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FRONTEIRAS INSTAVEIS, CORPOS PERMEAvEIS: 

ALGUNS MAPAS DO MEDO, DA POLITICA 


E DA BIOLOGIA IMAGINARIA1 


CRISTIANA BASTOS* 

Um dos efeitos de da epidemia de SIDA prende-se com a 
forma como veio questionar 0 optimismo que, ate aos anos 1980, se 
vivia em muitos circulos e que dava par garantida a conquista das 
doencyas infecciosas como efeito do progresso medico-cienlffic02

• Por 
representar uma quebra nessa continuidade, a SIDA foi alvo de um 
numero inusitado de formula.yocs cognitivas, nem todas cicntfficas ou 
academicas: lado a lado com pesquisas, artigos, cornunicacyoes, con
gressos e comissoes de especia!istas, vicram tambern as pseudoteorias, 
os boatos, os juizos, os silencios e as escusas. 

Na perspectiva das ciencias da saude, muito do que foi dito nao 
passou de rufdo alienante que se atravessou no caminho do verdadeiro 
trabalho de intervenyao. Urn ruido de arcaismos, preconceitos e 
erroneas que obscureciam 0 trabalho cientifico e a distribuicyao dos bons 
resultados da investigacy{w cientifica. 

Para a antropologia do conhecimento, tudo 0 que foi dito, e 
tarnbem 0 silenciado, e relevante e interessa para percebermos quem 

A investiga<;:ao aqui contida resulta de reflexoes no ambito do Projecto 
Imperios, Centros e Provincias: A Circula<;ao do Conhecimento Medico (P1UC! 
HCT/72I43!2(06). Uma versao preliminar foi aprcsentada no Col6quio RazOes da 
Saude, Centro em Rede de Investiga<;ao em Antropologia, Lisboa, Jullio de 2010. 
Agrade<;o a Manuela Ivone Cunha e Jean-Yves Durand, organizadores, bern como 
aos demais participantes, 0 convite e 0 debate. 

• Instituto de Ciencias Sociais, Universidade de Lisboa. 
2 Para uma perspectiva gentl e bastante completa sobre este momento, veja-se 

Garrett (1994). Para trabalhos gerais e especfficos sabre a epidemia, veja-se, entre 
outros, Grmek (1989), Mann et al. (1992), Farmer (1992), Herdt e Lindenbaum 
(1992), Epstein (1996), Eastos (1999), l~oJler e TIlorn (2005; 2(08), Fassin (2007) e 
Susser (2009). 
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somos enquanto humanos que pensam, agem e reflectem. Do mais 
absurdo rumor amais rigorosa pesquisa, tudo e produ<;ao humana, e 
toda ela se prod uz em contextos sociais que a condicionam; rumores e 
cicncia actuam, par seu turno, no contexto que os produz, afectando os 
pIanos do social c do organico, transtornando os corpos, transformando 
as popula.;:oes c condicionando 0 entendimento. 

Podemos equacionar esta multiplicidade de produ<;oes simb6licas 
em termos de uma tensao entre universos cognitivos: 0 da ciencia, 
supostamente acima dos enredos sociais, e 0 dos boatos, juizos e 
rUInores, tecido por esses mesmos enredos. Note-se que estes universos 
nao se excluem par inteiro, nem separam irredutivelmente grupos de 
pessoas que em toda a sua contradi.;:ao os combinam. Esses rnundos 
coexistem e sobrepoem-se, movendo-se em circulos diferentes do 
entendimento, das cmo.;:oes e ac.;:5es humanas. Tanto as mais fabulosas 
fantasias como as mais sustentadas teorias cientificas tem capacidade 
de transfonnar 0 real que as gera. Teorias, rumores e outros produtos 
cognitivos de diferentes estatutos epistemol6gicos intervem na frente 
organica, desafiam a morte ou chamam-na, transformam os carpos e 
condicionam 0 cursu das epidemias. Neste contexto cabe agora exa
minar algumas dessas produ<;6es simb6licas geradas pelo imp acto da 
SIDA; entre elas detectamos velhos temas da hist6ria e antropologia 

