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Resumo: A problemática da constituição do sujeito hoje se apresenta diretamente
relacionada às intervenções biotecnológicas que imergem corpo e subjetividade
em um regime de intensa visibilidade. Partindo-se da constituição histórica da
interioridade do sujeito, busca-se aqui explorar a relação entre a extrema exposição
que as biotecnologias proporcionam ao corpo e uma subjetividade construída a
partir de uma verdade externa e objetiva. Abordam-se dois aspectos dessa
problemática: o funcionamento das biotecnologias no quadro dos dispositivos de
saber e poder contemporâneos e a forma como o saber psicológico se configura
em face da implantação de racionalidades biológicas no campo social.
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BODY, SUBJECT AND VISIBILITY: BIOTECHNOLOGY AND ITS

EFFECTS IN THE INNER WORLD

Abstract: Presently, the issue of  the constitution of  the subject is linked to the
biotechnological interventions which reveal the depths of  the subject and the body.
In the following paper we try to analyze the political relation between the body
exposition as an effect of  the biotechnologies and the subjectivity constructed by
an external and objective truth. Two aspects are focused: the biotechnologies working
on the present power/knowledge frame and the insertion of  the psychological
knowledge in the biological rationalities in the social field.

Keywords: biotechnologies; interiority; subjectivity; body; power
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As biotecnologias, trazendo determinados domínios de nós
mesmos, que antes eram considerados naturais, para o campo de
escolhas, valores e responsabilidade humana, inserem-se na problemática
da constituição do sujeito. A partir da abertura do código genético à
manipulação e à visibilidade, as práticas de cuidado com o corpo se
ampliam, tornando-se mais constantes e intensas.  Neste sentido,
podemos dizer que a construção contínua do corpo na contemporaneidade,
que se expressa, por exemplo, em práticas de cuidado com a saúde,
anteriores a qualquer surgimento de sintomas, deriva exatamente do
acoplamento de um domínio biológico a um domínio tecnológico.

Tendo em vista explorar este acoplamento, propomos um
entendimento da tecnologia como um agente produtor de interfaces.
Esta noção, no sentido aqui empregado, não se atém exclusivamente aos
recursos que possibilitam a interação homem/máquina, mas se estende
aos meios através dos quais certas regiões ou processos invisíveis, mudos,
inacessíveis seja aos sentidos, à ação ou à compreensão, passam a se
oferecer à visibilidade, à experimentação ou à significação1. No
domínio específico aqui tratado, ela se dá entre o sujeito e o seu
patrimônio genético. Este, que antes habitava o domínio da opacidade
e da fatalidade, torna-se um conjunto de informações visível e
passível de intervenção direta ou indireta. A noção de interface visa
aí ressaltar o processo através do qual a tecnologia permite que
uma certa parte do corpo, uma certa possibilidade de ação ou de
sensibilidade, antes pouco presentes no campo de experiência do
sujeito, tornem-se objeto de cuidado, exploração, transformação,
controle, desejo ou temor (Bruno, 2000).

Levando-se em conta a tendência da genética contemporânea
para o estudo de relações e mapeamento de genes envolvidos em certos
transtornos mentais e desvios de comportamento, vê-se como a
problemática da constituição da subjetividade se torna complexa quando
analisada a partir das intervenções biotecnológicas. Neste caso,
percebe-se o quão estreitos estão se tornando os laços entre nossas
identidades e uma natureza biológica. Sendo essa natureza equiparada,
em seus aspectos genéticos, a um sistema informacional manipulável e
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transparente ao exame2 , torna-se possível afirmar que a visualização
das porções mais íntimas e indevassáveis do corpo caminha em paralelo
à exposição contínua da subjetividade em nossas sociedades atuais.

O presente artigo pretende explorar exatamente essa estreita
relação entre corpo e subjetividade, no que concerne à dissolução da
opacidade nestes dois níveis. Tentaremos examinar dois aspectos desse
problema. O primeiro diz respeito à importância das biotecnologias
para as estratégias de poder contínuas e simultâneas que atravessam e
constituem subjetividades no cenário sócio-político contemporâneo da
“sociedade de controle” (Deleuze, 1992). O segundo diz respeito ao
modo como as ciências humanas, mais especificamente o saber
psicológico, se configuram em face da implantação de racionalidades
biológicas no campo social.

