenia. em Melhoremos e prolonguemos a vida. A felicidade, a
estética física e a juventude representam a saúde, ou melhor, são sua própria definição:
“saúde é a beleza das funções da vida”, como repete Renato Kehl em várias passagens
do livro. É na juventude que as funções orgânicas estão em maior harmonia, e, portanto,
que se pode almejar maior felicidade. Na verdade, boa parte da empreitada significa
fazer convergir esses temas por meio de técnicas como seleção de casamento,
esterilização de degenerados, higiene do sono, educação física e moral, alimentação
saudável, cálculo biométrico de robustez etc. E, o mais interessante (ou o mais estranho)
é o fato de que essa convergência é arbitrariamente reajustada com base em citações da
antiguidade, como se lá esses temas fossem quase sinônimos. A antiguidade é tornada
outra coisa, e sempre o é, embora aqui o seja em um sentido bem particular, tão
particular que ele nos é atual. “Façamos ao menos como os gregos, raça bela, robusta e
sã, a mais admirável de todos os tempos. Pensamos que os helenos de outros tempos
realizaram todas as aspirações dos eugenistas de hoje”276.
Somente seguindo os mesmos passos dos gregos – com os atuais conhecimentos
de eugenia e higiene – que a humanidade poderia progredir geração após geração.
Somente com o progresso individual do sujeito, preocupado com o contínuo governo de
suas próprias práticas em prol de sua saúde, que a coletividade pode evoluir em direção
à felicidade. Assim, se é verdade que a coletividade é mais importante que o indivíduo,
é somente por meio do progresso deste que ela pode realizar-se. Segundo Kehl (ibid., p.
53), os helênicos faziam a seleção humana (por meio de guerras, infanticídios e seleção
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sexual) porque sabiam que a saúde era companheira da alegria. “Nos tempos heroicos
da Grécia o seu povo vivia na adoração constante da Hygea. Os helenos tinham
completo conhecimento da - ciência da felicidade”277. A frase proferida pelo antigo
sacerdote em direção a Sólon, condenando a “eterna juventude grega”, torna-se para
Renato Kehl, um louvor de Sólon aos Gregos: “Sólon dizia aos Gregos: ‘oh! gregos, vós
sois como crianças’, porque como crianças viviam, e como crianças encaravam os
encantos da vida”278.
A relação entre felicidade, juventude e estética, dentro do quadro da saúde, ainda
fica mais atenuada se a pegarmos pelo lado negativo. Aqueles que Renato Kehl
“observavam em sua volta” tornavam flagrante a urgência da eugenia:

quase todos revelam anormalidades somáticas ou psíquicas, são hipo
ou hiperstênicos, quase todos sofrem de queda de cabelos, de caspa,
ou de dispepsia, ou de prisão de ventre, ou de enxaquecas ou de
calosidades ou hemorroidas279.

Esses são todos os movimentos orgânicos do corpo que aparecem geralmente
com o aumento da idade. A velhice torna-se sinônimo de tristeza, de doença e de feiura.
Além disso, a baixa estatura – mas também em casos raros o gigantismo - e a extrema
magreza dos brasileiros abandonados no sertão – mas também a

adiposidade das classes opulentas” – são elementos negativos da
população brasileira. Os fatores que agem sobre esses problemas são:
“a hereditariedade, a ração alimentar, a qualidade dos alimentos, as
secreções, o modo de vida e as doenças intercorrentes 280

A “educação física” é fundamental, na acepção geral e higiênica da palavra.
“Para se conservar a saúde é, pois, imprescindível seguir as normas estabelecidas pela
higiene e um dos seus preceitos mais elementares é evitar a vida sedentária, que
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ocasiona a decadência progressiva do organismo”281. O mal do século, o sedentarismo,
estava estabelecido como uma urgência a ser combatida. O não uso das partes do corpo
poderia gerar atrofia, e esta passaria às gerações seguintes como deflagração da
degeneração. A ginástica ou o atletismo eram entendidos como uma artificialização
racional da lei do uso de do desuso282.

Mens sana in corpore sano – eis o homem moral, o homem modelo, o
homem forte, o homem justo; mens sana in corpore non sano – eis o
homem doente e sofredor; mens non sana in corpore sano – eis o
homem triste, melancólico e aflito, que se torna maníaco ou louco;
mens non sana in corpore non sano - eis a agonia, o prelúdio da
morte283

Do ponto de vista eugênico, diz Renato Kehl, não pode haver separação de corpo
e alma. A alma sã é resultado de um corpo são. Uma vida disciplinada no corpo rende
bons frutos à alma. A educação física e psíquica é o meio pelo qual se melhora a vida do
indivíduo em relação à sua própria “existência vegetativa”, mas também suas relações.
A educação é uma medida auxiliar para os sadios de boa hereditariedade. Em relação a
esses, a doença é somente um caso de cuidado. Aos tarados, criminosos e outros tipos
de degenerados, por outro lado, aqueles que não respondem à educação devido a
“causas genéticas”, é recomendado a forma mais radical da esterilização. Assim, Renato
Kehl separa os homens em dois: normais e anormais. A medida dessa separação é a
hereditariedade. Existem sujeitos normais e sadios e sujeitos normais que estão doentes,
sendo a esses necessárias medidas de higiene preventiva e terapêutica respectivamente.
Existem também os indivíduos de triste existência, os anormais, que em suma são
doentes ou de corpo ou de espirito, não restando nada a fazer senão utilizar medidas
mais radicais para evitar que o sofrimento seja prolongado por gerações.
Com as teses da hereditariedade e os postulados da higiene – que era uma forma
mais geral de educação física, da qual a ginástica era somente um de seus elementos Renato Kehl estabelece um paralelo importante: os sujeitos que têm uma herança
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saudável, não observando os preceitos higiênicos, deixam-na perecer; os que não têm
saúde por completo perdem a oportunidade de melhorar suas funções orgânicas, para
deixá-las a seus descendentes. Esse julgamento da hereditariedade pelo modo de vida, e
vice-versa, se expressa na frase de abertura de um dos posfácios do livro: “O homem
cuida de tudo, menos de si”284. O homem que não cuida de si decai, e, ao decair presta
um desserviço ao Estado do qual é parte constituinte e também à Humanidade. Segundo
Renato Kehl, felizmente essa era a fatalidade que o Brasil já se punha a ultrapassar.

Temos observado a preocupação crescente dos moços pelo atletismo;
desejam ser fortes, ágeis, vigorosos [...] Em virtude desse entusiasmo,
muitos rapazes se iniciam, com algum discernimento, no treinamento dos
seus músculos, adotando a natação, outros o remo, outros o método de
Sandow ou a ginástica de Muller. Alguns colégios contratam professores de
ginastica e muitas associações se fundam para a cultura física. É de se
esperar-se que com o tempo uma boa parte de nossa mocidade se apresente
composta de moços cheio de força, possuídos de entusiasmo varonil como os
gregos das ‘gymnospedia"285.

Entrava-se em uma era de Restauração da Juventude, título de um dos seus
textos. Um combate aos preguiçosos e apáticos que não valorizam a saúde durante a
mocidade, tornando-se velhos prematuros ao invés de “fazer da velhice a melhor parte
da vida”. Uma boa velhice, diz Renato Kehl, é aquela que prolonga a juventude. O que
se deseja é uma “profilaxia da velhice”, ao invés da “terapêutica da velhice”. Para essa
argumentação, mais uma vez, surpreendentemente, o autor se apoia em Sêneca, o
estoico que pregava uma antecipação da velhice como arte da existência de preparação
para a morte286.
A proposição de Sêneca é arbitrariamente invertida. A profilaxia da velhice é,
desse modo, um retardamento da morte com vistas à saúde.

Estamos certos de que hoje, mais do que em qualquer época, os
homens de 30 a 50 anos são adoentados, ou mesmo doentes, velhos
prematuros, descontentes da sorte, e vivendo em meio a pessimismos
e desilusões. Uma boa parte destes sonha com um elixir restaurador da
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mocidade perdida, capaz de compensar o déficit nos haveres do
potencial da vida e transformá-lo em superávit287.

Já que esse tipo de elixir não existe, escreve Renato Kehl, o melhor é levar uma
vida conforme os preceitos da higiene individual e os cuidados com a prole e com a
procriação. Isto é, de um lado, levar uma vida ao abrigo dos vícios, dos desregramentos
no beber e no comer, mas também na falta ou no excesso de exercícios físicos. De
outro, zelar para que somente os melhores sejam reproduzidos, para que uma vida de
doença e velhice precoce não seja quase inevitável.
Restaurar a juventude é aumentar o período saudável e produtivo da vida. “Ora,
num país de doentes, como o nosso, é necessário curar os mesmos e acautelar os poucos
que são hígidos, perfeitos e robustos. Sempre há, graças aos deuses, alguns nessas
condições, para a perpetuação sadia da nacionalidade brasileira”288. Assim, o cuidado
bioascético de si tornar-se-á, na aurora do bio-poder, um constante “exame periódico de
sanidade” que consiste em “exames de cada aparelho, exame de sangue, da pressão
sanguínea, exame de urina e outros”289. Caberia ao Estado Brasileiro prestar esse
serviço a si próprio, na medida em que prestasse o mesmo serviço aos cidadãos. Mas o
Brasil estava em falta, era preciso govenamentalizar o Estado nesse sentido:

Nos Estados Unidos existe uma associação, que se incumbe dessa
verificação, denominada – ‘Life Extension Institute’. Na Alemanha
existem instituições dessa ordem, para o exame sistemático e
periódico das pessoas sãs [...] Entre nós não existe e nem tão cedo
podemos contar com um empreendimento como esse, de preservação
e acautelamento tão salutares, tão vantajosos. Mas ao menos que se
faça uma propaganda nesse sentido290.

Outrora, o exame de consciência, como parte do cuidado de si, zelava pelas
ações do sujeito, pela relação direta entre o que se pensa e como se age no mundo; a
partir de então, o cuidado de si é disposto em nome do corpo, de modo que não cuidar
de “seu maior tesouro” que é a saúde, torna-se uma falta ética de si para si, mas também
para com o país e a humanidade. A eugenia é o ponto de ápice da formulação de uma
ética somática, que se tornaria o locus de toda política ulterior. Ela pretendeu instituir
como forma reguladora do Estado, em primeiro lugar, o “exame pré-nupcial” com vistas
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à seleção de casamentos e, em segundo, o “exame periódico de sanidade ”, como forma
geral de garantia de manutenção e aprimoramento da saúde. O primeiro elemento,
representava a mais importante técnica eugenista, é passo a passo tornada absurdo por
conta da consolidação dos ideais liberais e republicanos, o segundo é o espectro do
“nosso mais atual passado”.
Esse seria nosso “mais atual passado”, uma vez que a preocupação com as
técnicas cristalizadas no “momento eugênico” desenvolveu-se em direção a um presente
que podemos facilmente reconhecer. Assim, o “exame periódico de sanidade” é um
saber fundamental para o governo de si, e se coloca ao lado dos controles da
alimentação, dos exercícios físicos, da estética, do sono, da estatura, da limpeza da pele,
dos cabelos etc.; e formam uma série atual. Se essa série tem sua gênese em períodos
bem mais remotos, ela consubstancia-se com nosso modo de vida exatamente nesse
ínterim. Além do mais, essa era, já nesse momento, uma predileção do futuro. Utópica
e profética, é verdade, mas nem por isso menos operadora daquilo que o homem passou
a fazer de si mesmo.
Renato Kehl, concluiu Melhoremos e prolonguemos a vida com uma
argumentação do que seria o Homem em 2420, depois de quinhentos anos de
apuramento das técnicas eugênicas-higiênicas: a hominicultura. Afinal de contas, “por
mil sábios artifícios de cruzamento e alimentação, chegamos a conglobar num cavalo as
qualidades de força, elegância, ligeireza e bravura, que separadamente faziam as
características de muitas castas diversas”291. Isso significa que, com o catequismo
eugênico, logo se poderia fazer do homem um instrumento de controle de sua própria
evolução (já que a natureza não dá saltos). Por isso fazia-se necessário incutir em cada
um a consciência de seu papel nessa história por vir. Mas essa consciência não é uma
política, por isso Renato Kehl é otimista. Não é com o Estado e com as formas legais
que a eugenia iria se propagar, apesar do desejo e dos avanços já conquistados nas
instituições brasileiras e nas experiências de outros países; mas sim no domínio do oikos
que essa consciência se libertará, ela será sobretudo uma econômica:

Em cada indivíduo já se nota uma preocupação egoísta de ser forte e
robusto. Essa preocupação egoísta se revela nos cuidados pessoais de
conforto, de higiene, de educação física, de proteção à saúde,
resultando em benefício indireto da coletividade. É um egoísmo são e
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benéfico. Tudo quanto cada um de nós fizer para melhorar as próprias
condições de vida, reverterá em proveito dos nossos semelhantes e,
futuramente, dos nossos descendentes 292.

Assim, todo homem, por conta de uma mão invisível – e é fácil notar a
correspondência com a passagem de Adam Smith em A riqueza das Nações (1776) – se
converterá em um, nas palavras de Renato Kehl - “operário comum da grandiosa obra
da regeneração das raças”293. Então se conquistará, segundo ele, aquilo que para o
homem é um direito natural: a longevidade máxima e compatível com as leis da
biologia. Viver-se-á cem anos, “com tipos belos vigorosos e de inteligência
extraordinária”. Os propósitos da medicina, segundo Renato Kehl, poderiam se resumir
em três pontos: 1) “desenvolver e fortalecer a constituição individual”; 2) “prevenir e
eliminar as causas que produzem ou propagam as enfermidades”; 3) “prolongar a vida
no sentido de melhorá-la”294.
Assim, “a humanidade caminhará para uma era de sublime beleza”, homens e
mulheres saberão que esta é a normalidade e juventude, fundamental para a conquista de
parceiros (sexuais e reprodutores) mais eugenizados. Só assim a seleção sexual poderá
se realizar - já que as pessoas se tornariam “naturalmente produzidas” –, seria resultado
do egoísmo frente à própria saúde e robustez. Levar em consideração outros elementos
para relacionar-se amorosamente com outros, torna-se um ato contra a natureza e contra
a humanidade. O resto é entendido como interesse egoísta, sem nenhum fim senão uma
existência patética. Cada vez mais o amor é sinal ou resultado de “química”, de
interação corporal e sexo, crucialmente sexo. A terrível associação popular ganha força
científica: o velho e feio e a jovem linda, crônica de um mundo perdido, e de um destino
triste e degenerado. Nesse contexto, seria mesmo necessário um atestado de sanidade de
que os noivos são saudáveis e robustos.

Estudam-se as condições financeiras das famílias, pesam-se os
conceitos sociais das mesmas, preparam-se enxovais para os noivos –
mas só. Há incapacidade para o casamento? Não importa [...] E para
os filhos, fica o encargo de sofrer o calvário que a sorte lhes
reservou”295.
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A conquista pessoal da beleza torna-se um ethos possível, e as suas técnicas
tornar-se-ão fundamentais para o modo de vida bioascético já instaurado, e com pejas de
ser dominante. Darwin não poderia ter sido tão claro em relação ao lugar que a estética
ocuparia na evolução do homem devido à seleção sexual, menos ainda frente as técnicas
necessárias para vencer essa “outra batalha”. Se Darwin já havia trazido a beleza para o
interior das lutas sexuais concernentes às espécies, os eugenistas fizeram desta um
sinônimo de saúde, isto é, um apelo que serviu para fazer da estética um instrumento
necessário e visível para que o sujeito sinta-se bem consigo mesmo e, na medida em que
se torna desejado por outros, também é um instrumento de melhoramento da
coletividade.
Tornar-se belo e saudável para ser feliz consigo mesmo, governar a si mesmo
como medida altruísta do progresso coletivo. A estética é outro domínio
“desprivatizado”. A ironia é que, se os greco-romanos antigos e depois os cristãos
procuravam estabelecer para si mesmos uma “estética da existência”, como forma de
tornar “a própria vida uma obra de arte”, os eugenistas se esforçaram em produzir uma
“arte da existência estética”, cujo o escopo é o corpo, na mesma medida em que se
reduz o sujeito à sua própria existência natural. O sujeito não é mais a obra de arte, a
menos que ele mesmo seja o corpo, “o corpo como obra de arte”, este sim terá um
espaço determinado na arte propriamente dita, e no exemplo.

5.4 A cura da fealdade
A Cura da Fealdade296, publicado em 1923, com o apoio de Monteiro Lobato,
como já é bastante conhecido, é o nome do livro mais importante de Renato Kehl. Um
manual de eugenia, uma manual de beleza que tem como fim, como mencionado na
introdução da obra, a “disseminação dos conhecimentos eugênicos e higiênicos, para o
bem do indivíduo e consequentemente da espécie. Esse bem consubstancia-se na
formula de Juvenal ‘mens sana in corpore sano’”297. No entanto, a palavra fealdade, diz
o texto, assume na obra uma significação mais ampla:

Não corresponde à falta de predicados físicos, de graça e de outros
atributos que fazem do homem ou da mulher alvo de admiração ou
296
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simpatia. A fealdade é encarada, nas páginas que se seguem, sob o ponto
de vista galtoniano e, como tal emprestei-lhe o nome de disgenesia ou se
quiserem, de cacogenia. Em outros termos, ela equivale à anormalidade, a
morbidez, assim como a beleza equivale a normalidade, a saúde integral298.

Nesses termos, a fealdade não é obra espontânea da natureza, as suas “causas
determinantes” não são somente combatíveis, como também evitáveis através de
técnicas aplicadas a si mesmo, e também em relação à fabricação e manutenção da
prole. A feiura, nessa ampla significação que Renato Kehl faz ressoar, não é nem
capricho divino, nem um mal da raça, mas desleixo: falta de cuidado e diligência do
sujeito em relação a si próprio. “O destino da humanidade está preso ao destino dos seus
elementos componentes e acha-se cercado por fronteiras traçadas pelas imperfeições
humanas” 299. E, como bem demostra o aforismo de Juvenal, lido à moda eugênica: não
há salvação fora da saúde, tampouco beleza. Regime, hereditariedade e cirurgia, eis os
elementos que se desenvolvem para a cura da fealdade. A cura de si pelo autogoverno, a
cura de si pelos seus responsáveis, e a cura através da incisão cirúrgica.
Reportando-se às Meditações de Marco Aurélio, Kehl coloca em jogo o espaço
determinado do cuidado de si que essa tecnologia prescritiva irá assumir: ela tornar-se-á
em uma luta ininterrupta contra as imperfeições humanas. “Lembra-te que não nasceste
para ti somente, mas para todo o gênero humano”300. A biótica de Marco Aurélio tornase uma ética somática, uma zoôetica – contradição em termos, que não tinha lugar no
saber tradicional. Assim, a “arte da existência estética” apresenta-se como um
empreendimento fundamental, pois a beleza é a potência que faz vibrar a alma humana
que vive exatamente para sensibilizar-se por ela, diz Kehl. É da beleza que nasce o
amor, e o amor é o sopro que Deus exalou para fecundar o universo. O cuidado de si
enquanto um conjunto de técnicas higiênicas de combate às imperfeições leva ao
aperfeiçoamento humano, que no fundo é estética; desta nasce o amor e a reprodução
sadia – portanto, eugenia. Nutrição, reprodução e estética.

Está em nossas mãos ser o artista da nossa própria plástica, do mesmo
modo que ‘a inspiração divina segrega aos criadores que dizem a tela
ou ao mármore o seu fiat lux, e o mármore e a tela se desentranham
em Fornarinas de Rafael, em Colonas como as de Ângelo, em Vênus
como as de Praxiteles301 .
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A conquista da beleza, desse modo, responde à “seleção sexual”, tal como
compreendida por Darwin em a Origem do Homem e a Seleção Sexual, diz Renato
Kehl, “a tendência natural, inspirada pelo sentimento do belo, faz com que indivíduos se
unam aos mais dotados de predicados físicos, e morais e, por último, intelectuais”302.
Essa sequência natural, rompida com “um conjunto de casamentos malsãos e
condenáveis”, é trazida à tona como uma prescrição, como uma recolocação do homem
em harmonia com a natureza. Nesse sentido, a civilização destruiu a natureza. E se ela
fez algo para a avanço do indivíduo, em termos de seu abastamento, por outro lado,
caminha para a destruição da espécie. Ela não respeita o amor, somente o dinheiro.
“Inúmeras jovens feias, quase disformes, encontram esposos porque são ricas; homens
velhos, fisicamente mal prendados e tolos, encontram belas esposas porque estão em
ótimas condições financeiras”303. O melhoramento da espécie depende do verdadeiro
amor, aquele que é ancorado na potência do belo.
Toda a anatomia e a fisiologia humana são reviradas em seu livro. Mas comento
somente o que interessa a esta tese. Renato Kehl tinha em mente a proposição relativa
da beleza nas mais diversas sociedades. No entanto, somente a saúde é tomada como um
princípio universal. Além disso,

preceituam os cânones uma estatura média e uma adiposidade relativa
para haver beleza. Essas duas condições são de notável influência;
fora delas temos o nanismo ou o gigantismo e a magreza ou a
obesidade, que correspondem a anormalidade e, portanto, a
fealdade”304.

De origens hereditárias, nanismo e gigantismo, comprometem as funções
fisiológicas encurtando a vida cada um a seu modo. Magreza e a obesidade também,
mas estes elementos degradantes determinam-se mais pelos hábitos e crucialmente pela
dieta. O excessivamente magro e o obeso são os representantes maiores da ausência do
cuidado de si, porque mesmo quando são predispostos “geneticamente” a essas formas
físicas, a força de vontade e a perseverança permitem tomar conta do problema.
Já a saúde é acompanhada da plenitude das formas físicas. Esse é o terreno
básico e o limite onde a estética pode variar. “A eugenia considera beleza a

302

Ibid., p.19.
Ibid., p.20.
304
Ibid., p. 469.
303

186

normalidade; normalidade esta somática, psíquica e moral. Dentro desse objetivo é
tomado como belo todo indivíduo dotado de saúde vigor e robustez, e que apresente
uma compleição psíquica e física normal”305. Esta beleza normal pode ser medida e
controlada objetivamente pela ciência, através da antropometria: a nutricional, que diz
respeito à massa corpórea do indivíduo, a ergonômica, que diz respeito ao trabalho
muscular do indivíduo no decorrer do movimento e, por último, a fenológica, que diz
respeito à formação, ao tamanho e à proporção cranial-cerebral. São, por exemplo,
variações indesejáveis na estatura, no peso, no tamanho da cabeça, nos dentes, nas
dimensões do tórax (e dos seios para a mulheres), na coloração e na pigmentação da
pele, no florescimento de acne, verrugas e cravos etc, que devem ser controladas pela
pratica da eugenia.
A beleza no homem é mais simples que na mulher, diz Renato Kehl. Força,
musculatura robustez, e agilidade marcam esse desígnio em geral. Na mulher, a beleza é
uma “articulação complexa da plenitude das formas” que compreendem a graça.
Conforme já afirmava Darwin, o homem participa ativamente da seleção natural e da
seleção sexual; a mulher é passiva na primeira e preponderantemente ativa na segunda.
A luta feminina é a da beleza. Desse modo, Renato Kehl, promove uma lista dos
atributos que contribuem para graça feminina.

Simetria das duas partes do corpo; situação mais baixa do meio do
corpo; peso do corpo normal; pele lisa e elástica; desenvolvimento
muscular regular; articulações finas; fendas e pálpebras retas; lábio
superior arqueado; dentes perfeitos e bem dispostos, rosto oval e
regular; nariz fino e reto; queixo redondo e covinha; ombros
arredondados; coluna vertebral direita; tórax regularmente abaulado;
ventre plano e arredondado; dorso de linhas perfeitas; cotovelo
arredondado; mão estreita; segundo dedo mais longo que o quarto;
dedos terminados em ponta; pernas direitas, longas; pé estreito;
artelhos longos e direitos; segundo artelho mais longo que o primeiro
306
.

Além disso, de acordo com o médico, os seios são fundamentais na conformação
estética feminina, “devendo ser firmes e assumindo a forma de um cone, formando um
ângulo de 90ª graus”307.
Tanto para o homem quanto para as mulheres é necessária uma alimentação
equilibrada e de acordo com a constituição do sujeito, e uma sequência de ginásticas e
305

Ibid., p. 26.
Ibid., p. 86-87.
307
Ibid.
306

187

jogos distribuídos pelo dimorfismo sexual, e pela beleza normal almejada. Citando
Hipócrates, o pai da eugenia brasileira afirma:

O homem é dotado deste ou daquele temperamento, de tal ou qual
caráter moral segundo a natureza da causa física sob o domínio do
qual vive; entretanto, ele pode modificar a influência da mesma causa,
com o emprego de diversos meios, com o habito que adquire sob a sua
ação, ou enfim, opondo-lhes outras causas físicas ou morais308.