da saude. 
Em primeiro lugar, Lemos 0 dispositivo de imputar culpa e defice 

moral ao doente: se 0 mal t~ a doent;a, 0 mal e tambem, e sobretudo, 0 

doente, 0 portador]. Esse dispositivo ao mesmo tempo desumaniza 0 

portador da doen.;:a e expulsa-o do cfrculo social. Desde 0 abandono 
dos acometidos pela variola ao estabelecimento de col6nias de leprosos 
nas margens das cidades e comunidades, esta a humanidade, pelo 
mundo fara, mais que intima com as estrategias de segrega.;:ao e exclu
sao: "as bexigas naAsia causao terror tal, que Paes, Mai, filhos e amigos 
se abandonao reciprocamente logo que apparece algum affect ado, 

, 0 ciassico de Susan Sontag, Illness as a Metaphorll978) mostrou 0 quanta e 
persistente e pernicioso - 0 poder da met<ifora aplicado as doen.;:as e prolongado 
(metonimicamente) no doente. Durante a epidemia de SIDA, a autora dedicou 
um ensaio independente it nova epidemia, seguindo a mesrna linha refJexiva, e de 
um artigo de jornallilerario rapidamente se tornou nllin pequeno liVIO de grande 
impacto, AIDS and its metaphors (1989). 
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chegando atte a lan.;:a -los em lugares desert os'; narrava em 1857 0 fisico 
mor do Estado da India, Eduardo de Freitas e Almeida'. Amarginaliza
.;:ao dos Ieprosos e tambem urn tema recorrente a que nao escapam as 
referencias biblicas e as rcflexoes de Foucault, que rerew a passagem 
da "expulsao do leproso" para a posterior "conten.;:ao da peste" na qua
dricula urbana". Muitas institul<;;oes de solid arie dade humana nasceram, 
precisamente, para ultrapassar esta pn'ttica - uma mao indignando-se 
com 0 que fazia a outra, uma mao mitigando os maldicios causados 
pela outra mao. 

Um outro mecanismo simb6lico de interpreta<;;ao da docn<;a tern sido 
alvo de atenyao privilegiada da antropologia: a doen.;:a como feiti<;o, 
resultado de feiti.;:o, 0 doente como vitima de feiti<;aria, de mau-olhado, 
malquerer, inveja enfim, como ilustrou Evans-Pritchard (1 937) na tao 
citada monografia sobre os azande centro-africanos, a doell.;:a, infortl1
nio e mal-estar como corporificac;:ao clas tensoes socials que orgallizam 
e fracturam os colectivos humanos6

• 

Urn e outro destes eixos interpretativos estiveram presentes nas nar
rativas e percep<;;oes publicas da epidemia de SIDA. Nalguns circulos 
imperou a culpabiliza<;ao e responsabiJiza<;ao clos doentes, enquamo 
noutros cristalizou a uo.;:ao de se tratar de actos perpetrados por tercei
ros, levando as teorias de conspira.;:ao da feitit;aria de fundo de quintal 
aextermina<;ao orquestrada por govern os, por cmpresas, por grupos 
racistas com alvos racializados, por labarat6rios ansiosos por vender 
os seus produtos ou simplesmente por negligencia na presta<;ao de 

, Arquivo Historico Ultrarnarino. india, Servi.;:os de Saude, Mar.;:o, n." 1987. 
Ofidos dos empregados, 1840-18b8. Relatario do ano de 1857, Eduardo Freitas 
d'Almeida, Fisico-mm, para Manoel Maria Rodrigues de Bastos, presidente do 
Conselho da Saude Naval e Ultramar. Fonles levanladas no ambito dos projec
tos FeT Medicina Tropical: A Escola Medica de Goa e 0 Imperio (PLUS/l999/ 
&"IT/15157) e Medicina Colonial, Estruturas Imperiais e Vidas Pas-Colonials 
(POCTIIANT/41075/2001), e trabalhadas no €lmbito do projectolmperios, Cenlros 
e Provincias: A Circula«;:ao do Conhecimento Medico 

5 A obm de Foucault tambem etratada de modo "biblico" por muitos academi· 
cos, que escolhem cita«;:oes soltas para dar autoridade e lastro temporal a algumas 
reflexoes, as vezes, provenientes de grava~6es de aulas feitas livm, como e 0 caso 
da referencia aqni em causa. originalmente colhida no regislo magm\tico das 1i';:6es 
proferidas no College de France (15 de Janeiro de 1975), reCenleJllente cornpiladas 
em IiVIo (Foucault, 2003: 43 e seguintes). 