Na tentativa de apreender essas duas faces da questão da visibilidade
do corpo e do sujeito, percorreremos três etapas. Inicialmente,
abordaremos, a constituição de um sujeito na modernidade, através de
práticas disciplinares, terapêuticas e hermenêuticas, cuja verdade se
apresenta na ordem de uma interioridade relativamente opaca, ou seja,
daquilo que, embora seja em grande parte determinado por processos
de vigilância e auto-vigilância, pode resistir em uma esfera íntima e
indevassável. Trata-se de mostrar também que a intimidade é produzida
concomitantemente ao trabalho de técnicas políticas sobre a superfície
do corpo, que o expõe, mas reservando-lhe uma profundidade
imperscrutável. Em uma segunda parte, passamos então à análise das
técnicas políticas que atravessam o corpo e as subjetividades no âmbito
contemporâneo, assinalando que o governo de si e dos outros está
sendo reconfigurado pela propagação de enunciados relativos às ciências
e práticas biotecnológicas. Pergunta-se pelo estatuto contemporâneo
da verdade, pela dimensão autêntica do sujeito, tendo em vista as
alterações na topologia do corpo. É também observado que a lógica
do poder contemporâneo exige um trabalho sobre si contínuo,
encontrando reforço nas possibilidades técnicas de visualizar e
manipular as partes mais recônditas do corpo. Finalmente, nos dirigimos
novamente aos efeitos da propagação dos enunciados das ciências e



CORPO, SUJEITO E VISIBILIDADE: IMPLICAÇÕES DAS BIOTECNOLOGIAS SOBRE A TÓPICA DA INTERIORIDADE

42

INTERAÇÕES • VOL. XII • n.o 22 • p. 39-56 • JUL-DEZ 2006

práticas biotecnológicas, mas analisando-os no âmbito das ciências
humanas. Inquirimos sobre o papel que estas passam a ocupar no que
tange a produção de um si, em face da exposição contínua da dimensão
íntima e da visualização da profundidade do corpo.

A construção da interioridade e da opacidade
A fim de introduzirmos o problema contemporâneo da visibilidade

do corpo e da subjetividade, seria interessante compreendermos como
se constituem, na modernidade, as fronteiras que delimitam o domínio
do orgânico segundo uma tensão entre exterior e interior, transparência
e opacidade. Cabe ressaltar que as topologias do corpo e da subjetividade
podem ser exploradas segundo o que se supõe ser a sua natureza mesma
ou a partir de dispositivos que envolvem técnicas, táticas, saberes e
poderes. Encaminhamos esta segunda via de análise, tendo em vista
compreender de que maneira os dispositivos próprios à sociedade
moderna e disciplinar participam da constituição de uma subjetividade
interiorizada a partir de um investimento técnico e político no corpo e
na vida. Veremos como este investimento disciplinar no corpo articula-
se a uma determinada concepção de sua natureza e das relações que
aí vigoram entre o interior e o exterior, o profundo e o superficial.
Apontaremos ainda, tanto na topologia da subjetividade moderna
quanto na dos corpos modernos, a presença dos jogos de sombra e
luz, de opacidade e de transparência, de visibilidade e invisibilidade.

Sabe-se que um dos campos de investimento do poder disciplinar
é a superfície dos corpos – a face visível dos gestos, da atividade, dos
movimentos, dos exercícios, do cumprimento das regras, regulamentos,
horários. A este campo se associa uma escala ótica e uma estratégia de
visibilidade que pretende ser ao mesmo tempo minúscula e total.
Minúscula porque a disciplina, tal como Foucault (1983) a descreve, é
uma anatomia política do detalhe que estende ao mundo laico e ao
indivíduo comum o que já importava para a teologia e o ascetismo:

A mística do cotidiano aí se associa à disciplina do minúsculo ... A minúcia

dos regulamentos, o  olhar esmiuçante das inspeções, o controle das

mínimas parcelas da vida e do corpo darão em breve, no quadro da escola,
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do quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado, uma

racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do

infinito (p. 129).