O “Jeca Tatu” de Monteiro Lobato, o “caboclo degenerado”, não seriam,
degenerados por conta dos dados antropológicos da raça – pelo menos não em sua
maioria -, mas por causa de terem se entregado a vícios. Ele “não cuida de si”, conforme
os preceitos da ciência. Com a higiene divulgada e assimilada, está fadado a desaparecer
para dar lugar ao verdadeiro tipo nacional, o homem robusto, forte e perfeito, que
reproduzindo-se em poucas gerações farão do brasil um povo eugenizado.
Dessa maneira, para Rento Kehl, o futuro do Brasil seria branco. Tal justificativa
seria desenvolvida não somente porque o branco era considerado o melhor dos rios
raciais que compõem o Brasil, como porque o branco é o ethos almejado. Daí a ironia:
ao “racismo”, Kehl opõem o par higiene-eugenia. “O mestiço não é superior, nem
inferior, é um tipo não consolidado”309, uma variedade de espécime que precisa ser
talhada pela evolução. “O mulato, o mameluco e o cafuso são tipos plasticamente feios
na sua generalidade. Conhecem-se mestiços belos, mas como exceção, não regra”310
Sabemos que desde Darwin a evolução se dá pela consolidação de variações positivas, e
estas geralmente são exceções em sua gênese. Aqui, o resultado da mistura não precisa
ser a pele branca, exatamente como um fim, porque os mestiços belos, aproximam-se
aos ideais de beleza, os quais são brancos por essência e definição. A feiura se cura por
meio da seleção artificial, e esta é feita por conta da nutrição e da reprodução racional
dos sujeitos desejados e, quando não restar outro modo, a cirurgia.
Portanto, se os mestiços ainda não resistem em termos de comparação com as
raças puras, “não sendo aconselhável a mistura, principalmente com pretos”311, é porque
em geral não existe uma variação consolidada. É preciso tempo e trabalho com a
natureza. A princípio o mestiço não pode ser belo, nem saudável. No entanto,
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a fealdade não é um atributo natural da espécie humana; corresponde a um
desequilíbrio provocado por diversas causas tais como a doença e a
degeneração. Pela ação da primeira fica-se feio; pela ação da segunda se
nasce feio. Os indivíduos com desarmonia fisionômica, com malformação do
esqueleto, com cicatrizes, manchas, desproporção de qualquer parte do
corpo, não podem atribuir sua fealdade ao determinismo ontogênico, isto é,
considerar essas desordens como advindas sem motivos determinantes. Não.
A fealdade é um efeito, e não há efeito sem causa.312

As causas da feiura são as seguintes: as extrínsecas, produzidas por agentes
físicos (temperatura, luz, eletricidade), pelos agentes químicos (alimentação,
intoxicação), pelos agentes mecânicos (traumatismo, sedentarismo), pelos agentes vivos
(parasitas e micróbios); as intrínsecas, produzidas pela hereditariedade (taras
transmitidas por herança), congênitas (mal desenvolvimento fetal); e as causas diversas,
vícios de alimentação, descuido maternais, falta de educação física, vestimentas
deformadoras etc. De um desses elementos, ou da associação deles, pode ser resultante a
fealdade. Desses perigos, segue o bioascetismo como uma bula de vida para o cuidado
com os outros, mas também em relação a si mesmo. A arte de existência estética é uma
profilaxia da fealdade, mas também uma corrida contra as imperfeições que habitam a
todos os vivos e os ainda por vir. É preciso, pois, reconhecer as imperfeições, evitá-las e
cuidá-las com todas as forças disponíveis para que, no fim, o homem encontre-se com o
seu destino. “A saúde e a beleza não prescindem da subordinação aos preceitos de
higiene, ao trato acurado de todas as partes do corpo”313.
Uma vida se inicia com o matrimônio, no estado de saúde dos noivos. Estes são
responsáveis pela qualidade da vida que colocarão no mundo. O melhor contrato de
casamento é aquele estabelecido por “uma permuta de certificados de sanidade”, para se
evitar desastres ulteriores. Os pais devem estar livres de doenças, mas também do
alcoolismo e ter hábitos saudáveis conforme as regras de higiene. Devem praticar a
puericultura de sua prole já durante a gravidez: esse trabalho é feito com a mãe e pela
mãe e é composto por uma alimentação sadia, deve-se evitar o trabalho e as festas,
seguir os preceitos de limpeza etc. Essa puericultura deve se alargar na primeira e na
segunda infâncias. O cuidado com o banho, com o sono, com as vestimentas, com as
formas ortopédicas, com a simetria crânio facial, com os passeios e as brincadeiras,
entre outros, são os procedimentos indicados. Mas nada é mais importante nesse assunto
do que a alimentação, conclui Renato Kehl.
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Tudo começa com os perigos do aleitamento artificial, “o leite materno é o que
mais convém as crianças”. Somente após o nono mês de vida entram os preparados de
mingau, papas e leites de vaca. Após um ano e três meses a criança deve receber cinco
refeições: almoço, jantar e três chávenas de leite com biscoitos. Sem nenhum excesso.
Essa regra não mudará até o final da vida, somente se acrescentando o fato de que,
passo a passo, as crianças se tornarão mais carnívoras. “Pesar a criança regularmente é
aconselhável”, saber se seu peso está conforme o crescimento para evitar doenças
(como o raquitismo e a obesidade) e reconhecê-las. E, além disso, fazer um “caderno de
saúde”314, no qual constarão todos os acontecimentos importantes que cercam a vida
pueril e que podem alterar suas funções. Uma criança nascida de pais sadios, após
gestação normal, precisa crescer em boas condições de higiene, em plena liberdade de
movimentos, garantido pelo estímulo vivificante do ar e da luz, ser convenientemente
alimentada, para tornar-se quando adulto, um indivíduo eugenicamente belo315.Somente
assim se completará o ciclo eugênico da beleza humana; do contrário se iniciará outro
ciclo de degeneração.
Kehl ainda lança mão das novidades médico-cirúrgicas. Fazendo a história dos
avanços da cirurgia plástica restauradora, isto é, quando se reforma um sujeito em
relação a seu estado físico e psíquico da deformação corporal relativa a um
acontecimento – geralmente a guerra e os acidentes –, Renato Kehl (ibid., p. 394)
argumenta que “não se justificam mais em sua época “as muitas deformidades que
enfeiam os inúmeros de nossos semelhantes”316. Se é possível consertar sujeitos cuja
fortuna levou durante a vida à feiura, é possível também consertar as imperfeições dos
nascidos feios.

O que direi das operações plásticas? Que elas são absolutamente
recomendáveis, de resultados admiráveis em muitos casos e, por isso
mesmo, dignas de serem praticadas em larga escala, com o fito de
corrigir inúmeras deformidades, perfeitamente removíveis317.

Os cirurgiões plásticos são denominados “artistas do bisturi”, porque, tal como
escultores, modelam o corpo transformando a feiura em beleza. Mas também são
elementos “psicólogicos”, porque ajudam no reestabelecimento do espírito, no caminho
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de sua autoestima. O fazem reformando deformações, mal formações, traços da velhice,
com vistas ao embelezamento da humanidade. Esses “artistas de nossa plástica”318
consertam em nosso corpo o curso dos acontecimentos trágicos, mas também “as
rugas”, os “pés-de-galinha”, o “tamanho e a forma dos seios”, “narizes malformados”,
“lábios deformados”, “as orelhas de asno”, “os papos”, “a calvície”, “a postura dos
ombros e das costas”. Desse modo, se a estética é o mister da saúde e do estado de
espírito do sujeito, torna-se absolutamente necessário uma generalização da cirurgia
plástica. Estética é saúde, saúde é estética: mesmo quando essa correlação acontece
através do estado mental do indivíduo.

Até bem poucos anos, os próprios médicos aceitavam com ceticismo a
indicação cirúrgica para fins estéticos. Só as admitiam em casos de
deformações graves; quase nunca porém, nos casos mais banais, como
nas simples deformações, verbi gratia as provocadas pelas cicatrizes e
pelas rugas. [...] começou-se [na Grande Guerra] por empregar a
cirurgia, como corretivo em múltiplas malformações, como nas de
narizes, seios etc. e unicamente com fins estéticos. [...] é pois
justificável a intervenção cirúrgica com o fito de embelezamento.
Desse modo consegue-se muitas vezes, tornar felizes indivíduos
pesarosos, abalados, desanimados, envelhecidos, em consequência de
malformações perfeitamente removíveis. Em muitos casos, a plástica
cirúrgica restitui, aos mesmos, novo alento, novo ânimo para a vida,
daí por diante risonha e cheia de alentos.319

Desse modo, a eugenia cuida de melhorar a espécie humana, tanto no sentido
individual, quanto no geral. Em primeiro lugar a descendência, depois a dieta, no
sentido amplo (que inclui pelo menos alimentação e ginástica), e, em terceiro lugar, a
cirurgia estético-reparadora. Ao fazer convergir a estética com a saúde, os eugenistas
trouxeram para dentro do cuidado de si essa preocupação fundamental. Estranha aos
antigos, apesar das associações misteriosas estabelecidas pelos eugenistas, estas
preocupações não poderiam fazer sentido nem mesmo no neohipocratismo higienista do
século XIX. A beleza não havia sido ainda um lócus de atuação médica. Esse será um
acontecimento fundamental, e importante para o desbloqueio de um conjunto de
dispositivos atuais que compreendem o triângulo da dietética, tal como defini.
Não que a beleza corporal não encontrasse outras ressonâncias na história do
Ocidente. É evidente como a beleza corporal foi valorizada desde há muito tempo, e sua
história já foi bem documentada (VIGARELLO, 2006). Mas a associação direta da
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beleza à saúde, e o seu tratamento como uma luta contra as imperfeições corporais
humanas soluciona, já no raiar do século XX, o “enigma de Eugênia”320.
A arte da existência estética somente encontraria forma no “momento
eugenista”, quando se pôde fazer convergir os preceitos de saúde com a estética; quando
cuidar de si significará cuidar de sua saúde e, por conseguinte, de sua estética. A clínica
será realmente o santuário de Vênus e Apolo, os deuses da eugenia. E, no entanto, essa
associação se faz no momento em que a saúde é um capital fundamental de tratamento
do Estado, além de um direito básico do liberalismo político. Nunca cuidar da saúde
havia sido tão importante para as aspirações políticas; nunca cuidar da estética havia
sido tão importante para a vida privada e amorosa. Oportuna conexão.
Como afirmava constantemente Renato Kehl, o eugenista não é um pessimista,
porque o pessimismo é a morte, ele tampouco é um otimista, pois, isolado, esse
sentimento representa a loucura. O eugenista é um melhorista, um humano benfazejo
que quer o melhor para os seus semelhantes.

Os poucos podem exercer poder sobre os muitos mediante a pregação,
a educação, a legislação, a sedução, a recompensa ou a punição.
Todavia, tentativas de influenciar as ações dos outros funcionam
melhor mediante o remodelar das pessoas no nível de sua
subjetividade, de modo que elas exerçam suas capacidades e atributos
recém-descobertos (ROSE & MILLER, 2012, 178).

No entanto, ele não mais deseja formular votos; deseja, além disso, o poder de
ditar as leis, reger a orquestra do Estado a partir do vínculo que liga cada cidadão, para
fazer o progresso se solidarizar com a natureza, e vice-versa.

5.5 A saída da Eugenia
Sabe-se que a eugenia começou a perder força, enquanto concepção política da
vida, na medida em que foi associada ao racismo e ao totalitarismo. O paradigma
negativo é o Terceiro Reich alemão. Sabe-se também que foi com a ascensão de Hitler
ao poder, em 1933, que a eugenia definitivamente (nas modalidades positivas e
320
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negativas) ganhou ares de política integral de Estado e ideologia política. “Logo que
tomou o poder (ou, como talvez se devesse dizer de modo mais exato, mal o poder lhe
foi entregue), Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o Decreto para a proteção do
povo e do Estado, que suspendia os artigos da constituição de Weimar relativos as
liberdades individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o Terceiro
Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico um estado de exceção que durou
doze anos” (AGAMBEM, 2004, p. 12-13).
Mas somente em 1934, com a fusão do cargo de chanceler com o da presidência,
que a Alemanha assistiu-se à centralização do poder - aprovada em plebiscito – e o
surgimento de uma nova forma de Estados Totalitários, que “pode ser definido, nesse
sentido, como a instauração, por meio do estado de exceção, de uma guerra civil legal,
que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas também de
categorias inteiras de cidadãos que, por alguma razão, pareçam não integráveis ao
sistema político” (AGAMBEM, 2004, p. 13).
Mas as medidas “para a defesa do povo e do Estado” não eram somente
representadas pelo gládio da espada. A “defesa do povo e do Estado” pôde colocar a
saúde e a segurança do povo alemão acima de qualquer direito da sociedade civil. O
decreto serviu tanto para eliminar adversários políticos, quanto para fazer do arianismo
o centro da política de saúde. Além do mais, usando do direito para suspendê-lo,
aproximou pari passu esses dois temas, em uma política integrada de saúde e de
segurança de Estado. O “estado de exceção”, como indeterminação de democracia e do
absolutismo, é assim, uma biopolítica em duplo sentido: de permitir a morte dos
indesejáveis e de fazer da “hominicultura ariana” o centro das aspirações políticas321.
No entanto, essa segunda, a “hominicultura”, já era a base da República de Weimar
(1918-1933). Desse ponto de vista, em relação à marcha firme da higiene racial alemã,
somente foi acrescentado o autoritarismo e o horror do genocídio. A hominicultura é
republicana por excelência. Com o Terceiro Reich, a questão da conservação e
aperfeiçoamento da raça ariana pôde se tornar “compulsória”.
Eugen Fischer e Ottar Von Verschuer, como se sabe, foram dois importantes
mentores da política de higiene racial do Terceiro Reich. Ambos eram integrantes do
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corpo diretivo do Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity and
Eugenics, importante centro de estudos da República de Weimar, fundado em 1927 e
que depois se tornaria a base de operações da política racial nacional-socialista. Fischer
e Verschuer perscrutavam “o balanço dos valores vivos do povo alemão” (apud
AGAMBEM, 2002, p. 141), e afirmavam que a “política alemã estava se aproximando
de uma síntese lógica da biologia e da economia” (ibid.), já que “as oscilações da
substancia biológica e aquelas do balanço material são geralmente paralelas”.
Justificando as políticas do Terceiro Reich, instauradas já a partir de 1933, Verschuer
escreve em “A Higiene racial como ciência e tarefa de Estado” o argumento que
transforma a luta pela saúde e o combate contra o inimigo em sinônimos:

O novo estado não conhece outro dever além do cumprimento das
condições necessárias à conservação do povo. Estas palavras do
Führer significam que todo ato político do Estado nacional-socialista
serve a vida do povo [...] Nós sabemos hoje que a vida de um povo é
garantida somente se as qualidades raciais e a saúde hereditária do
corpo popular (volkskörper) são conservadas (VERSCHUER apud
AGAMBEM, 2010, p. 143).

No Brasil, a partir de 1928, Renato Kehl assume cada vez mais “posições mais
radicais, restritivas e autoritárias” (SOUZA, 2006, p. 118), associada ao mendelismo e à
eugenia negativa. A mudança de posição do “campeão da eugenia no Brasil”, a partir de
1928, se dá pela substituição das teses sobre higiene e educação, pela hereditariedade
como a única salvação do povo brasileiro. Essa mudança da higiene para o pedigree, e a
valorização desigual das raças é atribuída às viagens de Renato Kehl à Alemanha (em
duas ocasiões 1928 e 1932), e seu contato pessoal e com as obras de Eugen Fischer e
Ottar Von Verschuer, entre outros (SOUZA, 2006). Essa transformação no discurso está
realmente expressa em seus livros Lições de Eugenia (1929)
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e Sexo e Civilização

(1933)323, que são recheados de citações dos eugenistas alemães e de argumentos sobre
o “plasma germinativo”. Além disso, essas publicações argumentam também acerca da
diferença irredutível entre higiene e eugenia, opinião que contrasta com o início das
suas publicações. Essas obras contém vários elogios às práticas de eugenia do norte
europeu, e em especial da Alemanha como modelo a ser seguido.
Entretanto, desde suas primeiras publicações, Renato Kehl sempre frisou a
importância primeira da reprodução frente à nutrição. Mas era por meio da intervenção
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cruzada entre esses dois pontos fundamentais que, essencialmente, se melhorava o povo,
fazendo os caracteres adquiridos passarem por gerações. Renato Kehl era, até então, um
neolamarckista (STEPHAN, 2005; SOUZA, 2006). A partir do final da década de vinte,
essa posição seria considerada errônea em relação às “leis do determinismo biológico”.
A mestiçagem passa de um problema solúvel através da higiene – como em A
Cura da fealdade -, para uma inviabilidade na constituição de uma raça superior
brasileira. De uma variação não consolidada, mas passível de consolidação pelas mãos
da medicina, o mestiço passa a ser tratado como uma “sub-raça”, como um meio
caminho entre as raças que o produziam. Essas sub-raças mestiças de toda ordem,
segundo Kehl, não conseguiriam se aproximar da superioridade branca, nem guardar as
poucas características positivas de negros e índios, porque eram geradas através de
“conflito de caracteres” germinativos. O mestiço era um incapaz por excelência, e o era
por conta de seu gérmen. O “caboclo degenerado” representado por “jeca tatu”, passaria
a ser (mais uma vez) resultado de pais irresponsáveis e um peso apático para o Estado.
As variações raciais brasileiras somente representavam, em sua nova concepção, a falta
de possibilidade de consolidação de características positivas. O Brasil, desse modo, era
mais uma vez visto como um país, isto é, um povo, formado por um conjunto de subraças pelo qual não se pode e nem vale a pena lutar. Esse discurso da “inviabilidade da
nação mestiça” – defendida anos antes, por exemplo por Nina Rodrigues - que o
eugenista tinha até então contornado aproximando-se da higiene, reaparece com toda
força.
Renato Kehl deixa de lado as técnicas higiênicas da medicina para se ancorar na
biologia, a ciência da vida, que descobria “as leis fixas da hereditariedade”. A medicina
se torna menor como projeto eugênico, a biologia torna-se a redentora da humanidade.
A arte de curar nada pode contra as fatalidades das leis biológicas O futuro da
humanidade está em fazer coincidir a política com as leis da natureza, descobertas pela
biologia, por meio de uma “mão visível” e autoritária.

Não há solução para os males sociais fora das leis da biologia. Não há
política racional, independente dos princípios biológicos, capaz de
trazer paz e felicidade aos povos. Política econômica, conservadora,
democrática, socialista, fascista, comunista, todas essas políticas e
formas de governo falham se não se inspirarem nos ditames da ciência
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da vida. Eis, por que, a política por excelência, é a política biológica, a
política com base na eugenia324

Renato Kehl, assim como outros eugenistas, principalmente os alemães,
sonharam realmente com uma zoopolítica integral, ou uma “política vegetativa”. Fazer a
vida do homem coincidir completamente com as “leis” que regem o seu corpo e sua
natureza, e assim torná-las as formas jurídicas. Entretanto, excetuando-se a condição
limítrofe da morte e da escravidão, o homem teima por característica que lhe é própria
não coincidir com seu próprio corpo e com as leis da natureza. Se essa zoopolítica
existiu em algum momento, sua melhor representação foram os “campos de
concentração”. Essa zoologia humana como economia política da vida representa mais
que um genocídio, e por isso é incomparável com tantos outros: ela se torna possível no
entrecruzamento da biologia com a economia política. Porque, como consta nas
palavras irritadas de Darwin, “apesar de sua origem plebeia”, o homem é um ser moral e
de intelecto quase divino , “o único capaz de domesticar a si próprio”325. Darwin, não
foi o primeiro, nem o último, a se deparar com essa teimosia fundamental existente
entre os homens: a política.
Renato Kehl e os outros partidários do “arianismo” foram duramente combatidos
a partir dos anos 30, fato bastante conhecido (SCHWARCZ, 1993; SOUZA; 2006). A
subtração da medicina e da higiene em prol das leis da biologia acontece para o
“campeão da eugenia” no exato momento em que a eugenia negativa – tornada pari
passu toda eugenia – transforma-se em um produto moralmente e cientificamente
questionável no mundo euro-americano326. Alemanha e Suécia são exceções. A
mudança de posição de Renato Kehl ocorreu no momento menos propício. Eugenia
tornar-se-ia aos poucos uma palavra maldita, apesar de suas “múltiplas ramificações”.
É interessante notar como um discurso neolamarckista de tonalidade educacional e
cultural, que passaria a vigorar como ideologia não oficial do Estado (SCHWARCZ,
1993), aparece com uma estranha antípoda (porque caminha no mesmo sentido), do
argumento que Kehl acabara de abandonar por uma visão mais autoritária:
324
KEHL, Renato. Sexo e Civilização - Aparas eugênicas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1933, p.
introdução, s/n.
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DARWIN, 2004, op.cit., passim.
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Nos EUA principalmente, o movimento eugenista (majoritariamente negativo) já entrava em fase de
retração. A década de 30 somente acelerou o processo, e tudo o que concernia à eugenia foi associado ao
totalitarismo e ao arianismo alemão. Assim, as aspirações benfazejas da eugenia tornar-se-iam pouco a
pouco um grande mal, e os “melhoristas”, na melhor das hipóteses, abominações políticas. Eugenia
negativa: esterilização, morte, eutanásia, tornaram-se assim cinicamente cada vez mais a eugenia por
inteiro.
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Vi uma vez, depois de quase três anos de ausência do Brasil, um bando de
marinheiros nacionais – mulatos e cafuzos – descendo não me lembro se de
São Paulo ou do Minas pela neve mole do Brooklyn. Deram-me a impressão
de caricaturas de homens. E veio-me à lembrança a frase de um livro de
viajante americano que acabara de ler sobre o Brasil, ‘the fearfuly mongrel
aspect of population’. A miscigenação resultava naquilo. Faltou-me quem
me dissesse então, como em 1929 Roquette-Pinto aos arianistas do
Congresso Brasileiro de Eugenia, que não eram simplesmente mulatos ou
cafusos os indivíduos que eu julgava representarem o Brasil, mas cafusos e
mulatos doentes327.

Essa é uma passagem bastante conhecida do prefácio da primeira edição de Casa
Grande & Senzala, de Gilberto Freyre (1933). Ela me parece, porém, emblemática para
a “saída da eugenia”. A eugenia positiva passará quase incólume. Longe do
determinismo racial, que contrasta com o direito à igualdade humana, seu instrumento
era o ambiente e o hábito. A eugenia sai de cena, mas sua sombra continua no palco. As
suas “múltiplas ramificações”, serão diluídas em muitos nomes, e o menos utilizado
será eugenia. Todos os objetivos da ciência de Galton se manterão na ordem do dia em
termos de melhoramento: a força, a robustez, a estética, a felicidade, a juventude etc. As
relações estabelecidas pelos eugenistas permanecerão de pé. São as técnicas empregadas
para esse serviço a humanidade e o diagnóstico emitido frente a degeneração do povo, o
novo problema de ajuste. Nutrição frente à reprodução. Eugenia daqui em diante será a
negativa e o negativo.
Aliás a comunicação de Roquette-Pinto, na ocasião do Primeiro Congresso de
Eugenia - do qual foi redator, e Renato Kehl o secretário - mencionada por Gilberto
Freyre, é bastante clara nesse aspecto:

O número de indivíduos somaticamente deficientes em algumas regiões do
país, é realmente considerável. Isso, porém, não ocorre por nenhum fator de
ordem racial; deriva de causas patológicas cuja remoção na maioria dos
casos independe da antropologia. É questão de política sanitária e
educação328

327
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia
patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1933, p. 17-18. Não se pode esquecer que boa parte da
tese de Gilberto Freyre é ancorada no problema de alimentação, e também baseada nas pesquisas de
condições de vida produzidas por diversos intelectuais que serão abordados no próximo capítulo. Para
ficar somente com alguns importantes expressamente citados por Gilberto Freyre: Josué de Castro, Ruy
Coutinho, Dante Costa, Thalino Botelho.
328
ROQUETTE-PINTO, Edgard. Notas sobre os tipos antropológicos do Brasil. In: Actas e Trabalhos do
Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, 1929, p. 125.
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No Ensaio de Antropologia Brasiliana (1933), Roquette-Pinto demonstra seu
conhecimento e desconfiança frente aos avanços da genética e seu determinismo
biológico, proveniente dos estudos americanos (crucialmente Davenport e o
Departamento de Genética de Nova York, que era uma importante influência de Renato
Kehl e dos eugenistas alemães).

O meio – é hoje corrente – modifica apenas o sonatoplasma, a parte do ser
vivo que não entra na herança. Convém dizer que as coisas não se passam
inteiramente assim; e a discussão, de fato, continua entre a maioria e um
grupo ainda acredita na transmissão de caracteres adquiridos pelo meio. A
opinião geral é que o meio influi sobre o ‘soma’; respeita porem o ‘gérmen’”
(...) Em média conclui o diretor do Departament of genetics, os mulatos
ocupam uma situação intermediária entre brancos e negros, quanto à
capacidade mental. Embora alguns mulatos sejam iguais aos mais dotados
brancos, quanto a certas características mentais, contudo, entre eles existem
uma grande porcentagem de indivíduos que parecem ainda menos aptos que
os próprios negros, para o fim de conseguir o seu progresso natural. Nós
outros, no Brasil, também podemos dizer mais ou menos a mesma coisa.
Mas estamos convencidos de que tudo isso corre por conta de causas muito
mais sociais do que biológicas 329.