Para uma discussao mais recente. veja-se Rodlach (2006). 



T
, 

110 IRAZliES DE SAUDE 

cuidados de saude, nas campanhas de vacinalYao em massa, na expe
rimentalYao biologica, no desenvolvimento de annas de nova geralYao7. 

Tambem a teoria dos miasmas veio atona corn a epidemia de SIDA. 
Essa oersoectiva transferia da vitima para os lugares e ambientes a res
ponsabilidade difusao das doencas. Teve bastante difusao antes 
do advento da bacteriologia, que a tornou obsoleta, sem que, todavia, 
deixasse de persistir latente; reemergiu apontando 0 dedo aos centros 
de devassidao, como Nova Iorque e Los Angeles, aos lugares de pecado 
e comportarnento irresponsavel, como os bairrosgay, as vielas dos dro

os bordeis de prostitutas, a lassitude urbana ern geral, enquanto 
causas da difusao, quando nao da propria cria\=ao, da nova epidemia8• 

Por outras palavras, 0 estigma desloca-se dos indiv[duos para os lugares, 
estendendo-se, por vezes, a continentes inteiros. Assim foi tratada, em 
muitas insti'mcias, a propria Africa: urn contentor de perigos e conta
minalYao, reactualizando-se, com a SIDA, alguns temas do niilismo e 
preconceito geral sobre a insalubridade dos tropicos e da Africa em 
particular que se tinham popularizado entre europeus na epoca colonial. 

Uma ultima Hnha interpretativa sobre a doenlYa trouxe, de certo 
modo, uma IibertalYao da cadeia de estigmas, culpas, desculpas e con

referidas: trata-se da teoria dos micr6bios, ou germes, enfim, 
o pensamento que abre a era da bacteriologia. Segundo 
vencional da historia da medicina, a nova teoria seguiu-se e suplantou 
a teoria dos miasmas, e a maioria de n6s associa-a ao momento Pasteur 
das descobertas cientfficas. Seres microscopicos, invisiveis, sem razao 
nem ambicao ou moral imoUlavel. seriam responsaveis pelas doenlYas. 

7 0 que veio lambem a chamar-se negacionismo tevevarias fonnas; nos meios 
gay urbanos none-americanos, !eve 0 sell melhor exemplo nas campanhas 
New York Native; para a discussao e analise, veja-se Epstein (1996) e Bastos 
Chirimuuta e Chirimuuta (1989) equacionaram para Africa 0 lema da conspira
"ao, mais tarde seguido por grande numero de pessoas e alguns Hderes de paises 
africanos. Para amHises receJltes desta complexidade, veja-se Passin (2007), Youde 
(2007) e Susser (2009), e, ainda, 0 classico de Farmer sobreo Haiti (1992).As teorias 
conspiratorias sao facilmente recici<lveis, como se viu a proposilo da epidemia de 
gripe H1N I de 2009, quando abundaram os panlletos sugerindo que se Iratava de 
lima cria"ao artificial para vender produtos mcdico-farmaci\uticos. 