A observação minuciosa do detalhe torna notável, no sentido de
significativo e visível, uma série de pequenas coisas que costumava ser
ignorada pelos grandes sistemas morais e jurídicos, devido a sua relativa
indiferença: atrasos, ausências, interrupção de tarefas, negligências,
grosserias, imodéstias, indecências (Idem, p.159). Mas a observação e
o controle dos corpos também deve ser total. A vigilância panóptica,
como se sabe, deve constituir um olho perfeito, maximamente eficaz
na capacidade de tudo ver e maximamente econômico no seu exercício,
pois deve ser discreto, anônimo e automático de modo a produzir uma
vigilância que seja ininterrupta e total nos seus efeitos ainda que
descontínua na sua ação (Idem, pp. 177-8).

Todo esse investimento na superfície dos corpos, comportamentos,
gestos e atividades, todo este jogo de olhares e vigilâncias ininterruptas
deve escavar uma profundidade, uma interioridade, um desdobramento
incorpóreo – alma, psiquismo, subjetividade. As táticas disciplinares
de visibilidade e vigilância só se tornam efetivas ao constituírem uma
auto-vigilância. O olhar do outro deve ser interiorizado e constituir um
olhar sobre si, deve abrir todo um outro campo de visibilidade que se
situa agora no interior do próprio indivíduo (pensamentos, desejos,
paixões) e que deve ser ‘observado’, nos vários sentidos da palavra,
por ele mesmo. É nesta medida que a tecnologia disciplinar é uma
tecnologia do corpo que visa, e mesmo produz, a alma moderna. É
também neste sentido que esta alma pode aprisionar o corpo, pois a
docilidade deste último não é apenas um efeito de coerções externas
mas sobretudo de cuidados que se exercem de si para consigo.

O que se deseja ressaltar é que a inscrição do poder disciplinar na
superfície dos corpos corresponde a uma subjetividade interiorizada,
dobrada sobre si mesma que, no recolhimento de uma profundidade,
pode prolongar o olhar normalizador ou lhe resistir. De todo modo,
este ‘espaço’ profundo e interior é concebido como uma realidade mais
autêntica e verdadeira, que pode se distinguir ou mesmo se opor à



CORPO, SUJEITO E VISIBILIDADE: IMPLICAÇÕES DAS BIOTECNOLOGIAS SOBRE A TÓPICA DA INTERIORIDADE

44

INTERAÇÕES • VOL. XII • n.o 22 • p. 39-56 • JUL-DEZ 2006

exterioridade, ainda que se constitua numa íntima relação com esta.
E mesmo que os princípios disciplinares prevaleçam no interior da
relação consigo, eles estão neste caso fundados num processo de
identificação e não tanto de coerção. Ou seja, são tomados pelo sujeito
como seus próprios princípios e não como mera sujeição ao outro.

Nota-se o quanto a dimensão interior e profunda caracteriza a
morada mesma da verdade do sujeito na modernidade. A esta topologia
associa-se todo um jogo de sombra e luz, de opacidades e transparências.
A natureza recôndita da verdade do sujeito moderno guarda muitas
vezes um parentesco com a sua natureza opaca, invisível não apenas
ao olhar do outro mas também ao próprio sujeito. A problemática do
inconsciente e os diversos saberes e terapêuticas ‘psi’ participam
ativamente da constituição desta verdade tão mais ‘autêntica’ quanto
menos visível e dizível. A posição privilegiada que a sexualidade ocupa
nas concepções médicas e psicológicas de doença mental ilustra bem
esta identificação da verdade com a porção inconsciente e involuntária,
simultaneamente mais secreta e determinante do sujeito. Não por acaso,
instaura-se toda uma hermenêutica de si que persegue

Essa instância que parece dominarmos, esse segredo que nos parece

subjacente a tudo que somos, esse ponto que nos fascina pelo poder que

manifesta e pelo sentido que oculta, ao qual pedimos revelar o que somos

e liberar-nos o que nos define (Foucault, 1984, p. 145).