A “consolidação do mestiço” no Brasil não foi possível por meio da biologia,
tampouco pela medicina, como é bem conhecido, ele será um argumento antropológico.
O nascimento da antropologia é um dos grandes responsáveis pela liberação da zóe na
polís. A antropologia cultural e social nasceram como contrapartida do desenvolvimento
da antropologia física, em direção à cultura e ao meio como forma de problematizar o
homem. Ou seja, como aquilo que a natureza faz do homem em sua concepção histórica
neolamarckiana330. Franz Boas é a maior testemunha dessa transformação para a
antropologia franco-americana; Gilberto Freyre, seu aluno, abrirá o portal de seu
desenvolvimento no Brasil.
A questão antropológica a respeito do que o homem faz, pode, ou deve fazer
como um sujeito que age livremente, estará colocada também na ordem da biologia.
Afinal, o homem é o único ser capaz de domesticar a si próprio e a seu corpo natural a
ponto de melhorá-lo racionalmente, e essa capacidade é um bom nome também para
cultura. O curso da natureza do homem é alterável graças à biologia e, a partir de então,
pode ser resultado de sua liberdade política. Assim, se a política biológica é cada vez
mais proibida pela moral, a biologia não sairia mais do rol de questões que a política
329
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Quem melhor descreveu essa filiação de Gilberto Freyre com o “neolamackianismo” foi ARAÚJO,
2005.
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teria de enfrentar. Aí está o velho e sempre novo problema da oposição entre natureza e
da cultura. Não à toa, a antropologia se interessou tanto pela relação “somato-social”
das relações humanas, que é filha de uma antiga genealogia medico-teológica.
As leis da hereditariedade biológica serão uma coisa, as técnicas da eugenia
outra. A ciência fundamental para o desenvolvimento do homem; a tecnologia política
abominável. Assim, faço das palavras de François Jacob (1983, p. 8) o espelho desse
tempo de cinismo que se tornaria reinante: “Não são as ideias da ciência que engendram
as paixões. A ciência não leva ao racismo e ao ódio. Ora, é o ódio que lança mão da
ciência para justificar seu racismo. Pode-se censurar o entusiasmo ocasional de alguns
cientistas na defesa de suas ideias. Mas nenhum genocídio foi perpetrado para fazer uma
teoria científica perpetrar”. É verdade. Mas tomar o que vem da ciência como o que é
bom e o que vem da política dos homens como ruim, é deveras perigoso.
A eugenia se apresentou à história, na maioria das vezes, como a “ciência do
aperfeiçoamento do homem”, e logo foi tornada estrategicamente uma farsa política,
que se utilizava da ciência. Se para os eugenistas o mal era a política, a crítica
converteria a eugenia em um mal político. “Paradoxo interessante liberalismo e racismo
corporificaram, nesse momento, dois grandes modelos teóricos explicativos de sucesso
local equivalente e no entanto contraditórios: o primeiro fundava-se no indivíduo e sua
liberdade pessoal; o segundo, reiterava a atenção colocada no sujeito para centrá-la na
atuação do grupo entendido enquanto resultado de uma estrutura biológica singular
(SCHWARCZ, 1993, p. 14). O “racismo de Estado” dos eugenistas sempre foi
efetivamente uma resposta contrária e conservadora ao liberalismo político,
consumando-se como catástrofe na Segunda Grande Guerra (1939-1945). E, no entanto,
suas formulações haviam convivido sem maiores pesares, pelo menos até a década de
trinta, de modo que a maioria dos “Estados liberais” praticaram eugenia como parte
integrante de seu escopo. Nesse ponto, no Brasil não foi diferente, apesar de suas
singularidades políticas.
A saúde, ao menos em tese, concretizava-se como um ato de cidadania, e passou
a ser a maior representação da vitória do animal laborians (ARENDT, 2010) e o
decreto-lei na forma geral da democracia protegida. A saúde e a segurança. A negação
do cuidado de si se constitui, nesse caso, não uma negação de si mesmo, mas uma
negação do Estado, da ligação política entre o fato de estar vivo e a segurança
econômica da nação. Esse ethos ao mesmo tempo higiênico e eugênico, ganhava com a
eugenia cada vez mais um aspecto de aperfeiçoamento, que se tornará cada vez mais o
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objetivo das pratica médicas. Não somente tratar o brasileiro de suas doenças, mas
previne-las, não somente conservar sua saúde, mas aperfeiçoa-la. Esse aspecto
“melhorista” da eugenia terá continuidade na saúde coletiva em outras técnicas, porque
com a eugenia (tornada toda ela negativa) não seria mais possível.
A eugenia não conseguiu matrimoniar com o liberalismo político para produzir
um filho legítimo, o casamento lhe foi negado pela moral. Tornou-se cada vez mais
inviável política e cientificamente “culpabilizar” o homem por aquilo que ele é: a sua
raça, sua sexualidade, sua capacidade mental, sua beleza etc. Os direitos do homem e os
avanços científicos da genética são a prova disso. As várias tentativas de se converter a
política nesse “viés antropológico” levaram a muitas formas de luta e resistência durante
o século XX. Além disso, sempre se rememorou o racismo e o genocídio exemplificado
posteriormente pela catástrofe de Auschwitz, a eugenia em sua forma mais radical. A
eugenia “por inteiro” foi reduzida a uma forma de racismo pseudocientífico.
Apesar do matrimonio denegado, o romance entre eugenia e liberalismo gerou
filhos bastardos e, com eles, o interessante paradoxo entre liberalismo e eugenia foi
resolvido. Porque se a tecnologia política eugenista (na sua versão de eugenia negativa)
caiu por terra, não se pode dizer o mesmo daquilo que o homem faz, pode, ou deve fazer
de sua saúde como um ser que age livremente. O bioascetismo virou o centro da
biopolítica antes mesmo da eugenia encontrar sua derrocada final, após 1945. E, como
nunca,

a

liberdade

individual

tornou-se

importante

para

os

desígnios

do

aperfeiçoamento corporal do homem como no século XX. Novas técnicas assumirão o
papel destinado a eugenia, tornada passo a passo elemento do passado, mantendo as
suas finalidades e percorrendo os mesmos objetivos renovados. Essa liberdade de gerir a
si mesmo tão celebrada pelo liberalismo político abriria espaço para um cuidado de si e, portanto, dos outros – no qual a dietética renovada teria lugar central no
aperfeiçoamento do homem.
Desenvolvendo-se em meio aos eugenistas e sanitaristas, a dietética. Já colocada
na ordem do bio-poder ela se reencontraria e, pouco a pouco, se materializaria em meio
às teorias raciais. Ela formularia sua nova morada, e assumiria, então, a forma do
triângulo (alimentação, ginástica, estética) que conhecemos hoje em dia, e pelo qual
iniciei esta tese. Os progressos da bioquímica e da fisiologia experimental permitiram
reinstalar o protagonismo da dietética de forma sólida, e já deslocada da higiene e do
neo-hipocratismo - que passam a ser elementos do passado. A eugenia desenvolveu, em
boa parte, o terreno político que a “nova dietética” - sua sorrateira contemporânea – e a
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confiscou para se desenvolver, na mesma medida em que se afastou dela denunciando-a
como um mal moral e pseudocientífico. O mal era de fome, e não mais de raça. Mas a
fome já não mais representada pela carestia.
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6. A terceira estratégia biopolítica
O homem é utensilio de trabalho ou capital, capaz de produção; esse
trabalho é o juro ou o prêmio do seu valor. Esse capital deve, pois,
ser bem amparado, para garantir rendimento compensador. A
alimentação rege-se pelos princípios da economia, não admite
esbanjamento nem usura; nas trocas orgânicas qualquer das duas
formas é sempre prejudicial. [...] Em nutrição o equilíbrio entre
receita e despesa também é indispensável. O capital homem é
caprichoso e paradoxal; mesmo parado desvaloriza-se, porque além
de não render juro, ainda se consome com a vida, que é trabalho
constante e permanente, gasto incessante de energia, em cada
momento da existência, que deixa em todos os órgãos a marca
imperceptível mas indelével da idade fisiológica.
Moscoso, Alexandre. A alimentação do trabalhador, publicação do
serviço nacional de educação sanitária, 1939.

6.1 A nova dietética, bioascetismo e liberalismo
A dietética contemporânea concretizou-se em meio ao que Nickolas Rose (2013)
nomeou de “as duas grandes estratégias biopolíticas dos Estados modernos”: a higiene e
a eugenia. As teses e formas de atuação na vida dos sujeitos em meio à “nova dietética”
representam transformações nessas bases que orientam sua sustentação genealógica e
que descrevi até aqui. Como um novo domínio, ela confiscou pouco a pouco os
territórios de suas predecessoras, mascarando antigos problemas, e recolocando outros
no lugar.
O paradigma que selecionei para dar conta dessa mudança da política da vida no
Brasil pode ser representado pelos estudos de Josué de Castro. Como já é conhecido
pela historiografia (LIMA, 2000), as publicações consecutivas de O problema da
Alimentação no Brasil331 e Alimentação e raça332 fazem com que um conjunto de
intelectuais se volte ao problema da alimentação333, de modo que o período que vai de
1933 até pelo menos 1940 torna-se bastante profícuo, marcado por esse discurso que
331

CASTRO, Josué. O problema da alimentação no Brasil – seu estudo fisiológico. Rio de Janeiro:
Companhia da Editora Nacional, 1933.
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CASTRO, Josué. Alimentação e Raça. Rio de janeiro: civilização brasileira, 1935.
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Eronides da Silva Lima (2000) fez um ótimo trabalho acerca da “constituição do campo da Nutrição
no Brasil”. Ela apresenta um estudo detalhado de um conjunto de intelectuais que acompanharam Josué
de Castro em sua empreitada: Alexandre Moscoso, Dante Costa, Rui Coutinho, Hélion Povoa, Gilberto
Freyre, Thalino Botelho, Salvio Mendonça, Peregrino Junior, Cleto Seabra Veloso, Messias do Carmo,
entre outros, contabilizando um total de 19 intelectuais. Quanto a mim, recorrerei às suas respectivas
obras de acordo com o problema da nova dietética, com base naquilo que apresentam de novo e diferente
em relação ao paradigma que selecionei.
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constituiria a “nova dietética”. Esse período é importante porque criou o território sob o
qual a atualidade do bioascetismo, ao menos no Brasil, pode se desenvolver.
Essa tecnologia de poder, na qual ainda estamos instalados no presente teve suas
bases nesse ínterim. Josué de Castro representa o mais atual passado nos estudos de
nutrição e de nutrologia que constituem o bioascetismo contemporâneo, porque está na
base da história de suas técnicas no Brasil. Torna-se, pois, impossível traçar a história
do bioascetismo na forma do “triângulo da dietética”, sem tomar em conta a obra e as
ações governamentais desse autor. Josué de Castro está na base intelectual e política
dessa nova tecnologia de governo. Foi idealizador, organizador e Diretor do Serviço
Central de Alimentação, depois transformado no Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS), 1939 e 1941. Também foi Presidente da Sociedade
Brasileira de Alimentação, 1942 a 1944. Mas não só, a obra Geografia da fome (1946)
334

, apresentada em sua argumentação como representante do Brasil na conferência da

Food and Agriculture Organization (FAO) – instituição da Organização das Nações
Unidas que objetivava erradicar a fome e garantir a segurança alimentar -, em 1947,
alçou Josué de Castro a uma posição de “cidadão do mundo”. Esse posição ele
consolidou com Geopolítica da fome (1948)335 - quando apresentou os problemas da
fome em escala mundial. É nesse contexto que ele se torna membro do "Comitê
Consultivo Permanente de Nutrição", é eleito presidente do Conselho da Organização
para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, e em duas ocasiões, 1952 e 1956.
No que toca aos avanços da “nova dietética”, o Brasil, muito devido a Josué de Castro,
tornou-se protagonista no cenário mundial.
No entanto, antes de apresentar o que estou nomeando como a terceira estratégia
biopolítica, que de maneira inevitável se encontrará com a análise da obra de Josué de
Castro, gostaria de ressaltar algumas transformações importantes e gerais da nova
dietética, em relação às tecnologias biopolíticas que que contribuíram para constituir o
seu terreno.
De um modo geral, a higiene foi a primeira estratégia biopolítica que,
desenvolvida no seio do absolutismo europeu, logo tornou-se questão de “polícia”. Ela é
uma invenção do início do século XVIII, que sobreviveu e se aperfeiçoou durante as
revoluções liberais europeias e norte-americanas, chegando ao Brasil, junto a Família
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Real Portuguesa em 1808. Essa manifestação neo-hipocrática foi a primeira tentativa de
responder aos problemas econômicos do Estado, por meio de um foco estratégico no
ambiente e na dieta. Ao promover o debate acerca da vida – ou ser resultado imediato
desse debate – a higiene pôde ser uma protagonista na “laicização” de sua sacralidade,
sendo uma das maiores responsáveis pela vitória do animal laborians (ARENDT, 2010)
como foco estratégico de governamentalidade.
A higiene catalisou, dessa maneira, o fazer viver de um modo determinado como
garantia do poder soberano (num primeiro momento do próprio rei e depois do Estado),
tanto no que se refere às riquezas, quanto no que toca às armas. Esse modo de viver que
associava a longevidade com saúde e robustez e, de modo mais produtivo, com o “viver
bem”, apresentava-se como aporia do poder soberano. Tudo o que pudesse ser regido do
ponto de vista do ambiente e da vida individual, e com essa finalidade, tornava-se
importante para a materialização da higiene como “razão de Estado”. Por isso, ela pode
ser identificada tão facilmente com a medicina social e política.
Por outro lado, a eugenia, como segunda grande estratégia biopolítica, significou
uma flexão de curva em relação aos interesses higiênicos. Uma curva, porque, em geral,
ela se desenvolve como uma nova estratégia para responder os mesmos problemas,
apesar de trazer elementos novos, provenientes da biologia. Sua periodização vai da
segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX. A questão que
se coloca a partir de então não é somente fazer viver mais tempo e com saúde, mas
como aperfeiçoar o homem por meio das gerações, isso é a evolução. Mesologia e dieta
tornar-se-iam, nesse processo, tecnologias acessórias. O foco seria o sexo e a
reprodução. O homem não estaria mais sujeito às várias determinações que a higiene
apresentaria, mas se voltaria para uma só: sua raça, o ser próprio de seu corpo e a
história de seu grupo consanguíneo. A ideia era fabricar o homem do futuro por meio de
um controle racional da reprodução, um homem cada vez menos sujeitos às
contingências da doença e melhor: mais forte, mais alto, mais produtivo, mais bonito.
Aliás, é na estética que a eugenia se apoiará, e cada vez mais o corpo se mostraria como
uma obra de arte, fabricado crucialmente – embora não exclusivamente – pela
reprodução. A estética foi durante o momento eugênico o fim e o meio da tecnologia:
corpos belos (e, por conseguinte, saudáveis) atraem naturalmente outros corpos belos.
A higiene, como forma da dietética colocada no bio-poder, é resultado imediato
da atomização da economia política como forma de governo colocada em primeiro
plano. A dietética-higiene assume o papel de responder as demandas e os interesses
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econômicos-políticos do Estado, na medida em que comanda a nutrição e a reprodução.
Isto é, a dietética segue os passos da econômica. Nesse sentido, as discussões sobre o
“salário natural” dos economistas vão tornando claro o problema em termos da fome e
reprodução da força de trabalho, assim como com a preocupação dos higienistas com a
saúde através do jogo entre ambiente, dieta e hábito; formas auxiliares da economia
política. Da economia à dietética, e da dietética à reprodução.
A eugenia, por sua vez, supervalorizou outro elemento entre os disponíveis, a
reprodução na artificialização da seleção sexual. Como governamentalidade biológica, e
somente depois médica, a economia política tornou-se, no argumento dos eugenistas, o
resultado da qualidade do material humano disponível. É verdade que a biologia apoiouse na economia malthusiana para erigir suas teses, no entanto, foi na racionalização do
processo de seleção (tornado artificial) que ela se apoiou para regular a própria
economia. Afinal, do ponto de vista dos eugenistas mais radicais, não havia
possibilidade de uma economia política pujante senão através do controle racional da
reprodução humana. A síntese lógica entre a biologia e a economia se fazia
biologicamente, por meio do controle genético-racial. Para a utopia eugenistas, a
reprodução se colocava em primeiro plano, porque somente partir dela se alcançaria o
progresso que representa a evolução. Era a partir dela que se iria em direção ao governo
econômico, e a alimentação assumiria um papel simplesmente de conservar (ou não
estragar) aquilo que foi adquirido. Da reprodução racional à economia política, e da
economia política à dietética.
Eis as duas tecnologias biopolíticas, higiene e eugenia. A primeira era uma
questão de “policiar” o ambiente e a vida individual, mesmo contrariando “direitos” e
“liberdades individuais”. É dessa maneira que nutrição e reprodução assumiam a forma
dessa vida, determinada parcialmente pela qualidade do ambiente circundante. A lógica
de atuação caminhava seguindo a série neo-hippocrática: circumfusa, applicata, ingesta,
gesta, excreta e percepta. Ou seja, começava pelo ambiente e as ações exteriores,
passando pelas atividades da vida vivente como comer, movimentar-se, fazer sexo, até a
moral. A segunda tinha como controlar a reprodução por meio de uma avaliação
qualitativa dos corpos, com vistas à evolução do gênero humano, de modo que a vida
individual e a moral deveriam ser tratadas como resultados dessa qualidade hereditária.
O foco eugênico na reprodução fazia da nutrição, e depois do ambiente, somente
acessórios menores ao aperfeiçoamento da espécie.
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Tanto a higiene quanto a eugenia, de um modo geral, apresentaram-se como uma
forma de governo dos outros, onde o bioascetismo aparecia tão somente como resultado
dessa ação. A forma de viver deveria ser orientada pelas políticas de governo, ou
melhor, como resultado do cálculo daqueles que governam. A polícia higiênica
pretendia fazer da vida vivente um instrumento da soberania e, por esse motivo, foi a
primeira estratégia de “desprivatização” dos elementos viventes, que a partir de então
passaram a fazer parte do cálculo político. A eugenia não somente aperfeiçoou esse
processo de “desprivatização”, como fez da qualidade do ser mesmo dos sujeitos um
problema de Estado. A qualidade hereditária, o grau de degeneração, o controle do sexo
e, finalmente, a tanatopolítica terminal demonstraram que o próprio fato de estar vivo
não representava uma liberdade. Não à toa, essas tecnologias passaram a ser entendidas,
com o avanço do liberalismo, como formas autoritárias de condução da vida dos
cidadãos. De um lado, a forma de viver não pode ser mais entendida como um cálculo
daqueles que governam; do outro, nenhum sujeito poderia ser “culpabilizado” pelo
simples fato de existir.
A terceira estratégia biopolítica coloraria sorrateiramente o problema de outra
forma. Ela inverteu – na medida que transforma – mais uma vez o jogo entre ambiente,
nutrição e reprodução. A nutrição, na forma da “nova dietética”, passou a ser o centro e
o ponto de medida das estratégias da biopolítica. Com o foco na nutrição, a nova
dietética, pôde fazer do bioascetismo o centro da biopolítica: o Homem e o Estado
puderam ser condensados como finalidades do “si mesmo que age livremente”.
Portanto, a “nova dietética”, que naquela altura, se tornaria sinônimo de bioascetismo,
seria um dos meios importantes pelos quais se consumou o poder sobre a vida do
liberalismo político. Ela se sustentou no vínculo fundamental entre boa saúde física da
Nação e as técnicas pessoais para o cuidado de si: aproveitou do terreno aberto pela
medicina social enquanto “razão de Estado”. No entanto, diferente da higiene, a “nova
dietética” introduziria como elemento fundamental o problema da liberdade individual.
A partir da eugenia a dietética pôde herdar o apelo à estética e à evolução do gênero
humano, dessa vez, menos ancorada na seleção sexual do que nas estratégias de
aprimoramento por meio dos alimentos e dos exercícios físicos (elementos
neolamarckistas). Dessa maneira, a nova dietética fez do apego eugênico à reprodução,
e a hereditariedade uma forma de racismo. Nas palavras de Josué de Castro:
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Os modernos antropologistas, através de múltiplas indagações
biológicas, chegaram a evidencia que os caracteres de deficiência e
inferioridade de alguns povos, atribuídos outrora a fatores étnicos, a
fatalidades raciais, são apenas consequências diretas de más condições
higiênicas e principalmente de uma alimentação má. É esse,
precisamente o nosso caso. Hoje ninguém mais afirma
conscientemente que a mestiçagem seja a verdadeira causa da baixa
vitalidade de nosso povo. O cruzamento do índio, do negro e do
português não gera por fatal hereditariedade um mestiço débil,
anêmico e raquítico. Se a maioria dos mulatos se compõem de seres
estiolados, com ‘deficit’ mental e incapacidade física, não é por efeito
duma tara racial, é por causa do estomago vazio. Não é mal de raça e
mal de fome. É a alimentação insuficiente que lhe não permite um
desenvolvimento completo e um funcionamento normal. Não é a
máquina que seja de ruim qualidade; e se o seu trabalho rende pouco
ela estanca e para a cada passo e se despedaça cedo é por falta de
combustível suficiente e adequado336.

Por esse motivo, é interessante notar que nas primeiras produções de Josué de
Castro, que datam o início da década de 30 do século XX, encontram-se prefácios de
Roquette-Pinto. Sem sombra de dúvida, o antropólogo do Museu Nacional notabilizouse, entre outras coisas, pela oposição à eugenia e ao racismo, crucialmente na sua
concepção mendelista (representada por Renato Kehl), teoria racial que Josué de Castro
também combateu fortemente para a constituição da “nova dietética”. O problema da
alimentação no Brasil, foi publicado quase simultaneamente, em 1933, à obra
mendelista moralmente criticada e conservadora de Renato Kehl, Sexo e civilização.
Outro ponto importante é que as duas obras de Josué de Castro apresentam a
higiene e a eugenia (tanto do ponto de vista mendelista quanto neolamarkista) como
elementos do passado e pseudo-científicos, na mesma medida em que se apoiam nos
avanços da “moderna fisiologia e do grupo das ciências correlatas, como a físicoquímica, a física biológica e a química biológica” (LIMA, 2000, p. 44). Sua obra se
autoapresenta, e também é apresentada por Roquete-Pinto, como o novo, contra o
passado, onde a medicina finalmente se encontraria com a ciência, adentrando no seu
“período fisiológico” oposto as superstições que a orientavam até então. Essas
superstições são o neo-hipocratismo, o exagero microbiológico, e os estudo de
biotipologia genética que orientaram os partidários da eugenia mais radical.

O período atual da medicina tem que ser logicamente chamado – Período
Fisiológico – Dos tempos abstratos dos miasmas (período empírico), dos
tempos relativamente recentes em que o micróbio era tudo (exagero
336
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microbiológico), aos tempos atuais em que se estuda o organismo antes de
pesquisar a doença (escola fisiológica constitucionalista), há uma diferença
tão grande quanto do aeroplano ao carro de boi337

Essa estratégia retórica de fazer a história da medicina conspirar em sua direção
significava um meio de combater um discurso que era contemporâneo à dietética, a
eugenia, que era, por sua vez, apresentada como um elemento pseudocientífico, que
atuava contra a vida e os direitos dos homens. De uma forma geral, há um interesse
claro em confiscar, a partir de um vocabulário renovado, calcado na nutrição, o terreno
político adquirido por essas outras tecnologias de poder. Afinal, como diz RoquettePinto, “como problema eugênico não se pode esquecer que a alimentação é um dos
fatores externos mais importantes na constituição de biótipos vitais e que é pela seleção
biotipológica que se eleva o índice vital da raça”338. Mas a nutrição, disposta em
primeiro plano, não se justificava somente pela perspectiva eugênica, ela também
poderia ser entendida do ponto de vista higiênico – “porque as falhas na alimentação,
principalmente as deficiências qualitativas [...] acarretam na diminuição da resistência
imunitária e constituem causas predisponentes às infecções em geral [...]”339. Nas
palavras de Josué de Castro, na introdução de Alimentação e Raça:

A alimentação por sua importância fundamental, influi decisivamente
nas qualidades vitais do indivíduo e de seus descendentes, atuando
assim sobre os caracteres e a evolução da raça. Um indivíduo, uma
classe, um povo, bem alimentado, será sempre, um indivíduo, uma
classe, um povo forte. Grade número de males individuais e coletivos,
como sejam: falta de resistência as doenças infecciosas, incapacidade
ao trabalho, curto índice de longevidade, são ocasionados por uma
alimentação impropria e insuficiente340

Nesse sentido, torna-se claro o modo como a “nova dietética” se instala na
esteira aberta das duas estratégias biopolítica as quais, ao mesmo tempo, criaram o seu
terreno do qual ela pretendia se afastar. A “nova dietética” pretende responder aos
mesmos objetivos que as suas antecessoras, a partir de uma tecnologia política diferente
em dois sentidos. Primeiramente, a partir de uma “nova” ciência, não empírica, mas
experimental, calcada nos laboratórios. “Consumou-se no campo da ciência a vitória do
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Laboratório com suas máquinas vivas sobre o gabinete atulhado de livros mortos”341. O
segundo sentido é mais propriamente político, diz respeito ao fato de que o Homem no
Brasil não precisa ser substituído nem mesmo policiado, mas crucialmente educado. E
como em política é sempre preciso “subordinar a lógica aos fatos”, essa educação
dietética deve ser subordinada aos hábitos regionais, às condições econômicas e aos
gostos individuais. Por seu lado, essa educação deve considerar a cultura, as forças
materiais e também as liberdades do indivíduo.
A nova dietética se constitui, pois, como problema científico, como uma nova
forma de veredicção, mas também como uma técnica de governo que se destina aos
Estados. Por último, em sua forma mais importante, ela se mostra como uma tecnologia
de si, como uma forma benéfica de conduzir a si mesmo no que toca à forma de viver.