Para uma narrativa do interior da epidemia nos seus inicios, centrada nos 
lugares e agentes de contamina<;ao (0 paciente "ero), veja-se Shilts (1987). Para 
uma discussao da persistencia das no<;5es de lugares de contamina<;ao, veja-se 
Saraiva (2009). 
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Sendo este um dispositivo de interpretalYao da doe1wa mais democra
tico que os oulros e a VOZ oficial do pensamento medico no seculo XX, 
foi aplaudida a sua chegada ao conhecimento da SIDA, atraves de uma 
entidade nova, 0 HIY, ou Virus da Imunodeficiencia Humana. 

o isolamento deste virus nao ocorrcu, propriamente, a urn pesqui
sador i\uminado num laborat6rio beatifieo com vista para as encostas 
de uma montanha magica onde os cientistas se aproximam dos deuses 
para trazerem redenlYfto ahumanidade em sofrimento e aos rnillioes de 
trabalhadores da saude que deles esperam descohertas e Ilovidades; 
tao poueo teve lugar dentro de uma torre de rnarfim de onde irradiam 
as sinergias criativas dos colectivos de Foi antes da competilfao 
intemacional de laboratorios publicos urn nos Estados Unidos, outro 
em FranlYa - e num enredo complexo, numa hist6ria a que nao faltam 
mas praticas, semiespionagem, assimetrias de genero e clientelismos 
que se fundiu, 11a entidade HIY, 0 frances LAVe 0 americana HTLV-IIP. 

Este novo objeclo de conhecimento foi rapidamell te capturado 
microscopia elcctr6nica, visualizado, fotografado e, em pouco tempo, 
sequenciado geneticamenle. A pr6pria tecnologia de sequencialYao 
gcnetica teve urn impulso de crescimento em fun\=ao da necessidade 
de conhecer maximamente 0 HIV - e rnutuarnente reforlYaram os res

pectivos estatutos onlOlogicos 10. 

Para os envolvidos na epidemia, a identificalYao de urn virus respon
savel pel a doenlYa representou um patamar de alivio e esperan<;:a, uma 
interpretalYao asseptica e neutra, scm invocalYao de culpas ou produlYao 
de estigmas, apontando 0 carninho para uma inlervenlYao uma 

, Em 1988, publicou--se um artigo de consenso, no numero especial "What 
Science knows ahout AIDS'; da revista Scientific American, em que se retratava 
lima descobena, paraleia e simultanea, do virus responsavel pela SIDA, 110 

laborat6rio Pasteur, em Paris, pela equipa de Luc Montagnier Cafinal, como mais 
tarde se reconheceu, corn lideran<;a da virologista Franyoise Barre-Sinoussi), 
onde terla sldo baptizado de LAV, e pela equipa liderada por Robert Gallo, nos 
Institutos Nacionais de SaIl tie do Estados Unidos, que 0 teria baptizado de HTLV
·Ill; mais tarde, foi reconhecido que existiu contaminal(ao laboratorial, a partir 
de amostras com 0 virus isolado em Fran<;a, tralando-se, pOl'tanto, do mesmo 
esp(~cime 0 original LAV. 

10 Nos ultimos anos, 0 estudo do conhecimento geIH~tico entrou em for<;a nos 
interesses da antropologia; para lima primeira colec<;iio, veja-se Heath e Rabinow 
(I993), para trabalhos mais recentes, veja se, par exemplo, Goodman, Heath e 
Lindee (2003), Piilsson (2007). 

http:NSTAVF.IS
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terapeutica, quic;:a uma prevenc;:ao ou mesmo uma erradicac;:ao. Mas nell 
aquela csta isenta dos constrangimentos culturais que condicionam e 
modelam as outras prodw;:6es cognitivas de que a ciencia se distancia 
Dm exame detalhado da linguagem usada para descrever a SIDA, 0 HIV 
e as propostas terapeuticas que lhes foram dirigidas, sugere que tambcm 
neste plano 0 conhecimento eS!il condicionado por modelos, tensoes e 
articulac;:oes sociais. I I E urn tema sobressai entre to dos, talvez sinal do 
tempo ern que vivemos, inscrito na linguagem, transportado para os 
fenomenos organicos, naturalizado: 0 lerna da guerra. 