O estatuto da sexualidade moderna nos permite, ainda, retomar
as relações entre o corpo e a subjetividade, agora no âmbito das táticas
do bio-poder3. Ao continuar de modo renovado o poder pastoral,
matriz de um poder que concerne à vida e à salvação dos indivíduos,
o bio-poder ao mesmo tempo mantém e recria no domínio da Razão e
do Estado moderno uma economia individualizante do poder onde
prevalecem os temas da vida, da saúde, da verdade interior e da
sexualidade. Com a consolidação do bio-poder no século XIX, a
intervenção do poder político na vida dos indivíduos encontra-se
aumentada. O poder do Estado se constitui como uma complexa
combinação de técnicas de individualização e procedimentos
totalizadores. É preciso combinar uma gestão da população, noção que
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ganha força ao longo do século XVIII, com um cuidado com os
indivíduos que a constituem (Foucault, 1994a, p. 159). As ciências
humanas e sociais encontram aí um solo fértil de desenvolvimento na
medida em que “levam em conta problemas de comportamento
individual no interior da população e as relações entre uma população
viva e seu meio” (Foucault, 1994b, p. 827). O saber sobre o homem se
dirige a dois campos fundamentais: um, globalizante e quantitativo,
concernente à população e outro, analítico, concernente ao indivíduo
(Foucault, 1994a: 231). De um lado, programas estatais de regulação
das populações – proliferação, nascimentos e mortalidade, nível de
saúde, tabulação das riquezas e de sua circulação, condições de vida,
longevidade, etc.. De outro lado, a massa das instituições que se centram
sobre os indivíduos e seus comportamentos: conhecer, interrogar,
hierarquizar, adestrar, curar.

A sexualidade ocupa um lugar privilegiado neste processo na
medida em que articula os dois pólos investidos pelo bio-poder e pelo
saber sobre o homem que lhe é correlato. O sexo articula o somático e
o psíquico, bem como o coletivo (pela regulação das populações) e o
individual (pelo controle, principalmente médico e pedagógico, do corpo
sexualizado dos indivíduos). Deste modo, a necessidade de controlar
a sexualidade encontrava sua razão de ser nas normas de saúde mental
ou da descendência sadia. O sexo, com seu potencial patogênico seja
para o indivíduo, seja para a espécie, torna-se foco privilegiado de um
poder centrado na vida (Foucault, 1984, pp.129-139). E este poder,
que quer gerir a vida e a saúde, procura garantir as condições e as
regras de uma existência saudável.

Nota-se que o bio-poder inscreve-se não apenas na superfície
dos corpos, como se mostrou nas tecnologias disciplinares, como
também ingressa em seu interior, seja pela via da regulação de uma
sexualidade que supostamente se esconde nas profundezas do corpo
e nas suas fronteiras com o psíquico, seja pela via do que se concebe
ser a natureza do corpo dócil cujas técnicas disciplinares que se lhe
aplicam do exterior devem “respeitar” seus ritmos e limites internos.
Dado que o corpo dócil deve também ser útil e produtivo, as técnicas
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de adestramento não podem ultrapassar limites que a natureza impõe,
sob pena de comprometer os efeitos de utilidade desejados (Foucault,
1983, pp. 140-141).

Reencontramos no domínio do corpo o que já se viu no âmbito
da subjetividade. Ainda que o bio-poder moderno suponha um corpo
que se oferece ao adestramento, à disciplina, à vigilância, à decifração e
ao monitoramento, este corpo se oferece a uma visibilidade que é
apenas parcial. A interioridade do corpo, suas camadas mais profundas
e mais íntimas guardam uma opacidade que resiste ao olhar e mesmo à
intervenção. O corpo moderno participa de um regime de visibilidade
e controle onde ainda há reserva e espaço para o imperscrutável, o
secreto e o que escapa ao conhecimento e à ação humana. É nesta
medida que a natureza pode ser o reino da necessidade e a biologia
pode ser um destino para os homens modernos.