O conhecimento exato do problema alimentar é um dos capítulos de
mais larga utilização entre os variados e complexos da química
fisiológica. Esta verdade tornou-se tão evidente que nos governos
científicos onde a política se consorcia com a ciência para um maior
benefício social a alimentação assume o cuidado do Estado como um
capítulo preponderante da higiene geral. Sirvam de exemplo os
Estados Unidos e a Rússia, principais representantes dos dois tipos de
civilização antagônicos que dominam nosso cenário histórico social: a civilização capitalista e a organização proletária. Nesses dois países,
campos opostos de experimentação social, o problema da higiene
alimentar, recebe a mais cuidadosa atenção342

Independente do sistema político, seria preciso velar pela nutrição. Afinal ela é
tratada – a muito tempo, aliás - como a base da vida, sendo esta fundamental a qualquer
estado que se organiza em torno do animal laborians (ARENDT, 2010). Perscrutar os
defeitos da alimentação dos trabalhadores, sejam elas decorrentes de falta de recurso, ou
mesmo da ignorância e de maus hábitos frente aos critérios de uma alimentação
racional, é o terreno da “nova dietética”. De um lado, ela pede a atenção do Estado em
relação às “condições de vida da classe trabalhadora”; de outro ela pretende uma
reforma no modo de vida do trabalhador por meio de sua educação. Esses formam os
dois pontos de apoio mais importantes da atuação da nova dietética. Os elementoschave serão, então, a alimentação insuficiente (por questões econômicas) e a
alimentação imprópria (por questões culturais e gostos individuais). “Há dois fatores
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que acarretam o uso de alimentação imprópria: o fator econômico – pobreza -, e o fator
social – falta de conhecimento público das bases da alimentação racional”343.
Josué de Castro foi um dos primeiros a executar no Brasil as “pesquisas de
condições de vida” – publicada em Alimentação e Raça, como Condições de vida das
classes operárias no Nordeste – que organizaram e constituíram a sociologia aplicada
no Brasil, que é uma das bases da introdução do salário mínimo (1936) e do Serviço de
Alimentação da Previdência Social (1942) durante o governo de Getúlio Vargas344.
Josué de Castro abria e orientava, ainda, o conjunto de pesquisas que pretendiam educar
o trabalhador em relação a uma alimentação racional. Por meio de manuais que tinham
como pretensão esclarecer os trabalhadores em relação aos efeitos peremptórios de uma
má alimentação, essa atuação se coloca no nível da subjetividade dos sujeitos e da
cultura regional. De um lado, Governamentalidade de Estado e, de outro, a tecnologia
de si: biopolítica e bioascetismo ajustadas em nome da nutrição.
De um ponto de vista mais amplo, as três estratégias biopolíticas são variações
de um mesmo problema: a colocação da vida no plano do poder, isto é, dieta, trabalho e
reprodução. Do ponto de vista do mundo antigo, tal como já frisei em outro
momento345, os elementos governáveis e não livres a serem tratados pelos homens se
organizavam da seguinte maneira: a dietética, que significava modo de vida individual,
a começar pela alimentação; a econômica, enquanto gestão da casa e o provimento dos
meios de subsistência, como o trabalho; e, por fim, a erótica, como campo de uso dos
prazeres e de alianças familiares346. Evidentemente, esses campos não eram estanques,
de modo que a dietética era condição de possibilidade das outras duas. Eis a questão da
terceira grande estratégia biopolítica. Já colocada na ordem do bio-poder, a “nova
dietética” não está fora do modo de vida político como na antiguidade, e junto com a
sexualidade e a economia representam domínios de liberdade individual. O simples fato
343
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de estar vivo é a sua pedra de toque política da modernidade. Na atualidade de formação
ocidental, ela representa mais uma liberação da zoe na pólis.
De um modo geral, com o discurso da “nova dietética”, como almejo mostrar a
seguir, tinha o objetivo de se transformar em mais uma “razão de Estado”, enquanto
consórcio entre a política e a ciência. A ciência deveria ajudar a garantir as liberdades e
os direitos políticos que estavam em vias de consolidação no Brasil. Tratava-se de um
discurso educacional a respeito do modo de vida dos sujeitos, para o seu próprio bem e
para o bem do Estado. Ou seja, priorizava-se a sua alimentação, o tipo de movimentação
física relativa ao trabalho e, crucialmente, a otimização de sua felicidade e da população
em geral. Ele não é representado pela coerção e a espada, não é mais uma questão de
polícia. O bioascetismo tampouco seleciona os homens por meio de seu ser biológico
em termos de qualidade eugênica. Ele administra o que o homem faz, deve ou pode
fazer como um ser que age livremente. Em suma, ela assumiu o espaço político
destinado à saúde dos homens, à utopia de uma vida sem riscos, a qual viver mais
significa viver bem como um axioma. Esse é um espaço que assume a forma de uma
liberdade regida crucialmente por essa ética-somática, criada passo a passo em meio à
laicização da sacralização da vida (AGAMBEM, 2002; ARENDT, 2010; FOUCAULT,
1988). Ela apoia-se, em primeiro lugar, na nutrição, para depois ir em direção à
reprodução (que nada mais é do que um campo da nutrição, o da nutrição da espécie),
para seguir em direção à economia política.
O problema a ser combatido é cada vez menos o da escassez alimentar e suas
patologias, e cada vez mais a própria degeneração como condição imediata. A
degeneração é o estado variável a ser combatido, e não a fome no sentido scricto sensu,
como privação da alimentação. E, no que toca às doenças, estas já são compreendidas
no quadro evolutivo da degeneração. Pouco a pouco, em meio a várias estratégias de
combate à degeneração, o aperfeiçoamento biológico e econômico da vida começa a ser
pensado por meio da alimentação, como uma obrigação médica. Logo, a pergunta agora
se transformará: como por meio do governo médico, econômico e biológico dos homens
pode-se afastar a degeneração da espécie e o déficit produtivo do Estado? Como se pode
aperfeiçoar as raças na qualidade biológica e a economia na qualidade produtiva por
meio de prescrições de conduta aos sujeitos, entendidas como prescrições de saúde? É
nesse ínterim que podemos ver surgir na história a emergência da “alimentação
racional” como uma solução possível. A questão será menos como fazer, dentro dos
limites biológicos e econômicos, a alimentação se tornar possível (sendo esse um
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problema econômico da fome), do que selecionar a alimentação criteriosamente para
liquidar os limites biológicos e econômicos; aperfeiçoar o homem e prevenir sua
degeneração.
O objetivo é, a partir de novas técnicas, mais uma vez, dar saúde e longevidade
ao vivente e a sua prole, como condição primeira para prepará-lo para o trabalho. Como
se verá a seguir, tanto as pesquisas quanto os manuais de alimentação da década de 30
do século XX, só serão destinados à família (o terreno do oikos) e aos governantes
indiretamente. Seu foco será o trabalhador, o animal laborians, que antes mesmo de
exercer sua função mais sacral, que é produzir suas condições de subsistência, deve ter
subsídios para exercê-la livre das incapacidades e limitações da sua existência. Antes
mesmo do trabalho, é preciso a dietética - a “nova dietética” - e é preciso que o Estado
assegure essa liberdade aos cidadãos. É preciso também que os cidadãos saibam como
exercê-la para aperfeiçoarem a si mesmos, e para que sejam capazes de fornecer-lhe o
juro de sua capacidade sacral. A economia deve ser o reino onde essa liberdade se
materializa. A nova dietética se colocará, dessa maneira, à disposição dos indivíduos,
respondendo tanto questões higiênicas quanto questões eugênicas, mas já não se
confundirá mais com as duas.

6.2 Vida, metabolismo e fome

Já a partir do final do século XVIII, a nutrição tornava-se um atributo essencial
da vida, dividindo com a reprodução a definição própria da vida vivente. Fundamental à
“vida vegetativa” e à “vida de relação” (que inclui a vida sensitiva e a intelectiva), tal
como seguia a formulação Aristotélica para a alma que o vitalismo transformou em
“fluxo vital”, nutrição e reprodução colocavam-se como mecanismos da vida individual
e da espécie, respectivamente. Sabemos o quanto a eugenia colocou a reprodução em
primeiro lugar na medida em que a qualidade individual, o ser mesmo do sujeito, era
definida pela qualidade geral da espécie por meio da racionalização da “seleção sexual”.
A primeira metade do século XX transformaria esse jogo, e no centro da sua
transformação estava o desbloqueio da nova dietética, pela fisiologia experimental e nos
desenvolvimentos da física e da química orgânica.

A vida é a sede de uma infinidade de fenômenos físico-químicos que,
desenvolvendo-se sob o substrato da matéria viva, são chamados de
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fenômenos vitais ou funções. As mais notáveis destas funções,
comuns a todos os seres vivos são as funções da nutrição [...] A
própria reprodução não é em última análise senão um fenômeno de
nutrição – a nutrição da Espécie: assim transparece a luz da ciência
contemporânea o valor preponderante da nutrição entre os fenômenos
biológicos e avulta a importância do seu estudo em biologia e nos seus
vários ramos de aplicação347.

Essa passagem de O problema da Alimentação no Brasil, de Josué de Castro,
marca o acontecimento (e, portanto, a descontinuidade), que faz dessa nova forma de
veredicção sobre a vida, o motor da tecnologia de governo, de si e dos outros, que se
coloca à disposição da atualidade. O estudo da nutrição é, nesse sentido, tratado como o
“estudo da potencialidade humana” de toda a sua capacidade dinâmica – isto é, ele é um
problema “social, higiênico, médico e até moral. Mas é antes de tudo e principalmente
fisiológico” (ibid., p. 20). Assim, a dieta do homem – enquanto racionalização da
nutrição – deve ser valorizada politicamente, sobretudo porque ela se confunde com sua
própria vida, o seu domínio mais sagrado.
Tratar desse modo o fenômeno da nutrição permitiria, de uma só vez, afastar-se
do mecanicismo. Afinal objetos fabricados com elementos inertes não estão implicados
pela nutrição, nem no vitalismo. A nutrição como fenômeno universal dos seres vivos
(plantas, bactérias, animais etc.) assume o que antes era tão somente uma “organização
oculta” ou força vital. Este é o lugar que a reprodução nunca pode ocupar do ponto de
vista lógico. A lei clássica de que os seres vivos nascem, desenvolvem-se, reproduzem e
morrem, nesse sentido, é somente um ótimo do ciclo vital. No entanto, a morte é um
elemento flutuante nessa série. Do ponto de vista simples, os seres vivos nascem e
morrem, assim, se a morte não pode ser anterior à vida, dada a existência, ela se opõe
diretamente ao privilégio ontológico da nutrição348. “E, por isto que a alimentação é a
mais imperiosa das necessidades vitais, sendo o alimento a única fonte de vida”349 .

Todos os fenômenos que se passam no nosso organismo, consomem
uma certa porção de energia, e esta energia, e esta energia não nasce
misteriosamente dentro do ser vivo. Ela penetra na máquina humana,
com alimentos que ingerimos. O alimento é o combustível que o
347
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organismo utiliza para o seu funcionamento, como um verdadeiro
motor termo-químico. Toda nossa energia e, portanto, toda a nossa
vida provem dos alimentos que ingerimos, donde o fundamento
científico da celebre frase cada um vale o que come350.

Da mesma forma que as máquinas precisam de combustível para funcionar, os
seres humanos necessitam de alimentos para lhes fornecerem energia. Mas o alimento é
muito mais que o combustível para o homem, é ele que nos processos da nutrição
otimiza o quadro fisiológico do homem. De um lado, fornecem os elementos básicos
para a construção e a reconstrução permanente dos tecidos que formam o arcabouço de
seu corpo. De outro, também fornecem substâncias que o organismo em geral não é
capaz de produzir, e que são fundamentais como catalizadores celulares e reguladores
da nutrição e do crescimento – ou seja, do funcionamento normal do corpo. “O primeiro
é o valor quantitativo e mede-se uniformemente em unidades de calor (calorias), os dois
segundos são valores específicos, qualitativos, inerentes as várias espécies de alimentos
simples”351 .
Enfim, o alimento tem três funções distintas: energética, plástica ou construtora
e, por último, a reguladora. Essas funções estão divididas, grosso modo, pelas
qualidades inerentes às substancias alimentícias (ou por sua transformação pelo
organismo) entre carboidratos, proteínas, vitaminas e sais minerais. “As substâncias
usadas habitualmente em nossa alimentação, sob sua aparente multiplicidade, se
reduzem em última análise a grupos específicos de alimentos simples” (ibid., p. 68).
Não é o gosto nem a forma – carne, cereais, frutas etc. – que estão em jogo, mas as
estruturas físico-químicas que devem ser levadas em conta, de modo que todo alimento
é substituível por um correlato estrutural. Do ponto de vista energético, o organismo
tem dois tipos de necessidades: energia calorífica e energia mecânica. A primeira serve
para manter o calor animal, a segunda para a execução do trabalho fisiológico do
organismo. “O estudo da bioenergética alimentar visa exatamente estabelecer, baseado
numa série de teoremas de termoquímica animal, a noção da ração energética
conveniente ao organismo vivo”352. Nesse sentido, é preciso conhecer e calcular as
despesas energéticas do organismo, assim como avaliar o potencial energético de cada
alimento.
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Por si só, o organismo tem um gasto considerável de energia calorífica, isto é,
em jejum e em estado de repouso absoluto na situação de neutralidade térmica o
organismo gasta um quantum de energia para se manter funcionando. Eis o
“metabolismo basal”: a qualidade de calor que o animal produz em repouso absoluto (o
calor gerado por hora, dividido pela superfície cutânea). Esse é o ponto de partida do
que necessita um animal em termos de alimentação. Suas variações básicas se dão em
termos do sexo, idade, alimentação e também das ações físicas do meio, como
temperatura e a umidade relativa do ar. No entanto, essas variações, num plano geral,
tornam-se insignificantes em relação aos gastos fundamentais do organismo. Portanto,
universalmente, todos os homens “responsivos” – “indivíduos cujo complexo físicoquímico funciona de maneira ótima correspondente às próprias necessidades
fisiológicas”353 – necessitam de 38 a 40 calorias por hora, em média, para cumprir as
exigências primeiras de estar vivo.
Esse cálculo matemático das necessidades da vida permite avaliar a base sob a
qual um organismo encontra-se em déficit ou superávit de energia, se a ele for
adicionado a ação excitante do trabalho muscular e da alimentação-digestão – as
despesas de funcionamento do organismo. A digestão, em média, representa de 10% a
15% do metabolismo base. De acordo com seu gasto específico de energia, indica um
número de calorias extraordinárias gastas por meio da ocupação.
Essas argumentações de Josué de Castro são feitas com base na fisiologia e na
nutrologia americana - os inventores desse cálculo metabólico – crucialmente. Mas não
exclusivamente: elas são baseadas também em Arthur Harris e Francis Gano
Benedict, em seu artigo A Biometric Study of Basal Metabolism in Man354 e em Grahan
Lusk, com o livro Elements of the Science of Nutrition355 (aliás, referências contínuas
dos diversos intelectuais que tomaram parte dessa discussão). Uma outra referência
fundamental é Pedro Escudero, criador do Instituto Nacional de Nutrição, da Escola
Nacional de Dietistas, em 1933, e do Curso de Médicos "Dietólogos" da Universidade
de Buenos Aires. A tradução de seu livro Alimentação356, por Hélion Póvoa e Waldemar
Berardinelli, “constituindo-se em referência fundamental à produção intelectual”
(LIMA, 2000, p. 44).
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Seguindo esses autores, o médico brasileiro apresenta, como exemplo, o cálculo
para um “tipo antropológico brasileiro” – de Roquette-Pinto a moda Quetelet357. Ou
seja, um indivíduo com 40 anos, que pesa 60 quilos e que tem 1,62 de altura, sapateiro,
que trabalha 8 horas por dia. Reproduzo na integra:

1)
Despesa fundamental encontrada nas tabelas de Benedict e
Harris para um indivíduo desse peso, idade e altura 1432 calorias das
quais subtraído 15% para o caso dum habitante do Brasil, resta um
total de 1217 calorias
2)
Energia gasta no trabalho profissional de sapateiro: 90 calorias,
por hora, durante oito horas, total de 720 calorias.
3)
Energia suplementar de repouso relativo durante horas em que o
indivíduo não trabalha: 30% sobre o total de energia de trabalho e de
base, total 581 calorias.
4)
Energia gasta pela ação especifico-dinâmica da alimentação:
10% sobre o total das outras energias gastas, total de 251 calorias.
5)
Gasto total de energia nas 24 horas, total final de 2769
calorias358 .

Todas essas despesas devem ser cobertas com alimentos, considerando que
geralmente os alimentos não alcançam sua cifra total. Já que parte dela é eliminada
durante o processo de digestão, será necessário que se acrescente mais 10% na
alimentação por conta das perdas fisiológicas da absorção.

Não se deve perder de vista que na prática o homem, habitante dos
nossos climas e que executa um trabalho mediano, deve fornecer sua
ração energética total nas seguintes proporções: 20 a 30% do total em
matérias proteicas, 20 a 30% em lipídeos e os 50% restantes em
hidratos de carbono359.

Essa supervalorização dos carboidratos está vinculada ao fato dessas substâncias
“serem produtoras de energia mecânica, e os habitantes do brasil, vivendo na maioria do
seu trabalho manual e de sua energia muscular, necessitam de uma larga fonte dessa
espécie energética”360.

No entanto, para além das proteínas, das gorduras e dos

carboidratos, restam ainda dois pontos fundamentais: a ingestão de água e outros
líquidos e o acréscimo de uma salada e um fruto cru a alimentação. O objetivo é, com
essa regra, permitir ao trabalhador a ingestão de sais minerais e de vitaminas – que
357
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devem ser ingeridas em proporção ao valor energético do alimento - fundamentais para
a manutenção e o bom funcionamento de seu organismo.

Na questão dos regimes alimentares, dentro da própria pratica médica
ainda perdura um grande empirismo. Muitos médicos ignorando os
progressos decisivos da ciência da nutrição, continuam a recomendar
aos seus doentes o uso de uma ‘alimentação leve’ ou de uma
‘alimentação fortificante’. Ora, uma tal prescrição não significa coisa
nenhuma. É uma expressão vazia, porque dentro do conceito científico
ninguém sabe a significação de alimentação leve, pesada ou forte. Os
alimentos só podem agir sobre o organismo por sua composição
química e não há alimentos de composição química pesada ou leve. O
médico para prescrever um regime deve conhecer a composição
elementar das várias substancias alimentares e combiná-las como que
formula uma receita. É este o verdadeiro sentido da dietética
moderna361.

O verdadeiro sentido da dietética moderna significa decompor cada alimento
através de sua estrutura química, combiná-las na constituição de uma ração levando em
consideração as necessidades quantitativas de energia de um indivíduo ou de um grupo,
assim como as necessidades mínimas de todas as substâncias alimentares, do ponto de
vista qualitativo. É preciso, pois, considerar a alimentação do ponto de vista de seu
valor energético e, de outro, levar em consideração seu valor plástico e regulador. Toda
prescrição de regime alimentar deve levar em consideração essas funções nutritivas se o
objetivo for combater a incapacidade de trabalho, a falta de resistência a doenças
infeciosas e a curta longevidade do povo brasileiro. Deve-se colocar em questão não
somente o fato da alimentação ser insuficiente -- como acontece com as classes
operárias por conta da falta de recursos econômicos, implicando na fome quantitativa –
mas também o outro lado da moeda, a fome qualitativa, que não tem a ver com a falta
de recursos, mas com a ignorância do povo em relação ao que significa comer bem. “Se
apensas pobres se alimentam mal por falta de dinheiro, pobres e ricos, comem mal, por
ignorância completa do que seja comer bem”362.
Nesse sentido, Josué de Castro situa sua obra em relação ao problema que
pretende combater: o da fome. Estamos bem longe da carestia (problema econômico),
que apesar de ser levada em consideração, cede lugar para a fome, no seu sentido mais
contemporâneo: a fome qualitativa. Ela não deve ser confundida com o saciar a fome,
enquanto necessidade vital do homem, também não pode ser uma forma de suprimi-la
361
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em escala. Por isso ela não tem nada a ver com a eliminação econômica da pobreza. Ela
é um fato social, e se coloca no jogo entre a ignorância e a educação.

Para anular este fator social, que pode ser removível pela educação
sanitária, penso contribuir com esta série de estudos que desperte a
atenção do povo sobre o valor da alimentação, e que oriente a
alimentar-se melhor, dentro de suas possibilidades econômicas. Como
não é possível dar dinheiro a todos os que ganham insuficientemente,
será útil ensinar-lhes a utilizar o pouco que ganham, no uso de uma
alimentação racional363

Nesse sentido, a fome tem um lado materialista (já bastante conhecido pela
economia política enquanto escassez alimentar), e tem outro lado passível de ser
descoberto por causa da inter-relação entre as necessidades do homem e as propriedades
nutritivas dos alimentos (o lado fisiológico). Esta fome fisiológica não se coloca como
ausência de alimento, pois não há nenhum paradoxo entre comer abundantemente e
ainda assim sofrer de fome -- por conta de uma seleção e uma preparação errônea das
refeições. A fome se revela, pois, como ignorância do que significa comer bem – ou
seja, segundo os princípios da razão – e o seu resultado é a desnutrição. “A restrição dos
alimentos acarreta a redução das substâncias necessárias, o desfalque do tecido vital, ao
defict, diminuição da resistência e decorrem, então, a fraqueza, a desnutrição e a
falência orgânica com todas as consequências maléficas da anemia, tuberculose etc., e
as decorrentes fatalidades – inaptidão para o trabalho, miséria, fome e morte” 364.
Essa tese estabelecida em Josué de Castro em seus dois livros-chave O problema
da Alimentação no Brasil e Alimentação e Raça se transformará no leitmotiv da
constituição do “campo da nutrição no Brasil” (LIMA, 2000). Esse discurso acerca da
fome-desnutrição conduzirá um conjunto de intelectuais – que abordo mais à frente
neste trabalho - a formularem a “alimentação racional” como resposta a esse mal. É no
ínterim entre a economia e a biologia que a “nova dietética” – a dietética moderna – se
estabelecerá como um ramo da fisiologia aplicada. Ela se propunha a levar em
consideração as condições econômicas mas trabalhar em outra ordem: na sua educação
alimentar, porque é na desnutrição que está alocada a degeneração do povo. Está aí o
novo leimotiv da biopolítica: 1) ele é diferente do “hereditaritismo” propagado pelos
racistas, mas passa todos os males de sua desmedida de uma geração para outra; 2) é
363
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também diferente do “meio” entendido como o ambiente geográfico, mas também se
expressa como características adquiridas por elementos exteriores ao corpo.
Se por um lado, como salientou Dante Costa, em Bases da Alimentação
Racional: “hoje, é fato absolutamente provado, a alimentação influi no desenvolvimento
dos grupos sociais, traçando-lhes o destino. A conquista do poderio econômico, político,
moral e material, está reservado aos povos que se nutrem melhor”365. Afinal o mal é de
fome, e não de raça. Por outro lado, Ruy Coutinho, um ano antes, expunha o
distanciamento das condições climatéricas: “O clima tropical tem sido responsabilizado
por todas as más condições dos trópicos. Pelas más condições higiênicas, tendo como
resultado diferentes doenças, as chamadas doenças tropicais (febre amarela, infecções
do grupo colityphico, malária, beribéri etc.), e pela má alimentação deficiente em
quantidade e qualidade. Condições sanitárias inferiores e o clima quente sempre vinha
sendo o único acusado”366.

Pois o mal é de fome, e não de clima.

A fome é, dessa forma, o espectro da “nova dietética”, de modo que o homem
pode ser avaliado pelo tipo de alimentação que tem, por isso, na expressão repetida de
Josué de Castro “cada um vale o que come”. O homem bem alimentado – isto é, nutrido
segundo as regras fisiológicas – fornece seu juro ao Estado. Desse ponto de vista
mercadológico, o animal laborians constitui-se em termos dietéticos em um processo de
mais-valia biológica (com licença poética da definição de Marx). Explico: o prêmio do
seu trabalho é o seu valor final como mercadoria. Esse valor é estabelecido pela
diferença econômica em relação ao valor de seu metabolismo basal, que advém do fato
de estar vivo, e de seu metabolismo funcional que se define pelas necessidades
nutritivas de sua atividade. Ironicamente, a alimentação é um pequeno investimento no
capital homem, que fornecerá com sua “vida ativa” o lucro disponível com sua
capacidade de produção - deveras sempre melhorada subtraindo a ação destruidora do
tempo. Nesse sentido, a citação da epigrafe desse capítulo não poderia ser tão clara.
Tratar a fome como carestia não equalizaria essa função da dietética
contemporânea, porque manter o trabalhador e sua prole vivas, simplesmente diminuiria
a qualidade de seu produto. Privado das necessidades fisiológicas pelo simples fato de
matar a fome – enquanto escassez de alimento – não somente o trabalhador se
transforma em um ser menos produtivo, como coloca-se em todo o momento o risco de
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sua morte. O prefácio de Roquette-Pinto para Alimentação e Raça é mais uma vez
esclarecedor, na mesma medida que enaltece a importância da obra de Josué de Castro:

Leio num velho tratado de fisiologia muito do meu gosto, que na
Europa um operário normal pode fornecer, em média, cerca de oito
quilogramas de trabalho por segundo. Não devendo, porém, dar mais
de oito horas de serviço, chega-se então, a cerca de duzentos e trinta
mil por dia útil. E no Brasil? Nas diferentes regiões do Brasil? Quem
já fez as pesquisas referentes a este caso tão sério? Não conheço
nenhum trabalho publicado a respeito. Mas sei – todo mundo sabe...em geral os nossos trabalhadores dão muito mais do que é lícito
esperar, a vista do pouco que consomem. Vivem, regra geral, em
déficit fisiológico, que certos racistas aproveitam como argumento de
valor367.

O diagnóstico impõe a encruzilhada do problema “humanista” de combate à
fome. Pois, “atualmente já não se pode assassinar o proletariado, mas se pode
legalmente fazê-lo morrer de fome”368. E, nesse sentido, sabe-se o quanto isso é
pejorativo para uma sociedade capitalista e liberal. Ou seja, faz-se o contrário daquilo
que lhe é necessário.
O que Josué de Castro reclamava - em conjunto com os intelectuais - era
exatamente o fato de que um operário no Brasil precisava dispor, em 1932, pouco mais
de 70% de seu salário para adquirir os gêneros alimentícios necessários à sua
alimentação racional, o que tornava o seu emprego útil difícil e seu aperfeiçoamento,
enquanto capital, impossível diante dos outros gastos existentes (moradia, vestimenta
etc.). Enfim, irracionalmente, o que podia gastar o trabalhador com sua alimentação
mostra que sua dieta fica muito abaixo do necessário para cumprir suas tarefas, às vezes,
ficando muito abaixo energeticamente de seu metabolismo basal. Sem contar a
qualidade plástica e reguladora da alimentação. Essa dieta do trabalhador, era, portanto,
uma dieta de morte e de falência do Estado. Daí sua empreitada conjunta para a
constituição do salário mínimo em conjunto com a “cesta básica”.
Ora, somente com a alimentação racional, de acordo com Moscoso

o quadro macabro de personagens esquálidos, anêmicos e
enfraquecidos, impotentes para o cultivo da terra e para a
movimentação da indústria, transformar-se-á logo em alegoria à labuta
diuturna e alegre, com o homem robusto, de braço forte, preparando
367
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um ambiente prospero, fecundo e pujante para o futuro glorioso da
pátria. A exigência de uma boa e farta alimentação do trabalhador
brasileiro é imperativa e urgente.369

A nova dietética é uma questão de segurança econômica do país, mas também é
uma questão humanística na medida em que põem a vida em primeiro plano. E,
sobretudo, a nova dietética é uma política que coloca o elemento vivente da nutrição
como realidade primeira do modo de vida, fazendo coincidir em novos termos a saúde
com a felicidade dos indivíduos e do Estado.

Essa alimentação insuficiente e defeituosa aniquila o homem reduz a
produção e desequilibra a balança econômica do país. ‘Tornou-se
assunto pacifico que a alimentação é a força mais poderosa nas
determinações dos destinos biológicos’ (Hélion Povoa). Nenhum
indivíduo poderá viver, estudar, trabalhar e produzir, sem estar bem
nutrido e só a boa e razoável alimentação é capaz de fazê-lo370.

É evidente que viver sempre foi a prerrogativa primeira de viver bem. Mas viver
bem não estava subordinado a suprimir as necessidades básicas da vida. A partir de
então, viver bem e viver com saúde enamoram-se num dispositivo que se torna uma
aporia de uma vida longa, dedicada a comer bem – isto é, racionalmente – e poder
trabalhar sem nenhuma limitação. Tal como um animal que expressa felicidade ao
suprir suas necessidades, essa “tecnologia de si” faz dessa busca e dessa garantia o
centro de sua política. A vida que vale a pena ser vivida é mais uma vez respondida pelo
fato de viver, viver em segurança e com saúde. Daí o fundamento (bio)político da frase
“o importante é ter saúde”, na qual o bioascetismo tanto se apega para formular a forma
de viver.
6.3 Alimentação racional, cultura física e estética
Para uma alimentação se constituir racionalmente ela deve, é óbvio, responder
aos processos nutritivos e as funções que ele executa.

A alimentação é racional quando se compreende a ingestão de
alimentos suficientes num quantum de energia para cada biótipo
preencha sua plena atividade social e que esses alimentos postos em
369
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proporção harmônica para sua perfeita utilização, contenham todas as
substâncias necessárias a própria vida371 (BOTELHO, 1938, p. 11).