Tudo na SIDA e de guerra; fala-se de inirnigos, defesas, ataques, gua· 
ritas, trincheiras, sentinelas, mensageiros, transmissores, imunidades. 
Altamente visivel, a SIDA popularizou esta linguagem, ate entao usada 
em momentos ocasionais de encontros privados com uma ou uma 
qualquer oulra infecyao ou afecc;:ao, ou circunscrita aos livros didacti
cos que atraves de metaforas reconhedveis ajudavam a interpretar a 
complexidade de alguns process os organicos e palologicos. Tornou-se 
comum a referencia ao caracter insidioso desta infecc;:ao, dado 0 facto de 
o seu virus se instalar e atacar as chamadas celulas sentinel a do sistema 

os linfocitos T4. Atacados, neutralizados e destruidos estes, 
o corpo ficava amostra, sem sentinelas nem guaritas, desprovido de 
protec.;:oes, asorte de todo e qualquer invasor, forte ou fraco, comum 
ou raro, grande ou pequeno, como uma casa aberta a saqueadores de 
momenta e ladroes de ocasiao. Mesmo 0 mais mediocre dos invaso
res, inabil para atacar urn corpo em circunstancias normais, 
fazer urn festim com os corpos atingidos pelo HlV. E foi praticamente 
nestes termos que se descreveram as patologias da SIDA, as estranhas 
mortes por cryptosporidium, uma coisa de pornhos; ou toxoplasrnose, 
de cachorros; ou pneumocystis carinii, coisa de orfanatos da Segunda 
Guerra Mundial; ou sarcoma de Kaposi, coisa dos vales remotos do 
Mediterraneo: inimigos improvaveis, oportunistas que se aproveitavam 
do estado desguarnecido do corpo, perdidas as sentinelas, para ali 

II acampo de estudos sociais da ciencia, que teve como precursores mais nomea
dos Karin Knorr-Cetina (1981; 1999) e Bruno Latour (Latour e Wolgar, 19tH), teve a 
sua explosao l1a antropologia de meados da decada de 1990 em diante (v. Franklin, 
1995, entre outros) e ehoje Ulll campo de enorme impacto e vitalidade (v. Hackett 
et al., 2007). Para Ulll volume sobre ocampo e Portugal, ver Nunes e Roque (200B). 
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fazerem incursoes e razias a baixo custo e, no processo, levando-lhes 
tambem a vida emimproviveis cin,:unstanci.as. 

assim com a SJDA uma naturalizac;:ao da linguagem de 
guerra para a saude e com fortificat;:oes e eXCrcitos que fazem 
do corpo reduto, fortaleza, cidadela, e do que esta fora do corpo um 
espa<;o hostH, territorio de inimigos, reserva de cxterminadores, E entre 
o reduto do corpo e 0 campo dos invasores que 0 ameac;:am espera-se 
que estejam guaritas, defesas, tacticas e estralegias; annas, combates, 

guerras, derrotas e vitorias. 

fig. 1 - Sistema imunitiuio em ac<;iio (Il esqllerda) e enfraquecido (3 direita), 
segundo i1l1stra<;:oes da auto ria de Victor Luan-Rackliffe 

Victor Lunn-Hoddiffe. Publica<;ao generosameme aU10rizada pdo autor 

Tudo se passa, portanto, como se a vida e 0 vivo fossem subsumi
dos na logica e razao de ser dos exercitos, ou seja, a de exislirem para 
a guerra, sempre a guerra, imediata ou antecipada, para a qual ha que 
estar preparado uma guerra que, nos dias que passam, decorre 

expectativa, e provoca-se quando nao acontece. Tho naturafizada 
esta a transferencia dos sfmbolos, [cones e instrurnenlos interpretati

vos entre 0 belico e as outras instancias da vida que POUCD nos 

http:cin,:unstanci.as
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espantamos com 0 uso constante desta no campo da saude. 
Se a guerra esta por lodo olado, os exercitos precedem-na e inventam
-na sc for '2 • 

Quando acima distinguiamos as formas de conhecimento mais 
permeaveis as tensues da sociedade, por urn lado, e, por outro, 0 

conhecimento cientffico, que beneficiaria de independencia 
relativamente as configura<;6es sociais, nao assinahimos devidamenle 
o quanta os proprios conteudos da ciencia silo, afinat, tambem eles, 
urn reflexo de tensoes sociais, as que pairam tao firmemenle no nosso 
universo cognHivo que se naluralizaram e instrumentalizaram: assim 
acontece com os modelos de guerra e a materialidade que cornpoe os 
exercitos, as suas armas e as suas fortalezas 13 