Diferentemente, o regime de visibilidade que se aplica sobre os
corpos contemporâneos parece incidir sobre as suas menores e mais
íntimas porções e não deixar nenhuma região de sombra. O Visible

Human Project4 e o Projeto Genoma Humano ilustram a radicalidade e
a extensão dessa visibilidade. O corpo aí é visível não apenas como
sistema de órgãos, mas como sistema de informação, o que o torna
amplamente manipulável e modulável. As biotecnologias e práticas
biomédicas contemporâneas participam de uma nova relação entre
o corpo e a tecnologia, entre a natureza e o artifício. Afirma-se que
tais domínios partilham desde então uma mesma “constituição”
informacional. E o corpo parece tender a não guardar mais nenhum
segredo, exterioridade ou fatalidade frente à intervenção técnica. Estes
novos dispositivos de visibilidade e manipulação dos corpos dissolvem
o seu peso e a sua massa transformando-os em porções de informação
que podem ser desmontadas e remontadas em bancos de dados (Garcia
Dos Santos, 2004). E este corpo de uma natureza sem reservas, de
uma matéria sem resistências parece corresponder a uma subjetividade
exteriorizada e exposta, que encontra na sua face visível e corporificada,
e não mais numa interioridade recôndita, seu lugar privilegiado de
investimento e constituição.  Veremos como o campo das escolhas e
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cuidados sobre quem se é e o sobre o que se deseja ser está inscrito no
corpo tornado superfície virtualizada e modulável.

Governar a si como existência somática
A partir de alguns aspectos que singularizam o bio-poder

contemporâneo, abre-se uma via para o entendimento da importância
das biotecnologias do ponto de vista das estratégias de governar a si e
aos outros em vigor nas sociedades atuais. Como foi apontado, a
emergência da gestão das populações foi sustentada por uma série de
estratégias políticas que aumentavam a produtividade dos corpos,
conectando, através da noção de saúde, a sexualidade às regulações
estatais e institucionais que marcaram a modernidade. Neste sentido, o
bio-poder na modernidade se perfilou segundo a gestão da saúde pelo
Estado e pela administração dos indivíduos no interior das instituições.

Voltando nossa atenção para os dispositivos de controle
contemporâneos, vemos que se delineia uma crise não somente dos
investimentos do Estado do Bem-Estar, mas também das instituições
disciplinares, encarregadas da tutela dos loucos, crianças e enfermos.
Liberado do confinamento disciplinar, o poder parece se espraiar pelo
campo social, atuando em meio aberto contínua e simultaneamente
sobre os sujeitos, independente do fato de serem desviantes da norma,
fazendo com que, longe do amparo estatal, passem a gerir com maior
intensidade e de formas diferentes sua própria saúde (Deleuze, 1992;
Hardt & Negri, 2001). Neste cenário sócio-político, não somente a
abrangência dos mecanismos de controle deixa de estar restrita ao
interior das instituições, bem como o sujeito perde sua esfera íntima
que, de algum modo, no cenário moderno e disciplinar, podia ser ainda
preservada, resistindo às técnicas que visavam expor seus pensamentos,
desejos e paixões.

As ciências humanas e sociais implicadas no surgimento dos
registros sobre o crescimento demográfico, da saúde e longevidade
da população, assim como dos detalhes da conduta e hábitos dos
indivíduos, imergiram o corpo em um domínio histórico, ainda que lhe
reservando um aspecto biológico. Deste modo, não somente o corpo,
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mas também o sujeito participavam de um regime de visibilidade parcial
derivado de um ideal de homem produtivo, seguro e saudável perseguido
pelas táticas empregadas pelo bio-poder. (Rabinow, 2002). A este ideal,
subjazia a concepção de uma ordem involuntária na qual se encontrava
a verdade do sujeito, que por sua esquiva à visibilidade necessitava ser
trazida à superfície. Este domínio do verdadeiro, conforme viemos
insistindo, não está sendo visto como um dado, uma essência do homem,
mas um registro produzido pelas práticas das ciências humanas e sociais.
Com a propagação de enunciados ligados às ciências biológicas e
biotecnologias, aparentemente outra espécie de verdade está sendo
articulada com as estratégias de governamentalidade contemporâneas.
Se for assim, cabe perguntar qual o regime de verdade- e ao mesmo
tempo de poder- instaurado por essas ciências e tecnologias, em torno
do qual corpo e subjetividade irão gravitar em nosso presente.