Ela deve obedecer a três regras fundamentais: suficiência, completude e
harmonia. Para ser suficiente, ela precisa dar conta de todos os gastos energéticos do
indivíduo. Para ser completa, necessita conter quantidades determinadas de albuminas,
carboidratos, gorduras, sais minerais; e, por fim, ser harmônica quando os princípios
alimentares se encontram em equilíbrio. Conhecer cientificamente o alimento é
fundamental, e conhecer como se alimentam os sujeitos permite conhecer a verdade
sobre eles: sua força, sua robustez, sua resistência, sua capacidade de trabalho, e a
longevidade de sua vida, sua capacidade sexual e de adaptação às exigências do mundo.
Portanto, a alimentação assume um valor social, econômico e fisiológico. Se poderia
estabelecer uma “ração normal” adequada à vida dos brasileiros em suas diversas
regiões, e alterar seus erros considerando os seus hábitos alimentares. Isso porque os
desvios da nutrição causam diversas doenças ao tubo digestivo e às glândulas anexas
(fígado, vesícula e pâncreas), mas também causam doenças próprias ao metabolismo
(diabéticos, gotosos, obesos, desnutridos e avitaminósicos). Além disso, proporcionam
doenças cardíacas (infarto, disritmia etc.), entre outras doenças possíveis.

Entende-se por ração normal, o conjunto de alimentos que devem ser
ministrados nas 24 horas para manter o equilíbrio funcional do
organismo tanto na vida de relação, como na vegetativa. Tais
alimentos destinam-se a fazer face ao dispêndio de energia (calor e
trabalho) e de matéria (crescimento, entretenimento, reparação)372.

Pensados dessa maneira, todos os hábitos alimentares deveriam ser convertidos
a essas três regras considerando a estrutura química dos alimentos, utilizando-se sempre
dos critérios de substituição alimentar. Isto é, conhecendo as dietas regionais, seria
importante prescrever alimentos de acordo com as suas qualidades químicas, ou
acrescentar outros que preencham os gostos alimentares para evitar as doenças
decorrentes da nutrição, porque ração se diferencia de refeição, de modo que esta última
se define como uma parte dela, e deve ser obrigatoriamente pensada para completar a
ração – os arranjos energéticos, plásticos e protetores – adequando-se ao modo de vida
do sujeito. Assim, a ração alimentar é o conjunto de refeições divididas durante um dia
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e, se racionalmente composta, deve atender as três regras estabelecidas. Somente assim,
nas palavras de Josué de Castro, mata-se a fome e não a engana, pois é plenamente
possível, e, no Brasil, apresenta-se como fato que as refeições, por mais numerosas que
sejam, não constituem a ração alimentar – isto, quando se consegue obter uma refeição.
“A arte de saber comer não é a de comer bem, é satisfazer as necessidades do organismo
dentro das possibilidades de cada um”373. Ricos e pobres alimentam-se mal e sofrem de
fome: fome qualitativa, fome quantitativa.

A despeito da uberdade do solo já encontramos deficiência
quantitativa aqui, ali e acolá e em todo o país a ‘fome qualitativa’
generalizada do pobre ao rico, do sertanejo ao citadino, do letrado ao
analfabeto, quase sempre por descaso, por incúria, por ignorância, por
falta de educação e muitas vezes também pela escassez de recurso374

Se o problema da fome, do ponto de vista quantitativo, foi atacado com o
problema do salário mínimo como garantia econômico-política, que não mais poderia
ser um “salário de fome”, já o problema da fome qualitativa seria atacado através da
educação alimentar, pois por meio do convencimento e do esclarecimento em relação a
uma mudança na conduta alimentar se poderia otimizar – inclusive a alimentação da
parte da população que sofre com a pobreza –, dando-lhes a possibilidade de aproveitar
ao máximo a capacidade energética dos alimentos com o pouco que ganham. Afinal, é
também por meio da alimentação que se faz a construção e a regeneração dos tecidos,
donde se explica o “milagre do crescimento” e a “recuperação contínua da jovialidade”.
Mas a alimentação racional não se coloca na ordem da imposição de um regime,
ela funciona de acordo com os desejos alimentares, mas também da disponibilidade. Por
isso é fundamental pensar na isodinâmica dos gêneros alimentícios em sua
correspondência química. Desse ponto de vista, nenhum alimento é insubstituível e,
portanto, nenhum alimento pode ser colocado como obrigatório em uma dieta racional.

A alimentação deve subordinar-se também aos ditames do gosto, às
peculiaridades dos hábitos e usos, às disponibilidades de cada região e
aos fatores econômicos, não pode cingir-se exclusivamente à rigidez
inquebrável dos fatores fisiológicos; a alimentação tem de ser mais
razoável que racional (ibid., p. 28).
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Esse discurso é báscio para o vínculo da “nova dietética” com o liberalismo
político e as suas concepções de liberdade individual, assim como o é para o “campo da
nutrição” (LIMA, 2000), pois permite capacidade de escolha no jogo das prescrições
médico-nutricionais. Dentro do quadro disponível de alimentos, e por meio da
orientação do “especialista”, o homem seleciona através de seus critérios subjetivos com
o que se alimentará e como se alimentará. Ao seu diretor, cabe apenas garantir que suas
escolhas estejam na justaposição correta da alimentação racional. “O que a ciência nos
ensina e a própria ciência não pode contestar, é que não se deve introduzir modificações
radicais nos hábitos alimentares de ninguém”375.Tudo que sua variedade pode fornecer
(sais minerais, vitaminas, carboidratos, proteínas etc.) é importante ser descrito e
ensinado. Tudo devidamente especificado coma descrição do que a falta peremptória ou
o excesso de cada um desses elementos pode causar à saúde do indivíduo vivo
(degenerações de todo tipo como decorrência do raquitismo e da obesidade, da falta ou
do excesso de alimento). Ao gestor, a alimentação deve ser racional, ao alvo da dieta
cabe fazer com que ela seja razoável.

A organização da ração é análoga a construção de um prédio,
subordina-se a especificação do material a ser empregado
criteriosamente, com determinadas finalidades e na quantidade
precisa, de acordo sempre com o gosto de quem deles se vai utilizar e
com as apreciações do técnico376 .

Essa estratégia que usa da liberdade como instrumento último do exercício do
poder coloca-se sob a forma do bioascetismo. Para isso, seria necessário dotar aos
brasileiros de uma conduta ético(somática) capaz de converter o seu modo de vida a
essa nova racionalidade. “O comer não pode continuar a ser, simplesmente, a obrigação
imperiosa de matar a fome, um mero prazer satisfeito ou um vício saciado, é preciso que
se divulgue o valor dos alimentos, para regulá-los de acordo com as exigências
fisiológicas”377. Um indivíduo se tornaria sujeito de sua própria vida fisiológica quando
pudesse valorizar os alimentos de acordo com a sua qualidade química. Isso não está
vinculado às suas preferências, mas ao cálculo necessário de carboidratos, proteínas,
vitaminas e sais minerais. Os gostos pessoais deveriam somente, em segundo plano,
cumprir com a “ração normal” por meio da seleção dos alimentos isodinâmicos A ou B
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disponíveis pelo acesso378. Se a vida é nutrição, então é preciso converter o modo de
vida em sua direção. “Dispomos de todos os alimentos úteis, falta-nos, somente, a
educação. O defeito não é apenas nosso é universal”379
A valorização fisiológica do Homem, por meio desse bioascetismo, conduziria
também a uma melhor geração. Não somente a vida individual, não somente o Estado,
mas também o gênero humano seria beneficiado com essa nova disposição de si mesmo.
Por esse motivo, esse discurso da “nova dietética” não se prende a um presente
imediato, de modo que facilmente podemos reconhecê-la nos enunciados mais perenes
da atualidade:

Com a melhoria de nossa dieta teria a criança teria a criança brasileira
melhores dentes, maior desenvolvimento físico, maior altura, maior
resistência a fadiga, portanto maior capacidade de trabalho intelectual
e físico, maior defesa contra as infecções, e não se apresentaria em
muitos estados mórbidos latentes ou mesmo declarados, resultante de
deficiência alimentar 380.

E se a alimentação é o centro dessa nova racionalidade, convidada a se tornar
dominante em sua conexão com o liberalismo político, e em detrimento das estratégias
biopolítica predecessoras, a “nova dietética” também coloca-se como material
importante para a cultura física associada a alimentação. Não mais a educação física
(gerada nos meios higiênicos e eugênicos), porque esta exauria os indivíduos com
exercícios sem dar-lhes as condições energéticas e nutritivas para tanto. Como uma
cultura empírica do corpo, essa cultura física constitucionalista, longe dos
conhecimentos fisiológicos, produzia um resultado que era terrível à saúde, implicando
sempre no desgaste da máquina, e não em seu aperfeiçoamento.

A educação física, que visa obter um desenvolvimento racional do
indivíduo e o seu ótimo de rendimento vital, tem no emprego da
alimentação adequada um dos seus cofatores mais importantes. Não é
só estimulando os músculos que eles se desenvolvem bem, mas, antes
de tudo, fornecendo-lhes na alimentação os princípios nutritivos
necessários aos seus atos vitais, que são as respostas correspondentes
aos estímulos externos. A educação física de nossos dias não é mais
uma cultura empírica do corpo, mas um método racional que visa
378
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tecnicamente adaptar melhor o indivíduo as exigências do meio,
agindo sobre os diversos aparelhos, dosando as suas reações,
intensificando as fracas e abafando as exageradas, para obtenção de
um complexo vital psicofísico harmoniosos e equilibrado381.

Somente por meio da associação entre alimentação e cultura física, como um
conjunto dietético, pode-se desenvolver “indivíduos sadios, de corpo e cérebro, que
possam viver o maior tempo possível, produzindo e reproduzindo-se normalmente”
(ibid., p. 126). O modelo fisiológico é o do atleta que supera a si mesmo, ou seja, os
seus limites fisiológicos associados a essas duas estratégias mutuamente. No entanto, a
gênese dessa associação é produzida no tratamento dado a cavalos. “É muito triste
reconhecer, no entanto, que isso foi compreendido e aplicado muito antes pelos
entusiastas das corridas de cavalo, do que pelos professores de cultura física”382. Afinal,
se começa a perceber que o sucesso e o fracasso dos cavalos, outrora inexplicáveis, era
resultado do tipo de alimentação que lhes era ministrada. “Hoje, chegou-se à evidencia,
que na preparação e treino dos atletas, a alimentação é o fator mais decisivo de todos os
que dizem respeito à sua conduta de vida. Cada tipo de ‘sportman’ exige uma
alimentação adequada para sua realização ótima”383.
Por outro lado, a cultura física se opõe a outro resultado do processo alimentar,
que é consoante à hipernutrição – quando se consome mais do que suas necessidades
energéticas – e a seus males, crucialmente a obesidade. Com o índice de massa corporal
acima da média normal um indivíduo corre riscos fisiológicos. Como então esses riscos
devem ser evitados de modo inversamente proporcional à fome? Por meio de exercícios
físicos e de uma ração alimentar isenta ou diminuída dos potenciais criadores de
gordura no organismo. Eis o regime alimentar, tal como o conhecemos, e com ele os
exercícios físicos e práticas esportivas sem qualquer finalidade, a não ser a
normatização do corpo no quadro biométrico normal – e, portanto, estético384. “Civilizar
é modificar os velhos hábitos para melhor, é receber o que de novo e de bom a
inteligência dos homens for criando” 385
Como o Brasil era apresentado como um enorme celeiro de fome e desnutrição,
esse quadro estava vinculado, em geral, ao “tipo antropológico brasileiro”, do qual a
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parcela abastada da população não participava em absoluto. Afinal, somente alguns
poucos não consumiam alimentos plásticos e reguladores (comiam em quantidade sem
qualidade), “prova isso o fato das classes mais elevadas serem as mais longevas, as
portadoras de melhor saúde e mesmo maior resistência física”386. Mas também a classes
de maior peso corporal e, às vezes, desproporcional. Isso significaria que se consome
mais do que o necessário para desempenhar as atividades vitais.

O excesso de alimentos provoca o acúmulo de material, dificulta seu
emprego útil e imediato, entrava a mobilização proveitosa e surgem
daí o aumento do peso, a gordura desproporcionada, as doenças da
nutrição – obesidade – diabetes etc., a inércia e a inatividade387

O sedentarismo e a inércia das classes abastadas também representavam entraves
para o melhoramento do homem e um problema de estado. Esses, por sua vez, por terem
oferta abundante dos gêneros alimentícios e um pequeno gasto com as atividades de
trabalho (em geral, em escritórios), precisavam dispor de uma ração energética menor,
ou de um determinado ponto de vista “tornarem-se atletas”. A manutenção da
quantidade energética de alimentos poderia ser razoável se o sujeito se colocasse
racionalmente a praticar a cultura física, aperfeiçoando suas forças vitais e otimizando
seus ganhos nutritivos.

Já está longe o tempo em que a cultura física era procurar alcançar o
rendimento dum aparelho em detrimento dos outros. Fisiologicamente
o verdadeiro atleta é aquele que possuí valores médios e proporcionais
de todos os seus índices de vitalidade388

Josué de Castro não mede elogios à “Escola de Cultura Física do Exército
Brasileiro”, localizado no Rio de Janeiro. Essa instituição reforçava os ideais eugênicos
existentes no país e tinha como vocação a divulgação e a difusão da educação física
numa escala de nível nacional, por meio da formação de profissionais de educação física
e de medicina esportiva, assim como instituições de cultura física no meio civil. É
sabido a importância dessa escola do exército na história da formação e no
desenvolvimento da educação física no país, assim como sua relação direta com o
Ministério de Educação e Saúde, liderado por Gustavo Capanema. Não cabe aqui
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descrever essa história, que aliás já foi muito bem descrita389. Outrossim, a carta de
Gustavo Capanema para Getúlio Vargas, em 1937, sugerindo a construção de obras
artísticas de representação nacional, apresenta os benefícios da conjugação do “novo
modo de vida dietético” para o Estado (Novo...).

A principal delas será a estátua do homem, do Homem Brasileiro. Porque
este símbolo? Justamente porque o Ministério da Educação e Saúde se
destina a preparar, a compor, a aperfeiçoar o homem do Brasil. Ele é
verdadeiramente o ‘ministério do homem’ [...]. O homem estará sentado
num soco. Será nu, como o Penser de Rodin. Mas o seu aspecto será o da
calma, do domínio, da afirmação. [...] O trabalho realizado pelo escultor não
será simplesmente uma obra de arte. Há nele um lado científico importante,
que é o de fixar, já não digo o tipo brasileiro, (que ainda não existe), mas a
figura ideal que nos seja lícito imaginar como representativa do futuro
homem brasileiro390.

O ministério do Homem deveria fazer a arte representar os seus objetivos.
Utilizando-se do cânon da beleza atemporal, a estética deveria estar a serviço de suas
políticas para produzir um ótimo de saúde, educação e estética. A escultura do homem
brasileiro não saiu do projeto. O projeto do homem brasileiro, por sua vez, não saiu do
horizonte político. A estética, desse ponto de vista, é um apelo e parte educativa
fundamental para converter o indivíduo a um modo de vida que possa trazer-lhe saúde
e, por sua vez, constituir capital econômico para o Estado.

Alimentando-se segundo regras [o homem] está fazendo cultura física
e das melhores; prescrevendo além disso, exercícios indicados e
hábitos higiênicos, estará fazendo então o mais que nos é dado fazer
nesse mundo: aperfeiçoar a obra da natureza391

Apesar do discurso da “nova dietética” somente fazer menção ao fenômeno da
estética indiretamente, ele já flutua com um elemento cabal. Aperfeiçoar a obra da
natureza o homem do ponto de vista de sua saúde, assume um ponto de vista estético
que se quer universal. Cuidando de sua saúde por meio de uma auto-direção
comportamental e um conhecimento específico da fisiologia da nutrição (tanto no que
diz respeito ao ganho com os alimentos, como no que diz respeito às perdas vegetativas
389
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e funcionais), o homem aperfeiçoa-se. E, como estética corporal, o homem consumouse em torno da saúde.
A nutrição humana adquire desde sua “fundação” um papel estético num duplo
sentido: do ponto de vista universal, como aperfeiçoamento da espécie; e, do ponto de
vista particular, ela continua sendo a expressão mais simples da “seleção sexual” como
motor histórico da nutrição da espécie (reprodução) – no sentido do interesse do sexo
oposto mesmo, do qual Darwin havia definido. Desse modo, o triângulo da dietética
pode se constituir tal como conhecemos e tal como podemos reconhecer na atualidade.
As estratégias associadas de alimentação e cultura física trazem um benefício a saúde e,
por conseguinte, a estética no sentido universal e particular
Os concursos de beleza demonstram esse aspecto que irritava Roquete-Pinto. O
antropólogo critica o modo errôneo constituído em relação ao vínculo entre a
antropometria e a estética que estava sendo estabelecido a seu contragosto. Ele descreve
a proposta de seu amigo ranzinza:

O homem levava para a antropologia e a estética a mesma
preocupação política dos ‘bons patriotas’ [...]. nesses termos o
‘concurso de misses’ toma o aspecto de uma prova eugênica [...]Uma
proposta em prol da raça: realize, anualmente, cada município, um
grande concurso, entre todos os seus operários, ou trabalhadores
agrários, para escolher um casal de jovens, dos que atingem os vinte
anos, tipos de herança realmente eugênica, e qualidades pessoais
relevantes. [...] o prêmio para os dois jovens eugênicos poderia ser um
aumentozinho do ordenado...de modo que ela pudesse casar com
ele392.

O problema para Roquette-Pinto, por mais incrível que possa parecer, estava no
fato do desconhecimento por parte dos júris do que significava a verdadeira estética.
Confundiam-na com aquilo que pode ser visto, “a beleza sensorial”. Beleza não está
naquilo que pode ser visto, mas crucialmente naquilo que pode ser medido: na saúde.
“Na verdade, há decadentes que ainda perguntam: Então para ser bela, a mulher precisa
ter saúde? De certo, se se tratar de beleza estética; não se se tratar de beleza sensorial”
(ibid., p. 20). Minha questão é o espanto de Roquette-Pinto com o fato dos seres
humanos ainda tomarem como como critério de seleção de parceiros os aspectos
sensoriais, e não a estética universal (saúde). Isso porque, cada vez mais, os aspectos
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sensoriais tornam-se resultado direto do que o sujeito faz de si mesmo enquanto
dietética da beleza estética.
A dietética age na beleza na medida em que a saúde melhora a aparência dos
traços. Mas há limitações “sensoriais” em que a dietética não alcança. Disso decorrem
duas alternativas: aceitar a feiura e cuidar do espírito, ou os procedimentos cirúrgicos
que nesse momento já se apresentavam como solução. Renato Kehl, sabia bem como se
curava a fealdade. A dietética contemporânea, com seus processos fisiológicos da
nutrição, contribuiu muito - como começo e fim estratégico - para o seu melhor
funcionamento. Porque mesmo depois da “cura cirúrgica”, é ainda possível tornar-se,
novamente, feio. Basta não consumir corretamente os alimentos de valor plástico (e
também todos os outros), e deixar o sedentarismo invadir sua conduta dietética para que
as formas escapem “os valores médios e proporcionais de todos os seus índices de
vitalidade”.
Como escreveu Hernani do Irajá393, um médico e artista acadêmico carioca, e
propagador da eugenia em 1937:

Quando há equilíbrio mais ou menos perfeito na fisionomia humana e
nas disposições anatómicas normais dos órgãos, nas partes
constitutivas do indivíduo, é de pressupor-se que exista saúde e
proporcionalidade plástica394

Pelo menos a partir de Darwin, as atividades dos seres humanos podem ser
mensuradas bio-sociologicamente. Sob a sua concepção de homem está a atuação
espontânea da natureza, que logo foi transformada em técnica autoritária de controle
artificial. O dimorfismo sexual construído em a Origem do Homem, tornou-se um dado
imediato para os eugenistas herdeiros de Galton. Nesse argumento, por conta da
diferença natural entre os sexos disposta na natureza humana, está o masculino para a
“seleção natural” – a preocupação primeira dos rapazes é a nutrição de si e dos outros
por meio do trabalho – assim como está o feminino para a “seleção sexual” – a
preocupação primeira das moças é tornar-se desejável sexualmente por meio das
393
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estratégias disponíveis para a reprodução da espécie. Ambas as seleções (natural e
sexual) são necessárias para a evolução humana e, para a divisão, colocam-se a estética
e a reprodução nos ombros femininos, e trabalho e a segurança no masculino. Sabemos
o quanto essas divisões se tornaram objeto de luta no século XX. A inculcação da
robustez e a moralização do trabalho masculino e a histerização e a sexualização do
corpo feminino são resultados imediatos da biopolítica, e já há algum tempo combatidos
por literatura especializada.
No entanto, antes mesmo dessas duas atividades fundamentais à “evolução” do
gênero humano está “a nova dietética”. Ela se coloca ontologicamente primeiro que o
trabalho e a sexualidade, e é era tratada como o único instrumento capaz de aperfeiçoar
“a felicidade individual, a felicidade coletiva, o amor entre os homens. Porquê da má
alimentação surge a má saúde; da má saúde, a má vida, da má vida, a miséria a dor e o
sofrimento”395. Para que o homem seja capaz de desenvolver-se na direção de sua
própria evolução, para que as formas de seleção sejam otimizadas nas relações entre os
homens, é necessário um modo de vida dedicado a si mesmo, ao seu corpo. Para que
moças e rapazes ocupem com sagacidade os papeis destinados a cada um no progresso
do gênero humano é preciso antes dietética. O bioascetismo sustenta a sua forma atual
de uma vida dedicada à saúde por meio da dietética, fazendo de sua ética-somática o
ponto mais alto da liberdade individual e do cuidado de si mesmo. Liberdade esta que
se concretiza nos desígnios da espécie, por meio do trabalho e da reprodução. Desse
quadro resulta a atualidade do discurso prescritivo em que ainda somos arrebatados:
“Urge educar, corrigir os erros, indicar a acertada escolha dos alimentos, mostrar qual
deve ser a alimentação apropriada, proporcioná-la prodigamente e resolver a
complexidade econômico-social do problema. É o que procuramos e devemos fazer”396.

6.4 A governamentalidade dietética de si e dos outros
A formulação da alimentação racional com base média e mínima em uma dieta
de 2.800 calorias para a população brasileira, adaptada aos gêneros alimentícios e às
condições de vida de cada região do Brasil, tinha como finalidade tornar não somente
um regime individual geral, mas também, e concomitantemente, uma “razão de Estado”
que alcançasse o Brasil em toda a sua extensão territorial. Josué de Castro, que já havia
395
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estabelecido esse regime mínimo em suas primeiras pesquisas de 1937, dividiu o país
em quatro regiões alimentares diferentes, formulando dietas de acordo com a
alimentação regional. Em seu livro Alimentação Brasileira Luz da Geografia
Humana397, no qual estabelece correspondência entre a ração racional e o padrão
alimentar do povo, Josué de Castro criou o primeiro mapa alimentar do Brasil,
apresentando vulnerabilidades e pequenas soluções de substituição de alimentos, todos
eles disponíveis nas regiões. A geografia alimentar do Brasil seria constituída da 1) área
do vale amazônico; 2) zona da do norte e nordeste; 3) zona do centro; e 4) zona do sul.
Esse importante livro foi formulado para criar possibilidades de políticas específicas
para cada região de acordo com seus problemas, tomando como base a ciência social
aplicada. No geral, o problema diagnosticado foi a fome quantitativa em algumas
regiões e qualitativa em outras.

Se alguns comem muito, fazem-no ainda viciosamente; a maioria,
porém, come pouco e sempre mal. Abusam das gorduras, dos hidratos
de carbono, com todos os inconvenientes e malefícios decorrentes,
engordando demais, sobrecarregando o fígado e os rins, elevando
demais a pressão arterial, irritando o estomago e provocando maior
calor, quando já tem que reagir contra a temperatura inclemente do
clima398

Tornava-se urgente o estabelecimento de uma política dietética: um programa
que não somente criaria os meios para alimentar racionalmente a todos, mas também
ensiná-los a comer, levando o benefício da população inteira. Se no nível individual a
questão da nova dietética era formular-se em torno de matérias educativas que
ultrapassassem a ignorância do povo frente ao que significava se alimentar bem, no
plano estatal a questão jamais se resumiria a combater a pobreza pela instituição do
salário mínimo. De acordo com Castro, a política alimentar “tem que cortejar os seus
dados com os da Estatística e os da Economia Política para apurar até onde lhe caberá
remediar os erros duma alimentação imprópria e insuficiente, cujas consequências são
mais funestas para a coletividade”399.
Essa política dietética apresenta-se como uma outra estratégia, alocada no
terreno aberto pelo Estado Novo, para combater um antigo diagnostico que ainda
permaneceria como assombração dos problemas do Brasil: o fato do seu capital humano
397
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se encontrar doente, degenerado, pouco produtivo, e o seu “flagrante contraste com os
progressos do século XX, o século da eugenia, da medicina preventiva, dos exames
periódicos de saúde, da higiene”400. Tudo se passa como se, para erradicar esse
problema, fosse necessário que cada um dos indivíduos ultrapassasse a sua ignorância e
a falta de disposição em relação “as suas próprias necessidades”. De outro lado, era
necessária uma política nacional que criasse as condições dessa ultrapassagem - para
que os indivíduos não se constituam “doentes, tornando-se um peso morto para o
Estado”401. Nas palavras de Alexandre Moscoso, em seu Alimentação do Trabalhador,
publicação de um técnico do Serviço Nacional de Educação Sanitária:

É imperioso um programa de educação alimentar, elaborado para as
classes e cursos de nutrição nas escolas primarias, secundárias,
superiores, nas associações, nos diferentes estabelecimentos de ensino,
de trabalho, nos sindicatos, nas instituições católicas, além da criação
de escolas especializadas em nutrição e de economia doméstica para
mães, donas de casa, enfermeiras, professoras e nutricionistas. [...] A
educação far-se-á por todos os meios modernos de divulgação,
conselhos pela imprensa, pelo rádio, pelo cinema, em folhetos, nas
escolas, colégios, oficinas, fábricas sindicatos e associações,
distribuição de cartazes sugestivos nos estabelecimentos públicos e
particulares, meios de transporte, vias públicas, feiras, exposições
etc402.