• 

Como os esludos sociais da ciencia tern mostrado, a lntrusao da 
sociedade no conhecimento cientifico nao 0 transforma em "nao den
tifica'; ideologico, magico ou simplesmente ineficaz. Os "arsenals" qui
micos desenvolvidos para 0 my; concebidos como conjuntos de armas 

a desactivar 0 inimigo por actua<;ao conjugada, resultaram em 
multos arlOS de vida para quem ja 0 n~\o esperava, em multiplicadas pos
sibilidades de actuayaO para os profissionais de saude e em novos pata
mares de negocia<;ilo no plano da saude global, do desenvolvimento, da 
interacc;ao norte/sup4. Nao e ineficacia ou incapacidade de representar 
o real que esta em causa, mas antes 0 excesso de signif1cados socials que 
passam por representayoes neutras e inacentes dos processos organicos. 

Resta perguntar como se cimenlou este nexo, coma se naturalizou 
o conjunto de representa<;6es belicas, de ande vem tanta proximidade 
entre a medicina das doen<;as infecciosas e 0 campo rnilitar. Para 0 

perceber, ha que olhar para 0 momento de grande intensidade de pro
du((ao cogllitiva que foi a expansao do conhecimento sabre doen((as 

Para a discussao sobre a militarizac;:ao da ideologia contemporanea, v. Lutz 
2006). 
Emily Martin moslrou que as percepc;:5es relativas ao sistema imu

nitario no telllpO da SIDA iam muito para alem do modelo de guerra, sobretudo 
entre cientistas; todavia, aquele eo modelo mais difundido e disponivel. Para uma 
discussao mais completa, recentemente editada, veja-se Cohen (2009). 

t4 A discussao sobre a distribuic;:ao de antivirais a baixos pre90s 011 gratuita
mente envolveu urn grande mimero de actores socia is, com protagonismo 
das enlidades, activist as e governos no Brasil (Galvao, 2005; Berkman et at., 2005; 

Biehl, 2004; Smallman, 2007; Bas\os, 2008). 
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infecciosas e 0 illicia da era lUIUglGi. Este, apesar de ser habitu
almente associado ao sabio Pasteur emoldurado entre os seus frascos e 
culturas de laboratorio, ou ao sabio Koch desenvolvendo os princfpios 
da etiologia infecciosa em torno da "peste branca" e silenciosa que foi a 

teve a seu momento e espayo privilegiado em cenarios de 
guerra. Desenvolveu-se em guerras propriamente ditas, em frentes de 
acyao com a especiaJidade de medicina militar, ou nas guerras suspen
saS, contidas, no controlo de fronteiras, na expansao intern a, na cria<;ao 
de na<;ao, na fortificayao do 

Foi no ambito da medicina tropical, em todas as suas frentes de impe
ria, de consolidayao da nayaO ou de intervenyiio militar internacional, 
que se desenvalveram os modelos de conhecimenta de que dispornos 
para pensar as infec<;6es. Eles sao, portanto, tambem providos de his-

n.,~~'~'" que nas remete para 0 perfoda de alto imperio e desenvol
vimento da medicina colonial. e permeados de uma cultura de guerra. 

Nautros lugares mostrei como, por vezes, era explicitamente directa a 
passagem do registo militar para 0 regista arganico i5: quando 0 chefe de 
servi<;o do Estado da India MigilCl Caetano Dias, um goes forma do em 
Portugal e amadurecido no exercito colonial, relata os even lOs na frente 
de saude em Goa no ano de 1902, e se entllsiasma a usar a linguagem de 
guerra para descrever a relayao entre organismos humanos e agentes 
infecciosos em ambientes tropicais, esta tambem a fornecer-nos urn 
manual completo de metMoras que ajuda a pensar a vida como um 
campo de batalha continua, com [rentes abertas, tropas estaciona
das, assallOs, vulncrabilidades, defesas. Os seus recursos conceptuais 
incluem a sugestao de ver 0 agente da malaria como "irmao uterino do 
indfgena que nao 0 abandona do ber<;a a cova" e se mantem com ele em 