 Modificações evidenciadas no âmbito da definição da saúde
parecem nos fornecer alguns indícios de tal regime. Como se sabe, até
pouco tempo ainda era possível definir essa noção de modo negativo,
segundo a ausência de alterações no domínio orgânico, tratando-a como
a “vida no silêncio dos órgãos” (Leriche, apud Canguilhem, 1995, p. 67).
No entanto, práticas ligadas à biologia molecular, como as técnicas de
diagnóstico genético e de terapia gênica vêm reconfigurar tal enunciação.
Considerando-se que aquilo tido como estritamente natural e afastado
da visibilidade em nosso corpo- o código genético- passou, através
dessas técnicas a estar disponível a nossas ações e escolhas, pode-se
inferir como o estatuto do verdadeiro sofreu deslocamentos. Quando
nossa memória biológica é liberada de sua condição de destino
incontornável vindo ao encontro das possibilidades de intervenção
tecnológica, novos registros de experiência do corpo, de sua
temporalidade, de sua saúde e doença derivam da interface promovida
pelas tecnologias genéticas. O corpo que elas ‘revelam’, o genoma, é
um grande estoque de virtualidades. A análise diagnóstica do programa
genético de um indivíduo evidencia, mais que a presença atual da doença,
as enfermidades que ele pode vir a ter. Deste então, a ausência de
alterações orgânicas não apreende mais a natureza da doença definida
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por tais práticas, já que lidamos com uma enfermidade virtual e não
com a doença atual que nos informa, por dores, sintomas e sinais,
sobre o estado do corpo presente. E a saúde, por sua vez, não pode
mais ser definida pela ausência de doença atual. Estamos todos ‘em
risco’, simultaneamente sãos e enfermos. Deste modo, institui-se um
regime de cuidados e inquietações relativo às virtualidades do corpo –
as enfermidades que se pode vir a ter, o envelhecimento a retardar, a
expectativa de vida a aumentar. Essa porção que o sujeito experimenta
como sua e ainda não inteiramente presente nele torna-se, assim, um
foco privilegiado de atenção ou mesmo de intervenção. (Bruno, 2000).

Considerando-se que as tecnologias envolvidas na exposição e
manipulação do código genético penetram em âmbitos inexplorados
do corpo, avançando até mesmo em sua dimensão virtual, vislumbra-se
a importância dessas tecnologias para a lógica do poder contemporâneo.
A coerência dessa lógica e de sua ligação com as biotecnologias vem
sendo apontada por analistas do bio-poder contemporâneo como
Rabinow (2002 b) e Rose (2001), na substituição das categorias de
normal – patológico pela de risco (Vaz & Bruno, 2003). Esta última
ampliaria o controle do olhar que perscruta o corpo e o sujeito
instaurado pelas disciplinas, não somente porque avança sobre áreas
da existência anteriormente indevassáveis, mas, sobretudo, porque
ultrapassa o domínio do atual, requerendo um controle e um auto-
controle sobre aquilo que não se realizou, mas que pode vir a ser. É
deste modo que Castel (1981) aponta o regime de poder baseado em
uma gestão de riscos:

Segundo o modelo panóptico, a vigilância supõe uma co-presença dos

controladores e dos controlados num espaço homogêneo que o olhar

varre... Trata-se menos de afrontar uma situação já perigosa, do que de

antecipar todas as figuras possíveis da irrupção do perigo (145-6).

Tal reconfiguração encontra-se em estreita dependência de técnicas
estatísticas e, sobretudo, informáticas, por meio das quais as informações
relativas ao aparecimento de doenças são organizadas em bancos de
dados. Corpo, sujeito e meio, tornando-se fatores de cálculos, passam
a se apresentar como pura informação. Trazendo a análise de Castel
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para o âmbito das biotecnologias, Rabinow (2002 b) anuncia uma perda
de profundidade do sujeito estreitamente relacionada com a atuação
desses dispositivos tecno-científicos na prevenção de doenças, transtornos
mentais e desvios de comportamento: “não há absolutamente nenhum
sentido em se procurar o significado da falta de uma base de guanina”
(2002 b: 147).