O fato é que já entre os anos 30 e 40 no Brasil, os formuladores dos programas
dietéticos-nutricionais tinham a intenção de circundar a vida do cidadão com
“propaganda dietética”, considerando as singularidades regionais. “Os rápidos,
pequenos, concisos e precisos conselhos, constantemente repetidos e espalhados ampla
e fartamente, são muito mais eficazes”403 como tecnologia de poder e cumpririam pelo
menos quatro objetivos biopolíticos fundamentais ao Estado:

Gastronômico, que orientava e dirigia a verdadeira culinária fundada
nas leis da cozinha dietética; Higiênico, que fornecia ao homens
regras e os preceitos da boa alimentação, dando os meios de evitar as
moléstias da nutrição; Médico, que cuidava da dietética indicada às
diferentes doenças, dando os meios de evitar as doenças com que se
deparava na clínica diária; Moral, que mandava substituir aforismos
antigos – ‘viver para comer’ – pelo comer para viver, ou então, ‘comer
400
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bem para viver bem’; e Eugênico, que se preocupava com o
aperfeiçoamento da raça, tornando-a mais robusta e mais forte, mais
bela e mais capaz de trabalhar e produzir404

Essa síntese em relação aos objetivos da política dietética pode ser encontrada de
maneiras variadas nos diversos autores que contribuíram para a constituição do campo
da nutrição no Brasil (LIMA, 2000), assim como é possível descobrir os instrumentos
dirigidos a governamentalizar o Estado, no que toca à importância da dietética.
Nesse ponto, Thalino Botelho, em Pequenos fundamentos da boa Alimentação,
publicação de 1938 vinculada ao Serviço de Propaganda e Educação Sanitária,
desenvolve um plano político que visa fazer o Estado brasileiro coincidir com as
necessidades da dietética dos seus cidadãos. A arte de cozinhar não poderia mais ficar
sob o judice de glutões e de ignorantes. Estes deveriam ser substituídos por
nutricionistas, nutrólogos, dietistas formados e orientados pela ciência da fisiologia e da
nutrição. Além do mais, estando na base de todas as instituições responsáveis pela
alimentação e pela educação do brasileiro, estes profissionais garantiriam a
possibilidade da alimentação racional como razão de Estado. Botelho dispõe a política
a partir de dez tópicos:
1)
Criação de refeitórios municipais ou cozinhas ambulantes que
atendessem em particular, às merendas escolares racionais;
2)
Criação de cooperativas alimentares nas coletividades (escolas,
fábricas), de que resultasse o embaratecimento dos gêneros essenciais
ou das rações nacionais;
3)
Criação de cozinhas experimentais de que resultasse o emprego
econômico de nossos numerosos produtos ainda não utilizados;
4)
Criação de cursos, para senhoras, de economia alimentar
doméstica;
5)
Ensino da alimentação racional ao povo, sob a forma de uma
verdadeira companha, pelas suas cátedras que eram o jornal, os
cartazes, o rádio e o cinema;
6)
Ensino das noções elementares de nutrição nas escolas
primárias e secundárias;
7)
Ensino das faculdades de medicina, em cadeira especializada,
da ciência da nutrição;
8)
Órgãos de governo que regulassem a distribuição dos alimentos
essenciais e facilitassem seu barateamento, em prejuízo econômico de
outros alimentos de luxo ou dispensáveis;
9)
Órgãos de governo que fiscalizassem as rações em instituições
coletivas particulares (sobretudo nos internatos de colégios);
10) Órgãos de governo que estudassem racionalmente a questão do
salário mínimo, levando em conta o meio ambiente e o número de
pessoas da família405.
404
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Para além da educação e do controle dos “preços da vida” seria fundamental
também a formação de expertise nutricional. Além disso, era preciso que o Estado
fornecesse a ração diária nas formas de merenda escolar, refeitórios públicos, ou mesmo
na obrigação – pelas leis de trabalho – das empresas fornecerem a ração racional
mínima dedicada aos seus trabalhadores de acordo com o tipo de serviço, idade e sexo.
O objetivo era governar os grupos populacionais vinculados a essas instituições, no
sentido de governarem a si mesmos, mas também como forma de assistência do Estado.
Mais uma vez, governamentalizar a escola, a fábrica, o quartel, o sindicato etc.,
promovendo a saúde por meio dessa nova estratégia, que bem longe de um poder
disciplinar, utiliza-se da subjetividade do sujeito, da disposição de sua liberdade para o
bem de sim mesmo, na medida em que esse bem está vinculado à sociedade em geral.
Fazia-se necessário, desse ponto de vista, inculcar nos cidadãos a interrogação
sistemática e constante de seu peso, de sua postura corporal, assim como fazê-los seguir
os “mandamentos da saúde” – na formulação do Dr. Cleto Seabra Veloso – que são, em
geral, uma boa síntese da programação do bioascetismo como modo de vida correto e
desejado.

1)
Brasileiro, não descuida da tua saúde: és gordo demais, come
pouco, se és magro, procura te alimentar sempre bem, com alimentos
ricos em substancias nutritivas, assim como o leite, os ovos, a
manteiga fresca, a boa carne, e também os legumes e as frutas.
2)
Foge dos alcoólicos – vinho, cerveja, aguardente, licores etc;
evita as comidas muito gordas, pois que a gordura produz muito calor,
o que já tens em excesso no nosso clima; toma bebidas refrigerantes,
agua mineral, agua natural etc.
3)
Entre nós há sempre ‘tifo’, ‘paratifo’, ‘varíola’. Vacina-te, pois,
contra essas moléstias e, ao mesmo tempo, procure evita-las tomando
sempre leite cozido, comendo legumes cozidos e não bebendo aguas
suspeitas – de poços, cisternas, rios, ou riachos onde se lavam roupas,
lagoa, etc. Evitando a salada de frutas e os sorvetes quando não
higienicamente preparados.
4)
Pratica exercícios físicos todas as manhãs ao levantar –
ginástica tipo Muler e outras.
5)
Procura de três em três meses um médico de confiança para teu
‘exame periódico de saúde’. E tem sempre em mente que este
constituí a segurança da tua vitalidade.
6)
No teu ‘regime alimentar’ está o segredo de tua longa vida:
você, pois, sóbrio na tua alimentação, que deve ser a horas certas, pelo
menos 4 vezes ao dia.
7)
Aos domingos afasta-te de qualquer trabalho ou preocupação de
espirito; entrega-te a passeios no campo, vai ao teu cinema, ouve a tua
música, lê bons livros.
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8)
O ‘banho diário’ é indispensável para a higiene do teu corpo;
frio no verão e morno no inverno.
9)
Evita as “ moléstias contagiosas”, principalmente a tuberculose,
defendendo-te contra os seus portadores. E tem sempre em mente que
o copo, a colher, a xícara, a bomba de chimarrão, o bafo das pessoas
(perdigotos) transmitem essa terrível moléstia.
10) O ‘sol’ é fonte preciosa de vida: toma o teu banho de sol todos
os dias.
11) Dorme de janelas abertas, respirando o bom ar a plenos
pulmões. Evita, no verão as ‘roupas de lã’, as ‘camisas de meia’, as
‘sweaters’, que impedem a respiração da tua pele, aumentando-te o
calor406.

Trata-se de um modo de vida prescrito como uma receita que precisaria ser
divulgada e propagada por todos os meios possíveis, para que a nova dietética
alcançasse seus objetivos: gastronômico, médico, higiênico, moral e eugênico. Fazer
com que cada sujeito tome a si mesmo como um empreendimento, ação de si para si que
“garante a saúde perfeita, previne a doença e dá robustez; reduz a mortalidade, permite
maior procriação, prolonga a vida; assegura a aptidão para o trabalho, aumenta a
produção e enriquece o pais”407. Aqui também – assim como já há algum tempo na
história da dietética – assistimos o acontecimento de uma mão invisível, na qual o
interesse individual pela saúde, o bioascetismo, permite, através do desenvolvimento da
ética-somática, o bem-estar da sociedade. Ou seja, de uma sociedade em geral, em que o
médico deve ter uma participação de “gestor” das más condutas de si, mas também das
condições nas quais elas se desenvolvem.
Essas políticas foram pari passo ganhando forma no Estado Novo pela ação
desses intelectuais e outros aqui não citados. Em 1935, já havia sido formulada “A
campanha nacional pela alimentação da criança” com o objetivo de puericultura, no
sentido mesmo de aperfeiçoar e educar as futuras gerações no que toca à importância da
“nova dietética”. No ano de 1936 foi fundada a “Sociedade Brasileira de Nutrição”, que
tinha como objetivos convocar um congresso nacional de alimentação; criar o instituto
de Nutrição, organização de um Código Alimentar Brasileiro; promover pesquisas
relativas aos alimentos e a nutrição; proceder um inquérito amplo no território nacional,
a fim de apurar como era feita a alimentação em todas as classes sociais; criar o Comitê
Nacional de Alimentação, instituição de uma campanha pedagógica de caráter nacional,
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compreendendo o ensino da alimentação nas escolas públicas, secundárias e superiores
e a intensificação de uma propaganda de alimentação sistematizada, utilizando todos os
meios coletivos e principalmente o lar; fundar de uma revista de nutrição, órgão de
estudo e propaganda (LIMA, 2000, p. 144).
Em 1937 foi assegurado constitucionalmente o salário mínimo “capaz de
satisfazer, de acordo com as condições de cada região, as necessidades normais do
trabalho”408 e, por conseguinte da própria vida, já que o trabalho seria considerado um
elemento da vida social, que é resultado lógico da existência da vida vegetativa
(metabolismo basal) assim como a condição de sua manutenção. O salário mínimo é
assim o pequeno investimento orientado pelo Estado e para o Estado, na extração da
mais-valia biológica, já que o seu valor, em tese, deveria ser resultado do cálculo: vida
vivente mais trabalho é igual à capacidade produtiva. Isso porque a capacidade
produtiva do homem é resultante de sua vida otimizada. É fato que toda mais-valia é
biológica (e Marx sabia bem disso), entretanto, o que quero ressaltar é que essa maisvalia aqui definida é regulada por um jogo em que o trabalho também é a própria
movimentação orgânica, e a (re)produção é a própria vida, e depois sua capacidade
produtiva de trabalho social. O salário mínimo, assumindo a forma de um salário natural
ou de subsistência (um velho problema econômico) não se põem em termos de perda de
capital, ou de aposta, ele é um ponto básico em que o capital se reproduz
automaticamente, visto que permite ao homem exercer as suas capacidades mais sacrais
e tão importantes a evolução: trabalho e reprodução. Alexandre Moscoso, citando uma
recomendação da Sociedade da Nações409 escreve:

As despesas consagradas a alimentação não são colocações de fundos
perdidos, pois uma melhor política alimentar dará como resultado
diminuir um pouco o número de hospitais’ (As políticas nacionais de
alimentação – Sociedade das Nações – 1937-1938). Tudo o que se
fizer em favor da boa alimentação do trabalhador - jovem ou adulto –
mulher ou homem – será pelo fortalecimento da raça e pela riqueza do
país. Trabalhador é todo indivíduo que produz, não importa a espécie
de atividade – física ou intelectual. O trabalhador bem nutrido
produzirá para o Brasil e lutará pelo Brasil410.
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Em 1939 foi criado o Serviço Central de Alimentação. Essa política representa
um alcance fundamental da “nova dietética” no Estado Novo. Seu primeiro diretor foi
justamente Josué de Castro. Esse fato somente é relevante porque demonstra que “a
nova dietética”, com todos os seus objetivos, alcançou definitivamente as vísceras do
Estado. Isto é, de uma governamentalidade convidada a se tornar dominante ela passa a
ter importância central nas aspirações estatais, como forma mais ágil e útil,
considerando os limites do liberalismo protegido e exercido por um governo autoritário,
de se exercer poder sobre a liberdade (e por meio dela) dos cidadãos em relação às
necessidades do próprio Estado.
O Serviço Central de Alimentação tornou-se, em 1940, o Serviço de
Alimentação da Previdência Social (SAPS). Esse serviço tinha como objetivo fornecer
alimentação racional a baixo custo para os cidadãos, assim como oferecer um programa
de orientação alimentar organizado por um grupo de nutrólogos e nutricionistas da
autarquia411. Subordinado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (e não ao
Ministério de Educação e Saúde), a autarquia funcionava por meio de publicações,
cursos aos trabalhadores, restaurantes a preço popular. Também contava com “Postos de
Subsistência”, que vendiam alimentos a preço de custo e um “Consultório de
Alimentação Econômica”, que mantinha de plantão um nutricionista que educava os
“pacientes” a otimizar sua alimentação e de sua família dentro de seus recursos.

Como se vê, a alimentação acompanha o homem desde sua formação,
até o momento que deixa de ser um organismo possuído de vida. Ora,
se tudo o que representamos em termos de volume e peso, devemos
aos alimentos, temos evidentemente que cuidar das escolhas dos
mesmos, a fim de garantir uma boa constituição física; e isto só
conseguiremos se estivermos a par da importância da alimentação412.

Desse modo, a alimentação tornou-se um atavismo tão poderoso, medida para
todas as esferas da vida, tão vazio e tão arrebatador a ponto de sua história nos fazer
pouco a pouco bioascetas, mesmo que seja pelo reclame da falta de autodisciplina.
Alimentar-se passou a ter também um sentido de transgressão moral consigo mesmo,
com o bem-estar de seu corpo e também de seu povo. Não utilizar da “nova dietética”
corretamente significava não se tornar sujeito de sua própria vida, na medida em que o
411
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prazer termina onde o abuso e a deficiência começam. Tornar-se magro demais, gordo
demais, ficar doente por uma alimentação desequilibrada – colesterol, trigliceris,
diabetes, significam um desvio de si para consigo mesmo. Sem contar com o problema
propriamente estético da questão, que como tema eugênico está sempre presente. Como
concluí em termos de lição de moral, o livro Bases da alimentação racional, de 1940:

Reter na memória: o indivíduo não vale por si só; ele faz parte dos seu
país, e suas deficiências vão causar a infelicidade do povo que ele
pertence – A alimentação, fator da felicidade social – trabalhai por
construir um grande país de homens bem nutridos e fortes413.

Comer algo quando não se necessita, segundo a alimentação racional, e não se
alimentar quando é preciso, eis a transgressão da gramática do corpo e os seus
desdobramentos, e, com ela, uma nova culpabilidade do sujeito e espaço de intervenção
governamental: a alimentação errônea, a ignorância, o vício, o sedentarismo e a fome
(quantitativa e qualitativa). Os efeitos dessa forma de poder logo transformaram os
sujeitos em dobras dessa racionalidade. Aí estava o sonho de que cada um dos cidadãos
fossem reprodutores desse discurso, e que as linhas de escape do seu funcionamento se
fizessem psicopatologias e ganhassem vocabulário psicológico: a compulsão alimentar,
a alimentação obsessiva, a anorexia nervosa, a ansiedade alimentar, a depressão
nutricional, as pulsões etc. A alimentação anormal como objeto de intervenção médica e
psiquiátrica414.
A fome qualitativa e a ignorância nutricional, o aperfeiçoamento da vida e a
supressão do prazer, o imperativo da saúde e o cuidado de si (como introspecção da
razão de Estado), são os grandes temas que a alimentação racional nos deixou como
reminiscência auto evidente. Os paradoxos das cartilhas da Organização Mundial da
Saúde (OMS) que pautam o que entendemos como “qualidade de vida”, até os dias de
hoje, representam a atualidade desse discurso: o problema da carência energética de um
lado, ou o mínimo de alimentação necessária para participação da vida social
(2000/2500 quilocalorias-dia para homens, 1500/2000 quilocalorias-dia para as
mulheres) e, de outro, a obesidade e o sedentarismo, anunciados como as grandes
413
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epidemias da passagem para o século XXI, às vezes comparadas à peste, à lepra, ou à
escassez alimentar de outrora.
Mas é preciso interromper essa “história”. Não que ela não tenha continuidade,
muito pelo contrário, ela continuou e continua aperfeiçoando-se por meio de novas
estratégias que ainda não estavam previstas ou formuladas. No entanto, espero que essa
análise do passado sirva de pano de fundo para um esboço de uma crítica antropológica
da razão bioascética, permitindo problematizar as finalidades da dietética na atualidade
do bio-poder. Isto posto, saltaremos no tempo para retomada do problema da atualidade
do bioascetismo.
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IV – Política: entre o direito e a vida
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7. Estamos a caminho de uma eugenia liberal?
Hoje a indagação filosófica original de uma “vida correta” parece se
renovar no cenário antropológico. E os filósofos não tem nenhum
bom motivo para abandonar esse objeto de discussão dos biólogos e
dos engenheiros entusiasmados pela ficção científica.
Jürguem Habermas. Moderação Justificada. Existem respostas pósmetafisicas para a questão sobre a vida correta?

7.1 Seleção e Cultivo
Hoje, segundo os avanços do saber sobre a vida, nosso jogo da vida vivente se
dá na relação conturbada entre o genoma e a nutrição – aquilo que é dado pela
descendência e aquilo que é construído pelo sujeito. Quando nos deparamos com a
fertilização in vitro, com o diagnóstico pré-natal e pré-implantação, com o aborto
terapêutico e com a clonagem reprodutiva vemos como novas técnicas tentam substituir
a antiga eugenia, isso se dá pela possibilidade de separar “seleção” e “reprodução” da
sexualidade e da prática sexual. E, para essas novas técnicas, o nome de “eugenia
liberal” (HABERMAS, 2004) – mas também “eugenia flexível” e “eugenia
individualizada” – foi cunhado como forma de combater essas novas técnicas radicais
de disposição da seleção humana. As cartas de direitos internacionais também colocam
essa questão política de proteção da vida digna. O exemplo maior é a “Carta de Direitos
Fundamentais da União Europeia” (2000) – uma das novas referências mundiais –, na
qual encontram-se prescritas as seguintes ponderações: No domínio da medicina e da
biologia devem ser respeitados designadamente: o consentimento livre e esclarecido da
pessoa (nos termos da lei), a proibição das práticas eugênicas, nomeadamente, das que
têm por finalidade a seleção das pessoas 415.
No que toca à seleção humana, é sempre preciso levar em conta que ela é feita,
estabelecida e exercida por critérios normativos formulados por outrem, e, muitas vezes,
de forma autoritária. Sem contar que o fato de, dentro do paradigma genético de
seleção, as fronteiras entre a promoção da saúde e o aperfeiçoamento do patrimônio
hereditário serem sempre tênues. “O fenômeno inquietante é o desvanecimento entre os
limites da natureza do que somos e a disposição orgânica que nos damos”
(HABERMAS, 2004, p. 32). O maior problema é que a regulação do patrimônio
hereditário limita a configuração autônoma da vida do Indivíduo (em seu sentido
415
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político) na medida em que desfaz a relação simétrica liberal entre “pessoas livres e
iguais”. O paradigma da eugenia liberal se constituiria no fato da criação – por meio da
oferta e da demanda do uso de técnicas genéticas – de pessoas desiguais em constituição
genético-corporal, e também no fato da possibilidade de a natureza do “si mesmo” dos
indivíduos ser programada sem o seu consentimento (antes mesmo do seu nascimento).

As intervenções eugênicas de aperfeiçoamento prejudicam a liberdade
ética na medida em que submetem a pessoa em questão a intenções
fixadas por terceiros, que ela rejeita, mas que são reversíveis,
impedindo-a de se compreender livremente como autor único de sua
própria vida (HABERMAS, 2004, p. 87).

No entanto, não foi preciso esperar as “novas tecnologias reprodutivas” e o
“avanço da pesquisa e da terapia genética” da segunda metade do século XX para que o
problema ético de se dispor livremente da seleção humana fosse colocado. A ideia de
“seleção” operacionalizada artificialmente – no início do século passado – por meio da
sexualidade, seja do ponto de vista de otimizar casamentos reprodutivos, seja do de
evitá-los, colocava, de antemão, o problema moral da dignidade de viver. A vida boa,
isenta de doenças, orientava sua racionalidade técnica em direção a indivíduos sempre
eugenicamente superiores, e em direção ao pedigree humano. Essas técnicas, no
entanto, não puderam se conectar com o liberalismo pelo simples fato de discernirem
ontologicamente um sujeito em digno e não digno de viver, porque a vida, em tempos
de biopolítica, é sempre o atributo mais sagrado. O debate público recente a respeito das
novas formas de eugenia que se desenrolam “por baixo da sexualidade” (por meio da
transmissão genética), por exemplo, é somente uma de suas repercussões discursivas.
Gostaria de demonstrar que a pergunta feita por Habermas (2004) – “estamos a
caminho de uma eugenia liberal?” – apesar de não ser infundada, muito pelo contrário,
coloca-se fora de tempo, com um foco reduzido, e termina produzindo uma visão muito
parcial e, deveras, distorcida do problema do futuro da natureza humana.
Como tentei demonstrar, a “nova dietética” nasce no mesmo tempo de um
combate das técnicas eugênicas e de uma absorção de suas finalidades econômicapolíticas. Ela se deu por uma crítica à regulação da sexualidade, substituindo-a por um
jogo entre a alimentação, a cultura física e a estética, para responder tanto a problemas
higiênicos de saúde coletiva, quanto a problemas eugênicos – no que toca ao
aperfeiçoamento da espécie. E, no entanto, a nova dietética apresenta-se como uma
“tecnologia de si”, contrária à seleção humana. A “seleção”, no seu vínculo inevitável
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com a morte e com o autoritarismo, foi contrastada, já no início do século XX, com o
“cultivo” do homem como forma de melhorar a vida, independente da sua qualidade
somática.
Esse debate se colocou, naquele momento, em termos de contraste entre a
eugenia “mendelista” e “lamarckiana”. Assim, apesar da “eugenia lamarckiana” ser um
elemento do passado e pseudocientífico, permaneceu silenciosamente em forma de
“razão de Estado” em nossos programas, e distante da eugenia entendida como mal
moral.
Dessa forma, se é verdade que Mendel e as “leis da genética” venceram, no
campo científico, o mesmo não se pode dizer do ponto de vista político e de governo. O
que chamei de “saída da eugenia”, atualmente, põe-se claramente em outros termos, ou
pelo menos, como uma nova tentativa, na maioria das vezes sem sucesso, mesmo
quando se utiliza de um vocabulário liberal: o de vínculo da “eugenia mendelista” com
o liberalismo, em termos genéticos, para ser mais específico. Tentar encontrar, nessa
tentativa dos geneticistas de ajustar as técnicas de “seleção” com as teses do liberalismo,
um marco que nos encaminha a uma eugenia liberal é perder de vista alguns
movimentos anteriores, silenciosos e mais obscuros. Ou seja, significa imaginar que a
eugenia, como acontecimento histórico, só foi pensada e desenvolvida com base na
sexualidade, na reprodução e, crucialmente por baixo delas, na transmissão genética.
O primeiro, e mais efetivo vínculo entre a eugenia e o liberalismo, foi sem
dúvida a governamentalidade dietética, exatamente pelo fato dela ter confiscado uma
tecnologia lateral e auxiliar à eugenia mendelista, e ainda assim eugenista. A “nova
dietética” colocou-se na ordem da ação do homem sobre si mesmo, sobre seu corpo e,
portanto, ela não funcionou como uma “seleção”. Elas se põem na ordem das liberdades
do homem na medida em que ele pode “fabricar” a si mesmo, por meio de estratégias
que não têm vínculo com o seu Ser, mas sim com o seu fazer. Aliás, é também nesses
termos que os discursos “neomendelistas” contemporâneos ancorados na genética
apoiam-se. A ideia fundamental se põem da seguinte maneira: com os avanços da
genética, o homem pode fabricar o seu próprio código, isto é, fabricar seu ser, de modo
que a sua sequência genética pode ser resultado de um trabalho racional de seleção. O
problema é que essa fabricação do homem não pode ter, nesse terreno biológico, o
mesmo sentido de ação e de livre-arbítrio, porque o homem fabricado geneticamente
não é o ator nem o responsável pela sua própria fabricação. Essa fabricação de homens
ainda (repito, mais uma vez) é feita de modo anterior à sua capacidade de decisão sobre
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si mesmo. Anterior ao seu nascimento e à sua capacidade de conduzir-se. Desse modo,
ela será sempre uma “seleção” realizada por outrem. A tecnologia do sujeito,
estabelecida pela “nova dietética”, e a sua vantagem sobre as outras formas disponíveis
na contemporaneidade, está no fato de sua genealogia apresentar-se como uma ruptura
da história da eugenia, ao mesmo tempo em que ela pôde recuperar algumas de suas
técnicas mascaradas e manter as suas finalidades. Assim, a pergunta habermasiana
coloca-se em disparidade temporal, porque uma eugenia liberal foi colocada como
questão muito antes, e muito mais silenciosamente do que os desenvolvimentos da
pesquisa com o genoma humano na segunda metade do século XX.
Por outro lado, não utilizarei como recurso retórico o nome de eugenia para a
“nova dietética”, nem mesmo com qualquer adjetivo para marcar diferença, exatamente
pelo fato de se tratar de outra estratégia biopolítica, uma terceira que não repete as
anteriores. Nikolas Rose e Paul Rabinow (2006, p. 46) têm certa razão quando
questionam a banalização do termo eugenia:

Se utilizamos o termo eugenia para aplicar a qualquer intervenção
sobre a reprodução, a morbidade e a mortalidade da população, ele
cobre tudo o que diga respeito à contracepção, desde o aborto à saúde
pública, e seu uso torna-se meramente parte de uma crítica retórica
geral.

É verdade, mas essa ponderação dos limites da ideia de eugenia é seguida de
uma redução de seu significado histórico.

A eugenia – o aprimoramento do estoque biológico da população –
adquiriu inclusive formas tanto negativas quanto positivas, mas, em
cada caso, era direcionada para maximizar a aptidão racial a serviço
de uma disputa biológica entre os países. As formas do conhecimento
biológico que informam nossos modos de governar os outros e a nós
próprios não são mais aquelas da sobrevivência do mais apto. A
limitação da população de acordo com os interesses da prosperidade
econômica nacional não opera de acordo com o diagrama biopolítico
da eugenia, e não é o mesmo que a purificação da raça pela eliminação
dos degenerados (ibid., p. 46-47).