instavel, abrindo carninho para "os seus primos ca-irmiias da 
flora microbiotica tomarem de assalto 0 desenhando um 
modelo que sent retomado a proposito da SIDA. Um autro factor que 
tornava 0 organismo "vulneravel e apto para ser presa dos nossos ini
migos" seria, segundo 0 medico, 0 excesso de sudayao tfpico dos paises 
quentes. Meditando sobre 0 facH agaslamento do figado nestes ciimas, 
mostra que e urn efeito de ser "uma das melhores e mais importantes 
pra<;as da defeza ( ... ) por assim dizer a sentinella vigilante que 

15 Pur excmplo, Bastos (1998). 
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protege 0 habitante dos dimas quentes dos ataques constantes dos 
seus inimigos" ja que reforyar as defesas, "guarnecer ( ...) as portas da 
sua entrada, fortificando os meios de resistencia organica" decorre da 
impossibilidade de manter constante uma "luta direcla contra 0 micro 
organismo'; que seria uma luta desigual e contra a propria natureza, ja 

que os microrganismos estariam dotados de "armas dIe] protecyao" 
extraordinarias que consistiam "na sua pequenez, na sua 
fecundidade e admiravellatencia da vida"l". 

Nao ten! sido Miguel Caetano Dias a iuventar estas imagens, mas 
consegue. com alguma vivacidade, ilustrar de modo pessoal aquilo que 
era de alguma forma um senso comum partilhado pelos que estavarn 
na dupla funyao de manter as estruturas de guerra, enquanto 
e a saude das popula<;oes, cnquanto medicos de saude 
inumeros os cxemplos ilustrados que naquela epoca conjugam as duas 
linguagens: as narrativas da peste, as medidas de protecyao, olevanta
mento de a contenyao e destrui<;ao dos inimigos.A porosidade 
entre os dois registos do pensamento e a aCyao era patente: a frente de 
saude era tambem uma frente de batalha, e e urn passo facil a partir da! 
emprcstar ao corpo, aos orgaos, aDs microbios e as particulas os instintos 
belicos que animavam a sociedade. 

Hoje proponho urn modelo urn pouco rnais alargado para dar conta 
desta permeabilidade: nao e apenas a militarizayao do corpo que 
decone de se the aplicar a linguagem dos exercitos que esta ern causa, 
mas uma ideologia de separa<;ao e fronteira que do campo politico se 
exporta para 0 da saude, e ali fica disponivel para ser reimportada para 
a esfera politica, agora em roupagens organicas. Os exercitos sao urn 
detalhe, uma componente de urn sistema mais arnplo em que existern 
adversarios com capacidade de ml'ituo aniquilamento, que em 
se podem tomar incompativeis e dcstrutivarnente medir 
tambem podem relacionar-se de outros modos: conquistando, cOIlver
tendo, assimilando, acornodando, adaptando-se e mimetizando ooutro. 

Uma grande parle cia configurayao politica do periodo de alto impe
rio e certamenle guerreira, e foi levada para 0 cerne dos modelos que 

\6 Arquivo Hist6rico Ultramarinu, Servi~o de sallde da India, sala 12, MaryO 1988, 
Estadu da India Purtugueza Relatorio do Servi<;o de saude, Heferido ao anna de 
1902, por Miguel Caetano Dias, Chefe do servi~o de smide 
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usamos para pensar 0 corpo, e estes lit ficaram, de tao condensados 
e primordiais: os ataques, os contra ataques, as defesas. Nao apenas 
era a mesma sociedade a responsavel pela conquista colonial e pelos 

e aplicac,:6es da medic ina tropical; por vczes, eram 
as mesmas exactas pessoas que desempenhavam ambos os papeis e 
actuavam nas duas frentes. 