A possibilidade técnica de intervir sobre esse estoque de virtualidades
que é nosso código genético – e também nosso corpo – converte-se
imediatamente em dever de controlar as virtualidades do corpo, trazendo
conseqüências para o estatuto da verdade do sujeito5. Como os riscos
de desenvolvimento de doenças são, por princípio, inextirpáveis, o
corpo torna-se um domínio em incessante construção, demandando
uma regulação contínua. Desse modo, as subjetividades atadas ao
orgânico pela propagação dos enunciados concernentes às ciências
biológicas encontram-se igualmente em incessante construção. E a
técnica empregada na constituição deste si somático não é mais a
hermenêutica do involuntário, do desejo; em seu lugar, surgem modos
de governar a si nos quais o sujeito é anunciado pelas informações
médicas. É nessa exposição que passa residir sua verdade e não no
oculto ao olhar e ao exame. Inversão que reconstrói o sistema no
qual sujeito, verdade e poder referiam-se uns aos outros na
modernidade (Bruno, 1997).

Da interioridade à transparência da subjetividade:
algumas tensões no interior da psicologia

Se a visibilidade torna-se a dimensão autêntica da subjetividade,
cabe investigar quais seriam algumas das reverberações desse
acontecimento sobre as ciências humanas que, no âmbito das estratégias
do bio-poder, conferiram profundidade ao sujeito. Detendo-nos no
saber psicológico, propomos ilustrar alguns deslocamentos ocorridos
em sua função subjetivadora a partir de uma breve incursão no campo
do aconselhamento genético. Todavia, cabe destacar que determinados
efeitos produzidos pela implantação de racionalidades biológicas podem
também ser apontados em outras áreas às quais a psicologia está
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vinculada, como os estudos sobre a cognição, nos quais o corpo e a
própria evolução da vida tornaram-se domínios e conceitos essenciais
de pesquisa6.

O aconselhamento genético é uma técnica empregada desde 1930
em estratégias de educação pública, por profissionais de diversas áreas,
como pediatras, geneticistas, neurologistas, psiquiatras e psicoterapeutas.
Segundo Novas & Rose (2000: 492), ela situa-se em um espaço
intermediário entre “o conhecimento objetivo da genética, que opera
no nível somático, e as ciências humanas que atuam sobre a conduta
humana”. Entre os anos 50 e os anos 70, testemunhou-se o surgimento
de um modelo preventivo da saúde em seus aspectos genéticos, dando
origem a formas menos diretivas de aconselhamento genético, que
tentavam se diferenciar da eugenia negativa típica do regime nazista.
As formas de conceber o sujeito inclinaram-se, então, para um papel
mais ativo frente às informações propagadas e técnicas utilizadas. A
partir daí, o aconselhamento genético incorporou um ideal de sujeito
responsável que, partindo das informações sobre a hereditariedade,
deveria utilizá-las em decisões acerca da reprodução. A psicologia
passou a ser empregada, transformando o aconselhamento genético
em uma psicoterapia breve, cujo objetivo residia fundamentalmente
no desenvolvimento da responsabilidade no que tange ao planejamento
da família.

A partir dos anos 70, o surgimento de testes para riscos genéticos,
incluindo testes pré-natais, reformulou o papel da psicologia dentro
dessa prática. Ao mesmo tempo, os riscos genéticos passaram a ser
ligados, não somente com o desenvolvimento de doenças, mas
também ao conceito amplo de qualidade de vida. O modelo preventivo
foi reorganizado em torno de um novo objetivo: comunicar o risco
genético, e não apenas preveni-lo. Questões que gravitavam em torno
do direito – ou do dever – de um doente “pré-sintomático” saber
sobre os riscos que portava deram início a diversas discussões éticas,
que acabaram contribuindo também para o incremento do papel da
psicologia. Esta passou a ser vital para o aconselhamento genético,
no sentido de se delimitar a esfera de escolha e autonomia do doente
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frente às informações médicas, assim como de ajudá-lo a viver com a
potencialidade de desenvolver certas doenças. A porção de si que está
sendo aí problematizada envolve os riscos genéticos e sua ligação com o
estilo de vida individual e a meta a ser alcançada é a responsabilização
frente a esses riscos (Idem).