Nesse sentido, basta conhecer a “ciência de Galton” e os seus reformadores para
saber que ela jamais se reduziu à eliminação dos degenerados, muito pelo contrário,
basta saber que antes de colocar a questão da “sobrevivência do mais apto”, a biologia
se constituiu como uma econômica – no sentido da iminência de escapar da morte – e
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como uma análise das condições em que essa sobrevivência tornava-se possível através
da luta pela vida. Não se pode esquecer que o título original de A Origem das Espécies
terminava com a seguinte fórmula: “a preservação de raças favorecidas na luta pela
vida”. Como tentei mostrar, essa econômica malthusiana, que informa a biologia como
um domínio da sobrevivência, é o lugar no qual a alimentação se colocou como um dos
fundamentos da economia política. Por isso, a “limitação da população de acordo com
os interesses da prosperidade econômica nacional” sempre foi uma disputa biológicoeconômica entre os países, no sentido do “desenvolvimento humano”. A eugenia, como
afirmavam os seus partidários mais radicais, tinha como objetivo a “síntese lógica da
biologia com a economia”.
Essa redução da eugenia significa aceitar o vínculo moral e estratégico
estabelecido entre a eugenia, no todo, e a eugenia negativa, por meio da crítica da
tanatopolítica nazista, a qual descolou parte dos discursos eugênicos do “mal moral”
(geralmente mendelistas), configurando sua “saída magistral”. Assim, seria importante,
para uma crítica do bioascetismo na forma da nova dietética, desenvolver duas
ponderações. A primeira diz respeito a não aceitar o mascaramento da eugenia através
da crítica “humanista” em relação a sua forma mais radical de eugenia negativa; a
segunda é a de que a nova dietética, como terceira estratégia biopolítica, não é uma
“eugenia” propriamente dita, mas uma forma liberal de desenvolvimento e
aperfeiçoamento humano que corresponde às mesmas aspirações eugênicas, utilizandose de técnicas laterais – menores e auxiliares - da eugenia histórica e transformando-as
em centrais. Isso significa que a “nova dietética” casou-se com o liberalismo político
porque selecionou, entre todas as técnicas de eugenia, aquelas que não eram impeditivas
da formulação dos Estados Democráticos de Direito, apresentando-se, assim, como uma
ruptura com o racismo dela decorrente.
As técnicas dietéticas aclimatadas a uma nova realidade não foram as técnicas de
“seleção” que consagraram negativamente a eugenia histórica, mas as técnicas de
“cultivo”, também mobilizadas e constituídas no mesmo momento. Assim, a “nova
dietética” colocou-se do lado das liberdades como uma forma de gerenciá-las. O ser
humano, governando a si mesmo, pode “se compreender livremente como autor único
de sua própria vida” (HABERMAS, 2004), ao passo que pode dispor de seu corpo para
sua própria saúde e longevidade, contribuindo, por conseguinte, para as aspirações da
economia política dos Estados. Se o paradigma da “seleção” necessita de uma mão
bastante visível do poder de controlar a hereditariedade (seja sob o ponto de vista da
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seleção sexual, seja do ponto de vista da seleção genética), a “nova dietética” constituise no ínterim entre a biologia e a economia, por meio do próprio egoísmo do sujeito, já
constituído biologicamente. Ou seja, pela maneira que ele se autogoverna, com vistas ao
aperfeiçoamento de sua própria saúde, levando em conta as suas limitações. Para a
“nova dietética”, a questão da seleção natural – e todos os problemas políticos de sua
decorrência – deixou de ser um problema. Por esse motivo, ela não se apresenta como
uma nova modalidade de eugenia.
Não se pode fazer uma vida indigna – nem por sua raça, por sua sexualidade, por
sua constituição genética, por seu estado de saúde, por seu status social, pelo seu gênero
etc. –, nas sociedades democráticas de direito, o humanismo inerente ao seu
funcionamento rejeita, apesar de todas as resistências. Mas se pode colocar tal problema
no nível da moral no sentido ético daquilo que o homem (não) faz de si mesmo. O
obeso, a anoréxica, e os outros doentes dos males do sedentarismo e da má alimentação
são boas alegorias desse problema. Não são julgados por aquilo que são virtualmente,
mas por aquilo que fazem de si mesmos, da sua desmedida, do seu desleixo e do seu
exagero. E, quando não são tratados simplesmente por sua falha moral, tornam-se
doentes pela petição médica, classificados entre aqueles que não têm condição de se
autodirigir. Nesse caso, não são somente doenças que escapam à normalidade estatística
dos livros de classificação de enfermidades, mas sujeitos que se tornam doentes porque
não conduzem sua vida como deviam, e assim criam problemas para a sociedade em
geral.
Por isso, a pergunta habermasiana também é reduzida e coloca o problema da
“eugenia liberal” de maneira um tanto distorcida. Ao reduzir o domínio todo da eugenia
a uma parte específica de suas técnicas, perde-se de vista parte fundamental de seu
movimento. Assim, a questão fundamental não seria pensar “a inserção da moral numa
ética da espécie humana” (HABERMAS, 2004), ou seja, uma “zoética” sob o vulgo de
bioética, mas ver como foi se estabelecendo, passo a passo, uma ética,
fundamentalmente somática, como forma de cidadania universal.

7.2 Eugenia e desenvolvimento humano
É bastante claro o contraste dos discursos da alimentação racional no período de
sua constituição e de seus desenvolvimentos após as catástrofes finais da Segunda
Guerra Mundial, quando, como é sabido, a palavra eugenia tornou-se maldita. De fato, a
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palavra eugenia foi utilizada, principalmente no período pós-guerra, como uma afronta
aos Direitos do Homem. Enquanto isso, os mesmos objetivos da eugenia – no sentido de
aperfeiçoamento da humanidade – foram realocados em um outro discurso que não mais
a reconhecia e, ainda assim, promovia técnicas distintas para as mesmas finalidades.
Desse modo, pelo menos até 1940, a relação entre a “nova dietética” e a eugenia
era clara e aberta. Apresentava-se com um ato nacionalista:
A questão alimentar está preocupando as sociedades modernas de
maneira imperiosa e viva é uma preocupação de todas as horas. E,
principalmente, uma preocupação de patriotismo porque é pela
alimentação racional que se faz a valorização eugênica do homem416.

No período pós-guerra, esse discurso não somente se tornou difícil, como
também uma expressão de erro, de um erro do passado. Tornou-se uma expressão
racista, anti-humanista, autoritária e, acima de tudo, não científica417. Falar-se-ia, então,
de “aperfeiçoamento do homem”, de “valorização fisiológica do homem”, de
“desenvolvimento humano”418, entre outros, mas jamais de eugenia. A própria
“Estadolatria Nacional” referente aos processos eugênicos perdeu força. Em 1970, o
vocabulário avança bastante, e Josué de Castro – ex-presidente do Conselho da
Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e vencedor do prêmio
Internacional da paz –, tentando estabelecer estratégias de desenvolvimento em escala
mundial, afirma que

só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do
homem. O homem, fator de desenvolvimento, o homem beneficiário
do desenvolvimento. É o cérebro do homem a fábrica de
desenvolvimento. É a vida do homem que deve desabrochar pela
utilização dos produtos postos à sua disposição pelo
desenvolvimento419.

Desenvolvimento humano tornou-se a chave do discurso pós-guerra já
constituído e aclimatado, mas, no entanto, apesar do vocabulário renovado, o escopo de
suas finalidades são encontrados durante a formulação da terceira estratégia biopolítica
416

COSTA, 1940, op.cit., p. 13.
Como reza a lenda do encontro de Marilyn Monroe e Albert Einstein, na década de 1950, quando a
atriz sugeriu um matrimônio com o cientista para que o filho fosse bonito como a mãe e inteligente como
o pai, Einstein, em tom de brincadeira, respondeu sorrateiramente que temia que acontecesse o contrário.
Naquela época, as pesquisas na genética já sabiam da dificuldade de controlar as “qualidades” das
próximas gerações por meio da transmissão genética.
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da qual faz parte. Em suma, foi por meio da constituição do bioascetismo, como
“tecnologia de si” e orientada pela dietética, que o liberalismo pôde fazer funcionar um
novo jogo da “mão invisível”. Jogo esse cujo o direito à vida vivente e à saúde têm
papel preponderante como síntese logica da biologia e da economia. Essa síntese não
tem mais o Estado-nação como foco, mas sim a própria espécie humana. Desenvolver o
homem assim é dotar-lhe de saúde, diminuir os riscos de morte, possibilitar uma
sexualidade aprazível, aumentar sua capacidade de trabalho etc., ou seja, desenvolver “o
estado de completo bem-estar físico, mental e social” para que ele se sinta bem consigo
mesmo e tenha possibilidade de exercer plenamente as suas capacidades.
Aliás, como demarcava a Constituição de 1946, que deu as bases para a
fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1948, o primeiro princípio
básico para a felicidade, para as relações harmoniosas e de segurança de todos os povos
é a saúde. Cito uma parte de seu prefácio:

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade.
Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um
dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de
raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social.
A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a
segurança e depende da mais estreita cooperação dos indivíduos e dos
Estados420.

Saúde tem a ver com felicidade (o antigo tema da ética421), no sentido de estar
bem consigo mesmo, mais do que a ausência de doenças. A tão discutida felicidade se
torna “um cálculo da dor e do prazer” e se concretiza em “uma soma total dos prazeres
menos a dor” (ARENDT, 2010, p. 386). O prazer de viver, de trabalhar, de exercitar a
sexualidade etc., menos as dores provenientes da doença, da inaptidão, e da inércia. Por
isso, a segurança no domínio da saúde e da proteção à vida são direitos fundamentais e
universais, mesmo quando o objetivo for assegurar a paz e a colaboração entre as
soberanias.
Aliás, por esse mesmo motivo, essas questões não se colocam mais em benefício
dos Estados nacionais, mas, crucialmente, na sua cooperação em prol da humanidade
enquanto espécie. É com a maneira de dirigir o seu próprio corpo entre todos os outros
domínios que compreendem a liberdade privada que o cidadão se liga aos Estados e à
420

Constituição criada pela Conferência Internacional da Saúde, realizada em Nova Iorque, em 1946, e
assinada em 26 de julho de 1946 por representantes de 61 Estados, dentre eles o Brasil.
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política humanista internacional. É no autogerenciamento de seu metabolismo básico,
na sua relação com o seu metabolismo de trabalho, numa luta infindável contra as
doenças evitáveis e em prol de seu bem-estar que a liberdade do indivíduo se realiza.
Liberdade de sentir-se bem consigo mesmo, de sentir-se mais bonito, mais desejável e
mais produtivo longe das privações. É assim que o bioascetismo contribui para o bemestar geral. O sujeito, na sua mais remota existência, pode encontrar-se, assim, com uma
biopolítica em escala mundial.
Nesse jogo da cooperação estatal em torno da saúde e do desenvolvimento dos
povos, a Organização das Nações Unidas tem um papel fundamental através de suas
agências – dentre elas a OMS. Desde sua criação, a ONU orienta as políticas de
desenvolvimento de diversas áreas para todos os países associados. Uma sintetização
histórica e muito comemorada dessas pautas, mas também das estratégias
governamentais para alcançá-las foi o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A
ferramenta criada em 1990 como instrumento biopolítico é uma métrica, que inclui
saúde, longevidade, educação e renda per capita, e que tem como objetivo mensurar o
“bem-estar social” por meio “de um desvio de foco do desenvolvimento da economia
para políticas centradas em pessoas e em um processo de ampliação das escolhas para
que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser” –
como definiu um de seus inventores, o ganhador do prêmio Nobel em economia de
1998, Amartya Sem. O “liberalismo avançado”, dessa maneira, conclui o fato histórico
de fazer do Estado não simplesmente a finalidade do governo dos homens, mas o
instrumento e a própria arte de governar que põem a espécie humana acima de todos os
outros elementos, tal como se essa fosse o ponto fundamental de nossa Liberdade.
De fato, isso que assistimos é, acima de tudo, um movimento que constituiu as
suas bases, reconhecidamente, na economia política clássica – principalmente Adam
Smith – e, quando conectada com a “nova dietética”, ganhou os ares de atualidade que
podemos reconhecer. Ou seja, trata-se de trocar o controle da economia política, por
uma gerência capaz de libertá-la em prol de uma mão invisível que interpela os sujeitos
na sua vida vivente aproximando-a, definitivamente, de seu “bem-estar”. Boa parte do
jogo se põe, novamente, em um ajuste entre a reprodução e a alimentação para um
aprazimento da população. Balancear o jogo entre a reprodução e a grandeza da
população com os alimentos disponíveis pela produção e pelas formas de vida
desejadas.
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É importante reduzir a fecundidade não apenas por suas
consequências para a prosperidade econômica, mas também em razão
do impacto da fecundidade elevada na diminuição da liberdade das
pessoas – particularmente das mulheres jovens – de escolher o próprio
padrão de vida de acordo com seus valores [...] A solução do
problema da população requer mais liberdade, e não menos422.

Antigo problema da população, antigo problema malthusiano reformulado, o
problema da alimentação não é mais o da produção, mas o da distribuição. O problema
da reprodução não é o controle de natalidade (nem de sua qualidade), mas a consciência
das pessoas em relação às privações de “liberdade” decorrentes da superpopulação e da
escassez dos gêneros alimentícios. Torna-se preciso fazer o sujeito usar, pois, da
liberdade de estar vivo, e estar vivo com saúde para exercer suas potencialidades sem as
privações que os movimentos econômicos decorrentes do oikos impõem. Esse
neomalthusianismo, que ensina a ter filhos na medida em que se pode alimentá-los
corretamente, prover-lhes seus estudos e cuidados médicos é fundamental para o que se
entende como desenvolvimento humano.
É preciso produzir sujeitos capazes de contribuir para a sociedade humana de um
modo mais otimizado e longevo possível, exercendo suas capacidades produtivas ao
máximo, escolhendo seu padrão de vida de acordo com os seus valores, e que ele faça
isso por meio de “uma liberdade individual de comprometimento social”423. É preciso
saúde para que o sujeito possa se realizar no trabalho e alcançar a felicidade pessoal,
que como fim leva ao bem-estar da sociedade, e que, para essa sequência toda, é
necessária uma dietética. Assim, o próprio bioascetismo, no cálculo de prazer menos
dor, pode se apresentar como uma “liberdade individual com finalidade social”. Porque
se a riqueza não é um bem almejado por si só, como faz questão de notar Amartya Sem,
seguindo a ética de Aristóteles, mas algo útil para a conquista da felicidade social, o
mesmo não se pode dizer da vida vivente e de sua manutenção. Nutrição já é há algum
tempo a palavra de ordem da biopolítica, e a fome (no duplo sentido quantitativo e
qualitativo) o maior impecílio da liberdade do homem exercer suas potencialidades424.
Josué de Castro já alertava o Brasil sobre esse ponto no início do século XX.
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Neste ponto, também se trata de um “cultivo” da espécie em nome do exercício
de sua liberdade e também da justiça social. Para a conquista do desenvolvimento
humano como forma de liberdade é preciso

influenciar os indivíduos dotando-os de novos regimes éticos, novas
formas de experiência, de julgamento e de ação, elimina o ônus de ter
que calcular para todas as contingências [...] Todavia, tentativas de
influenciar as ações dos outros funcionam melhor mediante ao
remodelar das pessoas no nível da subjetividade, de modo que elas
exerçam suas capacidades e atributos recém descobertos. [...] E tal
poder implica na liberdade; ele pressupõe mais do que anula, as
capacidades dos indivíduos como agentes, e age da melhor maneira
modelando as formas nas quais os outros interpretam e exercem sua
liberdade (ROSE & MILLER, 2012, p.178).

Há muito tempo descobriu-se que não é possível governar a economia política
sem antes governar as pessoas ou o que elas fazem de si mesmas e dos outros. Ou
melhor, que era preciso fazer com que elas se autogovernassem em relação à sua
subsistência, à sua saúde e à sua própria educação para o trabalho – a atividade humana
elegida pela economia política como a mais sacral das atividades. O motor da síntese
lógica da economia com a biologia não é mais a eugenia, e a sua finalidade não é a
riqueza do Estado Nacional. Ela será feita por meio da liberdade de cuidar de si mesmo
por meio um bioascetismo como modo de vida que deveria permitir o homem exercitar
suas potencialidades para o bem de todo o gênero humano.
Esse domínio da felicidade (prazer menos dor) exercido e governado no seio da
liberdade do oikos será colocado em favor da sociedade como finalidade. No entanto,
apesar de se fundamentar em uma ética que é imaginada como conectada com a política
descrita na filosofia antiga, diferente desta última, é completamente somatizada. Porque
se esse

moderno egoísmo fosse, como pretende ser, a implacável busca do
prazer (ao qual se chama de felicidade), não careceria daquilo que
todos os sistemas verdadeiramente hedonistas, é um elemento
indispensável a argumentação: uma radical justificação do suicídio.
Essa carência é suficiente para indicar que, na verdade, estamos
lidando com uma filosofia de vida em sua forma mais vulgar e menos
crítica (ARENDT, 2010, p. 389).

Não será preciso, portanto, abordar o que significa uma “greve de fome” em
tempos em que a arte de governo se interessa tanto pela segurança alimentar de onnes et
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singulatiun. A ameaça individual e retumbante em relação à biopolítica contemporânea,
representada pela autoprivação de alimentar-se, demonstra a nossa nudez e nossa
minoridade diante da atualidade, afinal, a vida individual cada vez mais é um problema
de governo, e o nosso hedonismo é cultivado como uma de suas formas particulares. O
consumo da própria saúde e a criação de novas necessidades contrasta com a flagrante
falta de referência e de controle da própria vida, cada vez mais desprivatizada por uma
governamentalidade dietética com objetivos completamente distantes da liberdade.
Como limiar, essa pulsão de morte, exemplificada pela greve de fome,
demonstra, tão somente, o quão nosso corpo tornou-se biopolitizado. Essa vida
insacrificável, da qual comenta Agambem (2002), reforça o modo como a morte ou a
ameaça de morte auto-induzida se torna uma afronta. Essa afronta da morte e do
suicídio não significa uma hybris, consigo mesma, nem com os deuses ou com a vida
após a morte, como em outros momentos da história ocidental, essa afronta nos coloca
diante de uma (bio)política que impossibilita a ética, afinal, se a ética está
umbilicalmente ligada a liberdade, e esta e a razão de ser da política, como imaginar
uma política onde se extraia do domínio da ética o fato, não banal, de um sujeito ter a
liberdade de tirar sua própria vida? Longe de uma resposta definitiva, penso que um dos
motivos fundamentais da dificuldade de se relacionar ética e política, na atualidade, é
que a liberdade não é mais a substância da ética, mas a vida vivente
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8. Esboço de uma crítica antropológica da razão bioascético
A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão
grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela
alheia (naturaliter majorennes), comprazem-se em permanecer por
toda sua vida menores; e é por isso que é tão fácil a outros
instituírem-se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um
livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que
possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de
meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Não sou
obrigado a refletir, se é suficiente pagar; outros se encarregarão por
mim da aborrecida tarefa.
Immanuel Kant, Resposta à pergunta: O que é esclarecimento?
‘Durante minha doença’ diz Epicuro ‘nunca falei sobre meus males e
dores ou perturbei os que viessem me perturbar com essas ninharias.
Em vez disso continuava a discutir os princípios fundamentais da
ciência, em particular, como a mente, enquanto completamente ciente
de todos os movimentos corporais, permanece impassível,
resguardando o bem que lhe é próprio. Nem me submeti aos
doutores’, continuou, ‘e lhes dei a chance para se gabarem de sua
perícia médica e me tratar com exageros, apenas vivi minha vida de
forma digna e moral’[...]. Não deixe a dificuldade ou a privação fazer
com que abandone a filosofia ou a harmonia pela tagarelice ou a
tolice do inculto. (todas as escolas de filosofia concordam com esse
conselho). Cuide apenas da tarefa à mão e do instrumento que possui
para completá-la.
Marco Aurélio, Meditações

8.1 O triângulo da dietética
A fome, enquanto primeiro combate da “nova dietética”, perde cada vez mais
espaço para um segundo combate, já existente durante sua gênese como um problema
menor: a obesidade e o sedentarismo. Trata-se de uma questão de balança. Se no início
do século XX os brasileiros eram desnutridos e passavam fome, na aurora do século
XXI, o problema é a alimentação abundante e ainda errônea. “No Brasil, recente
pesquisa feita pelo IBGE revelou que o sobrepeso na população adulta é um problema
maior do que a subnutrição – supera em oito vezes a desnutrição entre as mulheres e em
quinze vezes a desnutrição entre homens”425.
Esse movimento é decorrente de dois problemas associados. Em primeiro lugar,
é relativo aos excessos de calorias consumidas de modo desgovernado, porque, apesar
da disponibilidade de gêneros alimentícios, os sujeitos comem muito em quantidade
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calórica e ainda de modo pouco diversificado. Assim, apesar do sobrepeso majoritário
da população adulta e da quantidade de alimentos consumidos, os brasileiros ainda
passam fome. Uma fome ainda mais perniciosa que a carestia, porque, apesar de
corpulentos, não consomem os elementos nutritivos necessários para a manutenção do
bom funcionamento do corpo humano. Em segundo lugar, o problema é também
relativo à ausência cada vez maior de atividades musculares decorrentes, entre outras
coisas, da automação do trabalho resultante do capitalismo financeiro e de serviços. A
vida sedentária: o computador, o escritório, o videogame, a internet, etc. Em geral, o
diagnóstico define a média dos brasileiros como gordos, sedentários e desnutridos.
Com expectativas de dar uma resposta a esse fenômeno urgente (e, no entanto, já
antigo), em março de 2012, o governo brasileiro lançou uma portaria normativa para
construção de polos de “Academia da Saúde”, que “são espaços físicos dotados de
equipamentos, estrutura e profissionais qualificados, com o objetivo de contribuir para a
promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da
população”426. O sobrepeso combate-se, acima de tudo, com gasto de energia e com o
cultivo físico sem qualquer outra finalidade senão a otimização da vida. As próprias
práticas esportivas, que geralmente têm uma finalidade em si próprias (a competição)
tornam-se desprovidas de seu sentido quando assumem esse espectro do cuidado de si.
Esportes de academias de ginástica, por exemplo, deixam de ser esportes na medida em
que têm como objetivo o próprio corpo e a saúde. Nesse sentido, a promoção das
práticas esportivas têm como finalidade não o esporte em si, mas a saúde dos cidadãos,
pois aquilo que o trabalho não gasta é terceirizado para a academia de ginástica – um
espaço de “convivência cidadã” 427.
No entanto, essa estratégia não é isolada, acompanha a Política Nacional de
Alimentação e Nutrição de 1999, considerada marco na proteção da saúde – tanto no
plano individual, como na escala coletiva. Ela é composta por sete antigas e conhecidas
diretrizes.

1. Estímulo a ações intersetoriais com vistas ao acesso universal aos
alimentos. 2. Garantia da segurança e qualidade dos alimentos. 3.
Monitoramento da situação alimentar e nutricional. 4. Promoção de
práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. 5. Prevenção e
controle dos distúrbios e doenças nutricionais. 6. Promoção do
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desenvolvimento de linhas de investigação. 7. Desenvolvimento e
capacitação de recursos humanos em saúde e nutrição428.

Essa alteração na balança da população que promoveu as “epidemias da
obesidade e sedentarismo” – tal como define a OMS – representam tão somente uma
inflexão de curva no quadro da “nova dietética”, e seus problemas que já estavam
colocados há algum tempo ao lado da fome. Por isso, Josué de Castro é também um
embreante dessa nova desmedida, mesmo que sua preocupação estivesse voltada para o
quadro de fome da população no início do século XX. É nesse momento que se torna
possível pensar o homem (e mais especificamente, o brasileiro) através de uma
economia fisiológica de perdas e ganhos. Ou seja, pensar a dietética como um cálculo
econômico de finalidade fisiológica e vice-versa.
Essa continuidade é apresentada na ocasião da reimpressão do Plano Nacional de
Alimentação e Nutrição, em 2003, sob a responsabilidade do então Ministro da Saúde,
Humberto Costa. No documento consta que:

Cabe, ainda, nesta apresentação, rememorar ao caro leitor que a luta
contra a fome no Brasil é bandeira política, histórica e antiga. Desde
os idos dos anos 30 do século passado, o pernambucano, médico e
cientista, Josué de Castro, já profetizava: “denunciei a fome como
flagelo fabricado pelos homens contra outros homens”, no que queria
deixar claro sua visão sobre a fome como fenômeno mais social e
econômico, que propriamente alimentar. Esperamos, com a publicação
de mais uma edição da Política Nacional de Alimentação e Nutrição,
contribuir com os debates sobre a luta contra a fome e a pobreza, e
para a construção de uma agenda política para a prevenção da
obesidade e demais doenças crônicas não-transmissíveis no Brasil,
bem como se constituir na contribuição concreta do setor Saúde para a
Política de Segurança Alimentar e Nutricional429.

Com efeito, a fome foi tratada por Josué de Castro como um flagelo de um
conjunto de homens contra outros. Um sujeito que passa fome, nesses termos, por conta
da desigualdade social e da carestia, não pode ser o responsável direto pela sua
condição. O responsável é o Estado de Direito, na sua não realização. Muito diferente é
o caso do sujeito gordo, sedentário e subnutrido que é apresentado como o “novo alvo”
da governamentalidade dietética. Apesar da antiga denúncia da fome, não foi ao homem
famigerado – não responsável por sua condição – que a “nova dietética” dedicou, já no
428
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início do século passado, os seus esforços. Ela se apresentou como um dispositivo de
educação nutricional, dirigido a sujeitos responsáveis que, por pouco que tivessem,
podiam maximizar os alimentos e o modo de vida para um ótimo de vida. Ora, o
problema da fome é uma questão Política, o problema do sedentarismo e da obesidade,
por outro lado, uma questão biopolítica. Apesar de inseparáveis, do ponto de vista da
governamentalidade, suas dimensões de atuação são bem distintas.
A fome coloca-se no plano do Direito e as “novas” epidemias no do
bioascetismo. Se um sujeito não pode ser responsabilizado, no primeiro caso, no
segundo, no entanto, ele torna-se o único responsável, ou seja, torna-se o único capaz de
fazer convergir o seu modo de vida com a tecnologia biopolítica almejada. Os Estados,
regidos pela OMS podem até cercear os sujeitos dificultando um modo de vida
desregrado (seja tributando alimentos indesejáveis, ou mesmo proibindo que
restaurantes coloquem o sal sobre as mesas etc.), mas acima de tudo, como elemento
mais importante, eles tratarão a obesidade, o sedentarismo e a subnutrição como
“privadores de liberdade”. Bem-estar físico e liberdade se tornam coirmãos, e o
hedonismo contemporâneo o meio pelo qual essa tecnologia do sujeito é promovida. O
exemplo mais claro é o fato de a saúde não significar ausência de doença, mas o
completo bem-estar físico, mental e social. A Saúde torna-se um problema de “éticasomática”, quer dizer, de como fazer convergir o modo de vida e a uma moral que tem
como substância para a própria vida vivente. O cuidado de si, assim, pode se tornar
sinônimo de cuidar da saúde, e a felicidade um resultado dela.
Nesse sentido, algumas políticas dirigidas a combater esses males associam-na à
vida desregrada e sedentária, e a determinados hábitos alimentares irregulares a certos
desdobramentos psicológicos como angústia, depressão, frustração, impotência etc.
Com o incentivo a uma vida ativa e com alimentação balanceada, almeja-se uma
melhora da autoestima, da disposição, do humor e, consequentemente, de toda a
“qualidade de vida”430. Tal o seu slogan: “Viva uma vida mais leve. Não deixe que ela
escorregue. Saiba do seu valor!”. A política é dirigida por cinco tópicos:
1) observe o comportamento alimentar e reflita o que, quando e quanto e
porque come. Elabora estratégias para melhorar seus hábitos; 2) escolha
metas acessíveis de acordo com sua realidade e mude seus hábitos aos
poucos, iniciando pela mudança que for mais fácil; 3) encontre prazer nas
suas atividades do dia-a-dia, não faça do alimento a sua única fonte de prazer:
pratique exercícios que você goste, mantenha a atividade de lazer e durma
bem; 4) seja persistente: toda mudança de hábito exige esforço, mas
430
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mantenha foco no resultado que você espera e não desista; 5) procure ajuda:
existem profissionais capacitados para auxiliá-lo 431.