Fig 2a Sir Patrick Mansoll no laborat6rio da Escola de Medicina Tropical de Londres 

(Seamen's Hospital Suciety, fotografia, 1910) 


©Wellcome Library, London. Publicadocom a generosa autoriza<;ao da Iliblioteca Wellcomc 


Fig 2b Experii!mcias de Sir Patrick Manson com filaria ,anguinis-hominis num 

sujeito humano na China (pintma de E. Board, ca. 19l2) 


©Wellcome Library, London. Publicado com a gene rosa autoriza~ao da Biblioteca WcUcome 


Mas algo para al!~m da guerra se passava nos circulos em que se 
desenvolveu a medicina tropical eo conhecimento das doen<;as infec
ciosas, e do sistema imunitario, que usamos ate Fora da guerra, 
mas tendo·a implicita, as sociedades de matriz europeia 
espa~DS e dominavam popula(;6es. Desenhavam recortes e erguiam 
muros, definiam oposi~:5es inultrapassaveis, disponibilizavam concei
tos como 0 de raya e na<;ao para agrupar as diferen<;as e fechavam-nos 
em identidades de ontologias diferenciadas e hierarquizadas. Havia 
cidadelas e muros a separar 0 civilizado do mato, a cidade de casas e os 
arredores de palhotas, e dentro dos muros vivia-se uma paz contida e 
estrulllrada pela ameaya do exterior - nas colonias europeias em Africa 
e na Asia, mas tambern £las cidades brancas em expansao na Australia 
e Americas; a polariza<;ao das diferenyas e a racializa<;ao hierarquizada 
dos grupos serviu de pallo de fundo ideologico para os projectos el\-pan
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sionistas. com estes se consolidou 0 modelo de guerra, enquanto 
estruturante das ocorrencias infecciosas. 

Este modclo de fortificac;ao persistiu ate hoje, como nos mostra 0 

eon)unto de reaC(;:6es aepidemia de SIDA. Bem pode 0 pensamento 
pos-moderno por-nos a disposiC;ao modelos de t1exibilidade17

, de 
identidades multiplas e de eomunicaC;ao em rede, que a abordagem 
conceptual e terapeutica que nos domina eainda na guerra. 

Figs. 3a, 3b, 3c - A fronleira Europa! Africa em Ceuta e estreito de Gibraltar. 
Fotos da autora, Pevereiro de 201 0 

Crisliana llasros 

Ii tambem com reverberac;oes de guerra e intervenc;ao b6lJea que 
entramos no seculo XXI, como que anulando os efcitos do pacifismo, 
desarmamento, ajuda humanit{lfia, ONGs, desenvolvirnento, Cruz 
Vermelha, OMS, ONU e 0 degelo da chamada Guerra Fria. Curiosa
mente, sao agora as guerras que tomam emprestada a linguagern das 

infecciosas. Mais ainda, as tens6es de fronteira, hojevividas na 

Tauber(I994). 
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eeonomia global fazem reviver as metMoras mais duras que transitaram 
entre a Jogica militarizada das potfmcias coloniais e as descric;6es do 
corpo e agentes patogcnicos!8. 

Os mums erguem-se de novo, e as inirnigos sao nomeados entre as 
diferentes os imigrantes, os viajantes, os estranhos. 0 perigo econfe
rido agora aos quc chcgam etransitam; para fcehar um cfrculo compJeto 
de metaforas, sao agora os imigrantes e os estranhos que passarn por 
inimigos toxicos e invasores contra quem ha que mantar guardasJ9

• E a 
linguagem da vulnerabilidade, passada da ordem colonial ao organico, 
regressa tambem, mobilizando os rnais redutores mecanismos da eogni

entretanto eonsolidados pela propria Jogiea biomCdica, do 
do organico para 0 do Estado, das leis, dos preconeeitos que exacerbarn 
o medo da diferenya e dos diferentes. 

Se pensavamos que a biornedicina pairava longe das tensoes sociais, 
sabemos agora que £laO apenas as aeolhe e incorpora, como ainda 
devolve asociedade as referencias organicas que ajudam a formular, e 
potenciar, as velhas e as novas tensoes. 
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