Conforme podemos ver neste caso brevemente examinado, o saber
psicológico se afasta da construção de uma interioridade – seja decifrando
o desejo, ou observando e registrando as condutas, pensamentos e paixões
– para aproximar-se da incitação da responsabilidade frente aos riscos
genéticos. Estes não envolvem nenhum jogo de significantes, ou
profundidade inconsciente, constituindo um regime de verdade, no qual
o mais verdadeiro é aquilo que está na superfície, visível e exposto.
Quando levamos em conta que uma das visões freqüentes da psicologia
opera em uma tensão entre interior e exterior, onde o mental se apresenta
como uma dimensão íntima ou privada que se esquiva à observação, a
história mostra-nos a contingência dessa concepção. É bem provável
que uma outra matriz histórica, que não é mais a disciplinar, esteja
entrando em vigor no jogo entre sujeito, poder e verdade. Mesmo que o
esclarecimento não nos conduza à emancipação, trazer esse jogo à luz,
permite vislumbrar não somente os perigos aí envolvidos, mas entrever
o que podemos esperar dessa nova configuração.

Considerações finais
Com a valorização da beleza e da juventude, que se fundem

rapidamente à noção de saúde, o corpo tem seu valor incrementado,
sobretudo porque se torna o lugar onde a capacidade individual de se
construir irá se evidenciar (Ortega, 2002). Um corpo obeso, por
exemplo, denotaria fraqueza, incapacidade de se controlar. Rose (2001)
denomina individualidade somática essa subjetividade inscrita
fundamentalmente na corporeidade.  Para a formação desse domínio,
são fundamentais as práticas ligadas à medicina genômica e à biologia
molecular que “tornam novos aspectos da vitalidade visíveis,
remodelando a experiência, não apenas mudando seu sentido, mas
realmente reorganizando isto de outro modo” (Rose, 2001, p.18).
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Os saberes ligados à biologia e às biotecnologias, promovendo
um acoplamento entre a identidade psíquica e a corporeidade,
constituem o espaço onde a verdade do sujeito se anuncia. Espaço
aberto ao olhar, pois estamos tratando de um corpo onde o mais interno
e íntimo de sua constituição está se tornando visível e manipulável.
E ao levarmos em conta que a forma contemporânea de monitoramento
do corpo é moldada a partir da categoria de risco, compreendemos a
dimensão política dessa abertura. Como os riscos dizem respeito àquilo
que ainda não é atual, mas sim virtual, a vigilância se expande
independente de estarmos sadios ou não, apontando para um outro
regime de poder que atua em meio aberto, além das convencionais
fronteiras institucionais.

Se as ciências humanas foram estabelecidas a partir de uma matriz
formada por técnicas que visavam regular os hábitos e costumes de
indivíduos confinados, caberia inquirir à psicologia como poderíamos
pensar essa subjetividade cuja verdade parece se liberar da tensão
opacidade-transparência para ingressar em um regime de pura
visibilidade. Questão que apenas pode ser colocada em relação às
práticas históricas que a constituem e de cuja face mais recente nos
esforçamos para constituir um perfil.

Notas

1. Para uma discussão mais aprofundada sobre o sentido de interface, também

relacionando-o aos processos de mediação das novas tecnologias, enviamos o leitor

para o artigo “Mediação e Interface: incursões tecnológicas nas fronteiras do corpo”

(Bruno, 2001)

2. Como será visto mais adiante, essa constituição informacional do orgânico está sendo

objetivada em práticas contemporâneas como o Visible Human Project e o Projeto

Genoma Humano.

3. Sobre o conceito de bio-poder, Cf. Foucault, 1983, 1994a e 1994b

4. Em linhas bastante gerais, o Visible Human Project consiste em uma tentativa bem

sucedida de digitalizar completamente o corpo humano, na busca de uma visibilidade

integral de seus componentes anatômicos. Garcia dos Santos (2004, p. 268) descreve
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assim sua origem: “... em 1994, foi lançado na rede o primeiro homem a tornar-se

Humano Visível. Tratava-se de um prisioneiro texano de 39 anos condenado à morte,

cujo corpo foi escolhido para a primeira digitalização integral, por ser são e poder

constituir-se como padrão. No final de 1995 foi lançada a Mulher Visível, versão cyber

do corpo de uma mulher de 59 anos, desconhecida, doado pelo marido”.

5. Sobre a relação entre o poder e o dever no âmbito dos cuidados contemporâneos

com o corpo, das biotecnologias e práticas biomédicas, Cf. Bruno, 1997, pp.114-134

e Serres, 1992, pp. 248-9.

6. Cf. “Tipos de Mente” (Dennett, 1997, p. 56-76).
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