Nesse sentido, para além da nutrição e das atividades físicas, um outro elemento
do triângulo da dietética é importante: a estética corporal. Não somente na medicina
estética, mas também no que toca à nutrição e à educação física, uma vez que, em geral,
esse domínio é tomado como um valor moral relativo também à saúde. Reivindica-se,
dessa forma, um direito à beleza (não como um ato de futilidade), pois, ao aumentar a
autoestima das pessoas, presta-se, por conseguinte, um serviço à sua saúde. Seguindo
esse antigo argumento, a estética corporal reorganizaria a relação entre o psíquico e o
físico do sujeito, diluindo a oposição entre mente e corpo. Nesse mundo bioascético é
possível sofrer de uma enfermidade chamada feiura. A beleza conquistada através de
técnicas de alimentação, exercícios e cirurgias se expandiria e se conectaria ao bemestar, à saúde e à felicidade.
No jogo “prazer menos dor”, no qual encontramos a felicidade, alimentar-se
saudavelmente, praticar atividades física e fazer cirurgia plástica nos coloca num campo
de atuação sobre nós mesmos, sobre a natureza de nossa aparência, e, sobretudo, de
nossas potencialidades. Nesse jogo da existência estética, orienta-se o regime alimentar
e a atividade física pela persuasão, e onde o sujeito não pode alcançar por si mesmo, a
medicina estende o bisturi. Nas palavras de Ivo Pitangui, tal como um déjà vu de Renato
Kehl:

A busca da cirurgia plástica emana de uma finalidade transcendente. É
a tentativa de harmonização do corpo com o espírito, da emoção com
o racional, visando estabelecer um equilíbrio que permita ao indivíduo
sentir-se em harmonia com sua própria imagem e com o universo que
o cerca432.

É uma questão de saúde, porque o corpo torna-se uma obra de arte, uma arte em
que o próprio sujeito se torna responsável através de seu modo de vida. Ele pode contar
sempre com orientadores e, caso nenhuma estratégia preventiva o convencer de que ele
goza de uma saúde e de uma estética aprazível, ou ainda, caso sua doença for
psicossomática – relativa à dor causada pela imagem que faz de si mesmo –, então que
ele procure a “terapia do bisturi”. Sabemos que a OMS e os Estados nacionais
(incluindo o Brasil) reconhecem alguma dessas “feiuras”, colocando-se sempre ao lado
431
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da “reparação” cirúrgica, e nunca da estética propriamente dita. No entanto, sabemos
também que essas fronteiras, hoje em dia, são extinguidas quando o sujeito se apresenta
como um doente de sua própria aparência, na contrapartida do estigma e da rejeição
social. O próprio Sistema Único de Saúde (SUS), é fato bem conhecido, promove
cirurgias estéticas depois de um acompanhamento psicológico no qual o sujeito se
mostra incapaz de gozar de qualidade de vida por conta de sua autoestima433. A estética
tornou-se um elemento importante para que o sujeito se sinta bem consigo mesmo.
Recentemente, por exemplo, o Estado brasileiro e a Sociedade Brasileira de
Cirurgia plástica prepararam mutirões cirúrgicos contra as “orelhas de abano” e de
“gigantomastia”. Nesse plano, clínicas médicas podem se tornar clínicas estéticas e
vice-versa. Sociedades de nutrição pretendem cumprir esse importante papel estético
como a Sociedade Brasileira de Nutrição em Estética, e associações de educação física
mostram como a atividade física faz bem para a saúde, bem como para a psique e
também para a modulação da estética corporal etc. Desse triângulo da dietética, resulta
um tipo de “desenvolvimento humano” alinhavado com a moral biopolítica liberal e
centrado na vida das pessoas como bioascetismo. Ele não mais será partidário dos
horrores eugênicos, nem do autoritarismo de Estado, e ainda assim se disporá a
aperfeiçoar a natureza humana e suas potencialidades como estética universal.
Nesse sentido, um modo de vida saudável é arquitetado por essa tecnologia de si,
e ele se apresentará já há muito tempo como instrumento de combate de uma “vida
doente”. A obesidade, o sedentarismo, a subnutrição e a feiura são seus inimigos.
Entretanto, é fácil perceber como o elemento valetudinário é a sua peça-chave. Em boa
parte da história genealógica da dietética fabricada nesta tese, atribuía-se a preocupação
intensiva com a saúde exatamente a um modo de vida doente, ou ainda um inimigo que
se pretende combater. Esse aparente paradoxo somente demonstra que o bioacetismo é
uma tecnologia do sujeito dedicado à luta interminável contra a doença, a feirua e a
morte, e não uma “luta pela vida”, porque não se trata de uma vida almejada como um
elemento da ética (a vida que vale a pena ser vivida), que entre as controvérsias
humanas, torna-se fundamental para a política, mas o simples fato de resistir à morte,
tanto no sentido particular quanto no sentido de espécie.
O perigo é que uma vez reduzida a essência no campo da existência (como já
anunciava Heidegger), assim como a biós é diluída no campo da zoé, fazemo-nos
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sujeitos nos quais o modo de vida é colocado em favor do fato de viver. De viver uma
vida dedicada à saúde, tal como se essa fosse a própria finalidade da vida, finalmente
anunciada como qualidade de vida. “Ironia desse dispositivo: é preciso acreditarmos que
nisso está nossa ‘liberação’” (FOUCAULT, 1988, p. 174).

8.2 Entre o passado e o futuro
Penso que seja necessária uma crítica antropológica da razão bioascética. O
próprio contraste do cuidado de si antigo, com referência à nova dietética, mostra a
flagrante diferença que o acontecimento do bio-poder constituiu na história do que nos
tornamos, ou daquilo que estamos fazendo de nós mesmos.
Nesse sentido, a antiguidade – tal como descrevi – serve tão somente como
forma de comparação genealógica, não como um mundo que podemos e desejamos
(re)compor. A antiguidade não é um modelo, mas um ponto de passagem histórica que
nos permite olhar antropologicamente, do exterior, para a atualidade que estamos
envolvidos através de sua própria construção. Esse “nosso passado” não é uma
revelação de um tempo áureo – sabemos que ele nunca foi áureo (um tempo de
escravidão viril que as mulheres eram desconsideradas etc.) – do qual nos afastamos
perdendo nossa mais bonita identidade. Não precisamos de renascimento, nem mesmo
de regeneração. Sabe-se o quão perigoso são esses discursos das soluções
reencontradas. O contraste com o passado é o que permite a crítica, na medida em que
fomos nos tornando o que somos por meio de diversas escolhas, táticas, movimentos e
estratégias que respondiam a demandas políticas e históricas que constituíram a
atualidade de nosso tempo.
A arte da “estética da existência” cultivada nos diversos ramos da filosofia
antiga pode ser, somente desse ponto de vista contrastivo, bastante interessante. As artes
de viver desenvolvidas na antiguidade deveriam funcionar como um ascetismo na
contramão e em resistência das necessidades vitais – a bíos não submetida a zoé como
princípio de liberdade. Fundavam-se em fazer da vida uma obra de arte de durabilidade
maior do que a simples existência vivente, por meio de ações sobre si mesmo e sobre o
mundo. A felicidade acompanhava essa liberdade de dispor de si mesmo como memória
e como exemplo. Não à toa, era preciso estabelecer o corpo vivo e o ser que se utiliza do
corpo como instâncias distintas, porque um sujeito governado pelas necessidades de seu
corpo não leva um modo de vida livre. Essa definição fundamental do anthropon
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pragmata foi o que permitiu Aristóteles, por exemplo, a separar a alma intelectiva do
homem, vinculada à sua liberdade de desenvolver eticamente o seu modo de vida, das
outras formas inferiores de alma (alma vegetativa e alma sensitiva), onde somente
reinava a necessidade e as sensações. Aliás, essa formulação fazia do homem, ainda
assim, um animal, mas um animal capaz de política e contemplação, assuntos
primariamente humanos.
Na atualidade, pelo menos a partir do “momento eugênico”, cultivamos a arte da
“existência estética”. Não somente porque a vida vivente é o elemento principal desse
modo de vida, mas crucialmente porque pretendemos aperfeiçoá-la e otimizá-la por
meio dos dispositivos de saúde, entre eles, destaca-se a nova dietética. Dispor das
capacidades humanas para retardar a morte, combatê-la com fins da longevidade – no
sentido mesmo de atuar na obra da natureza – isto é, nós mesmos enquanto seres
viventes. Viver uma vida jovem, bela, saudável, desejável e produtiva por mais tempo
são suas teleologias. Longe de transpor as necessidades viventes visando encontrar uma
política, encontra-se, nesse ínterim uma biopolítica nas garantias estatais em relação ao
direito fundamental à vida, mas também suas variações como o direito à saúde, à
educação, ao trabalho etc. Essa vida – obra de arte política – formula-se com o
bioascetismo, a boa vida, e dispõe-se na moral como uma ética-somática, no qual o
soma torna-se a própria finalidade do modo de vida do homem, ou seja, de seu ethos.
No entanto, pode-se, evidentemente, objetar que essa nunca foi “a” realidade,
nem da vida de pessoas. Pode-se dizer que esse “projeto” nunca se concretizou, que ele
esteve sempre, e ainda está, na ordem das utopias. A essa problematização é possível
contrastar uma análise da “vida real”, que mostra sua ineficiência, ou dizer que este
projeto de desenvolvimento do Homem esteve, e está, somente na ordem das ideologias.
Sabemos o quanto é inocente ou mal-intencionada a história da “vida real”, ainda mais
se considerarmos que essa análise é exatamente, da mesma ordem, a análise da falta, em
termos da “função de aperfeiçoamento”, objetivo que esses funcionários da “nova
dietética” perseguiam enquanto formulavam esses programas de governo da vida dos
homens, e encontravam resistências de toda ordem. Não seria essa uma estratégia?
Reforçá-la não implicaria em estender a mão a esse poder, estabelecendo uma relação
entre o simples fato de viver e a “qualidade de vida”?
A “nova dietética” nunca foi a expressão de um tipo ideal de “homem dietético”,
assim como a razão bioascética nunca foi a expressão de um tipo ideal da “razão
governamental”. Enquanto isso, pouco a pouco, por meio de diversas lutas, seus
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programas, técnicas e dispositivos entraram no horizonte do governo de si e dos outros,
fazendo com que os dois lados do bio-poder, coletivo e individualizante, encontrassem
moradas no pensamento e na ação, contribuindo, assim, para a construção de um
dispositivo entre a verdade, o poder, e os sujeitos, no qual nos instalamos ainda hoje.
Mas, ainda assim, o projeto não está concluído. E não poderia. A crítica
antropológica do bioascetismo contemporâneo não é fácil, imaginar concluí-lo aqui com
uma resposta definitiva é uma inocência política e antropológica que não assumo. Ela
não começa neste trabalho, nem termina por ele.
Estamos em um tempo no qual as divisões antropológicas estabelecidas por
Kant, no século XVIII, gaguejam, porque o homem pode fazer da sua própria natureza
“objeto de intervenção da sua liberdade”. A sua natureza não é mais um domínio em
que o homem se torna mero espectador. Assim, a antropologia pragmática que aqui
assumi como projeto é obrigada, por sua contingência histórica, levar no seu escopo
crítico “a natureza do homem” em consideração, como parte daquilo que o homem faz,
pode, ou deve fazer como um ser que age livremente. Essa tarefa é cada vez menos um
problema das ciências naturais, mas da própria antropologia pragmática, que é uma
bíos-logia por excelência, afinal nosso modo de vida e a política que dele deriva é
extraída e está cada vez mais vinculada à gerência de nosso corpo e das nossas
necessidades (dietética, econômica e erótica).
Não se pode esquecer que Kant utilizava-se de três exemplos para denotar os
estados de minoridade do homem e que para o bioascetismo estão completamente
associados: a dieta, conduzida pelo médico; o entendimento, dirigido por um livro; e a
consciência, dirigida por um diretor espiritual. Três domínios – razão, ética e dieta – em
que “oportunistas” utilizavam para impossibilitar que o homem pensasse e agisse
conforme si mesmo. Talvez, pelo avanço das técnicas e o desenvolvimento do biopoder, não seja mais possível nem desejável despolitizar a vida para, ao mesmo tempo,
desenlaçar a bíos da zoé. Enfim, tentar encontrar um lugar importante para vida vivente
na maneira como os homens se governam, e ainda assim diferente do “si mesmo” e do
âmbito político.Talvez. Esse ajuste da política da vida é o domínio da atualidade da qual
fazemos parte, realidade na qual podemos nos reportar. Por outro lado, torna-se cada
vez mais complicado encontrar um lugar para a política que seja diferente do fato e do
direito de se manter vivo, em segurança e com saúde etc. Esse é um dos efeitos do
cinismo que a biopolítica contemporânea estabeleceu nos domínios da ética e que pode
ser encontrado nos discursos mais conservadores e nos mais progressistas.
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Uma das tarefas possíveis da antropologia pragmática pode se limitar por meio
da crítica ao fato da vida (vivente) ter se tornado o escopo do governo dos homens. Por
outro lado, também limitar o fato dela ser governada desta ou daquela maneira, sob
certas circunstâncias, e de ser orientada segundo determinados objetivos que
circunscrevem os modos de existência possíveis. Esclarecer-se, nesse sentido, pode
implicar na retomada da importante questão antropológica: qual é a vida que vale a pena
ser vivida? Essa questão ser colocada, sempre que possível, fora do domínio
propriamente despótico (porque é governamental) da razão bioascética é que implica,
quase sempre, em “obedecer sem raciocinar” os discursos programáticos que deliberam,
na esfera pública, a respeito do que significa viver bem. Para que se torne possível, não
desalienar os sujeitos de uma verdade que lhes é escondida, nem mesmo dar a tônica do
que se deve fazer para escapar de seu círculo, mas “definir as formas nas quais a relação
consigo pode eventualmente se transformar” (FOUCAULT, 2010a, p. 321).
Várias lutas – antirracistas, antissexistas, antieugenistas etc. – efervesceram o
século XX e ainda se colocam atuais no século XXI, mostrando que os homens resistem
sempre às tecnologias biopolíticas de poder, porque, de fato, onde há poder há
resistência... Mas nenhuma luta em relação à “nova dietética”, no seu vínculo com o
bioascetismo, foi colocada, pelo menos não no sentido de uma verdadeira crítica à sua
disposição biopolítica. Nesse sentido, é claro que a sua conexão estabelecida
estrategicamente com o liberalismo político, ou seja, a de desenvolver o homem, deixa
incólume a sua genealogia, e o fato dela colocar a partir de outras técnicas, as
finalidades que também orientavam as suas predecessoras. Melhorar a vida, em termos
próprios da liberdade e da segurança individual – motivo pelo qual se luta –, torna
contraditório, obscurantista e inaudito de qualquer tentativa de colocar o seu discurso
biopolítico como um problema. Pode-se colocar como questão os movimentos verdes,
os vegetarianismos, a alimentação funcional, os alimentos orgânicos, slow food etc. No
entanto, eles são variações dietéticas que estão implicadas nas mesmas razões
biopolíticas, adicionando, às vezes, novos elementos éticos e somáticos ainda mais
obscuros.
A dietética biopolitizada, como recurso da economia política, ao estabelecer o
vínculo entre vida, qualidade de vida e ao cristalizá-la, no âmbito do direito
fundamental, faz do fato de estar vivo um terreno liberdade que subtrai o mundo de
nossas ações e dos nossos discursos. “Isso é claro, inclui-se os dogmas fundamentais do
liberalismo, o qual, não obstante o nome, contribuiu para a eliminação da noção de
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liberdade do âmbito político” (ARENDT, 2013, p. 202), pois, outrossim, para o
liberalismo um de seus objetivos políticos fundamentais é a manutenção da vida e a
salvaguarda de seus interesses, e, somente nesse sentido, os problemas decorrentes da
vida são públicos. Sendo o bioascetismo, como tecnologia do sujeito, um de seus
leitmotivs essenciais, principalmente quando encontrou uma fórmula (dietética) não
concorrente com as liberdades individuais, então o seu efeito primeiro é um jugo de
nossas ações às necessidades fisiológicas, mesmo quando são colocadas na esfera
pública, já desprivatizadas.
Uma luta contra a nova dietética não poderia (e não seria desejável) se
apresentar como uma luta contra o alimentar-se bem ou contra o cultivo do corpo, no
sentido de uma pulsão de morte favorável à fome – no sentido qualitativo e quantitativo
– , à obesidade ou ao sedentarismo. Ou seja, utilizar-se de uma alimentação mortífera,
evitar exercitar-se e cultivar o sedentarismo como modo de vida. Isso não somente diria
respeito a um domínio individual, como se reservaria a uma “contra-razão” de uso
privado e ainda do reino das necessidades, lugar no qual a ação e o pensamento
desobediente não esclarecem e não podem ser políticos. Em duas palavras, essas “nãoações” representariam uma estupidez e um abraço no jogo do poder sobre a vida que se
tenta combater.
Uma possível forma de crítica da razão bioascética, que é uma pista que este
trabalho pode entregar à problematização pública, teria de se instalar entre (e além) da
própria vida e do direito, no sentido do uso público da razão, das associações
misteriosas e silenciosas entre as bulas de modo de vida dietético e uma política da vida
que já há muito tempo domina as aspirações da economia política do Ocidente. Seria
necessário “dessomatizar” a ética para devolvê-la ao lugar político que ela sempre
ocupou como um exercício da liberdade, a razão de ser de toda política, porque se a
liberdade é a condição ontológica da ética, então a ética não significa nada além da
forma refletida e assumida da liberdade do mundo. Porque, além disso, há uma
diferença fundamental entre “vegetar” e “sentir” politicamente, no sentido de encontrar
a liberdade no fato de viver e de gozar de prazer (entendido como felicidade), e viver
politicamente, no sentido de uma condução ética do governo de si e dos outros, tendo o
mundo como finalidade.
Mas, para isso é necessário, sobretudo, a coragem e a disposição sugeridas por
Kant como contraposição à menoridade. Enfim, fazer com que seja possível não lutar
contra a morte, mas fazer com que a vida, sobretudo a vivida, seja um elemento
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importante, tão somente, para a composição de mundo com-vivido possível, que é uma
tarefa permanente da política dos homens. Ou, para utilizar dos termos de Kant, a
construção de uma “cosmopolítica” enquanto “cidadãos do mundo”.

Coragem é uma bela palavra, e não tenho em mente aqui o arrojo da
aventura, que de bom grado arrisca a vida para ser tão total e
intensamente vivo como somente se pode ser face ao perigo da morte.
A temeridade não nos diz menos respeito a vida do que a covardia. É
que este nosso mundo [...] simplesmente não pode dar ao luxo de
conferir primariamente sua atenção a vidas individuais e aos interesses
a ela associado; o âmbito político como tal contrasta da forma mais
aguda possível com nosso domínio privado, em que, na proteção da
família e do lar, tudo serve e deve servir para a segurança do processo
vital. É preciso coragem para deixar a segurança protetora de nossas
quatro paredes e adentrar no âmbito político, não devido aos perigos
específicos que possam estar a nossa espreita, mas por ter chegado a
um domínio onde a preocupação com a vida perdeu sua validade. A
coragem libera os homens de sua preocupação com a vida para a
liberdade do mundo. A coragem é indispensável porque, em política,
não a vida, mas sim o mundo que está em jogo (ARENDT, 2013, p.
203).

A resposta biopolítica da “nova dietética” e a atualidade de seu dispositivo se dá
no âmbito da sua entrada triunfante naquilo que Aristóteles chamava de bios politikos: a
ação (práxis) e o discurso (lexis), das quais surge o domínio dos assuntos humanos (ta
ton anthropon pragmata, como chamava Platão), de onde está excluído estritamente
tudo o que é apenas necessário ou útil (ARENT, 2010). A vida e a dieta, antes domínios
da das necessidades privadas, são agora fundamentalmente biopolitizadas. O vão entre a
economia e a biologia abriu espaço para o governo do reino das necessidades vitais.
Assim, se há uma descontinuidade visível entre as técnicas e os focos de governo
referente às estratégias biopolíticas abordadas (higiene, eugenia e “nova dietética”), há
uma continuidade igualmente visível do ponto de vista das finalidades: o próprio biopoder. Ora, é a vida vivente que sempre está em jogo, o fato de fazer viver e viver mais,
do ponto de vista individual, mas também do gênero humano, com os fins de trabalho.
Viver mais tempo, trabalhar sem limitações físicas e psíquicas, e reproduzir-se de modo
saudável, ser desejável e usufruir dos prazeres representam o ponto alto do bem-estar e
da “liberdade”.
Algumas das dimensões da atividade humana, a saber, a vida dedicada ao
trabalho (o modo de vida escravo), a vida dedicada à dieta (o modo de vida do doente),
a vida dedicada à reprodução (modo de vida da mulher), todos são excluídos do
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domínio do antrohon pragmata do mundo antigo, são as escolhas primordiais e
politizadas do bioascetismo contemporâneo em sua associação com o liberalismo.
Não foi somente o trabalho – como descreveu com espanto Arendt (2010) – que
foi promovido à mais alta posição entre as capacidades humanas; nem somente a
sexualidade normal e a reprodução, tal como alertava Foucault (1988); mas também a
dietética. A questão contemporânea não é só a manutenção da “vida ativa” por meio das
necessidades individuais e da espécie, mas seu aperfeiçoamento e otimização, as quais
passamos a considerar como liberdades fundamentais. Nessa longa genealogia de
dietética, econômica e erótica encontramo-nos, pelo menos desde o século XVIII, num
momento decisivo para a politização definitiva da zóe que, ao estabelecer o vínculo
entre a vida e o direito, deixa pouco espaço para o que historicamente se formulou como
Política. Porque nós “não somos apenas, nas palavras de Foucault, animais em cuja
política está em questão sua vida de seres viventes, mas também, inversamente cidadãos
em cujo corpo natural está em questão a sua própria política” (AGAMBEM, 2002, p.
182).
Uma nota importante para concluir. A antropologia sempre esteve disponível no
quadro tradicional e antigo do pensamento ocidental, e o que ela tratava era exatamente
as diversas estilizações da vida (virtualidades do bem-estar) como forma possível de
dizer a verdade frente ao poder (FOUCAULT, 2011b). Ela sempre esteve ao lado, e
entre, a política como um domínio de elaborações éticas na qual o sujeito governa a si e
aos outros. O que Kant traz à tona em sua antropologia pragmática é exatamente o seu
domínio político em tempos de esclarecimento. A antropologia profissional e
universitária, em contrapartida, longe de se reconhecer nessa longa tradição, apoiou-se
em uma outra absolutamente desconfiável, da qual decorrem os problemas que esta tese
tentou se afastar.
A palavra sociologia, ciência da sociedade, é uma deformidade, meio
latina, meio grega. O caráter artificioso e arbitrário da palavra é uma
indicação do nascimento tardio da disciplina; não a encontramos como
tal no edifício tradicional do Saber. O termo em si, teve sua origem
em Auguste Comte, que é geralmente considerado o criador da
sociologia. [...]. Ela é uma filha do positivismo. (HORKHEIMER &
ADORNO, 1973).

É fato que a antropologia, como parte do edifício da filosofia ocidental, teve uma
relação importante com a política antes mesmo de ser transformada em uma ciência
social ou cultural. A antropologia tem uma história importante e muito anterior à Rainha
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Vitória, e também à da sua irmã sociologia a quem foi submetida como um ramo de
execução particular, anos depois. Essa história recente e arbitrária da disciplina é
desconfiável porque é decorrente da tradução antiga da noção aristotélica de zoon
politikon como animal social (consagrada aliás por Tomás de Aquino), o que produziu
uma transformação da política – ou sua completa obsolescência – num domínio
espontâneo, próprio da natureza humana como espécie: o social, o cultural.
Política significava, acima de tudo, uma “segunda vida” que funcionava para
além de sua natureza, de seu domínio privado, de suas necessidades, e tinha uma ligação
direta com o mundo: o bíos políticos, ou o domínio dos assuntos humanos (ta ton
antrhopon pragmata). Esse domínio histórico da antropologia fugiu de suas mãos na
medida em que ela se enamorou com a biopolítica, quase que espontaneamente, não
podendo mais colocar a singularidade humana para além de sua espécie. Política é,
nesse sentido, algo que acontece entre os modos de vida (bíos) dos homens e tem a ver
com liberdade, fora da submissão à sua natureza. Não à toa, uma das formas mais
propícias de desenvolvimento da bios-logia foi a polis. Da zoo-logia, a própria
antropologia.
Isso porque a antropologia, há muito tempo, colocava o problema da
singularidade do homem em sua ação e seu discurso, e não na sua cabeça (como definiu,
INGOLD, 1995). Além disso, a vida humana se coloca para além da luta contra a morte
(não se pode esquecer que esse é o trampolim da evolução das espécies), na sua
capacidade de governar a si com fins da composição de um mundo possível. Aqui o
problema da humanidade e da animalidade não assume a forma de uma concorrência
entre uma ciência com outra, uma biológica e outra social, no sentido de resolver o
dilema entre a humanidade enquanto “condição” e enquanto “espécie” (idem), mas um
problema político que pretende abordar criticamente crescente diluição biopolítica da
biós na zoé. Enfim, não significa encontrar um meio termo entre o que a natureza faz do
homem e o que o homem faz de si mesmo, porque, em tempos de bio-poder, um de seus
efeitos foi dobrar a condição do homem a sua própria natureza.
Assim, esta tese pretende colocar a possibilidade de uma crítica “à pobreza da
existência estética”, forma de vida que nos cerca e tenta extrair de nossas ações sobre
nos mesmos um bioascetismo que obliterou os assuntos humanos em nome da
“liberdade” de estar vivo.
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