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BIOPOLÍTICA E RESISTÊNCIAS NO CAMPO DISCURSIVO 

 

 

Atilio BUTTURI JUNIOR (UFSC) 

atilio.butturi@ufsc.br 

 

 

Esta apresentação tem por objetivo apresentar algumas das pesquisas desenvolvidas no âmbito 

do Grupo Estudos no Campo Discursivo (Universidade Federal de Santa Catarina |CNPq), 

ancoradas nos debates de Michel Foucault e nas discussões acerca da biopolítica e da produção 

de estratégias de resistência possíveis no interior de seus dispositivos. Para tanto, nosso recorte 

reúne quatro pesquisas que têm como ponto de confluência a produção de formas de 

subjetividades segundo a ordem da normalização e da regularização da vida e as implicações 

políticas da invenção de modalidades de sujeito relacionadas ao risco, ao perigo, à doença, à 

anormalidade e à perversidade. A primeira das pesquisas, nesse sentido, discorrerá sobre os 

limites teóricos do vértice biopolítica e resistência, tendo em vista a hipótese de um paradigma 

do hiv-aids para pensar a contemporaneidade. A segunda das pesquisas volta-se para a produção 

dos sujeitos alcoolistas, analisando um corpus de laudos emitidos por técnicos da saúde mental, 

nos anos de 2010 a 2016, cuja indicação era a de internação compulsória, posteriormente 

autorizada pelo Poder Judiciário, mediante solicitação familiar. A terceira das pesquisas 

interroga-se, a partir de uma investigação de campo, sobre a produção de processos de 

doentização no interior do Programa Vida e Saúde, voltado para pessoas com excesso de peso 

no interior do Rio Grande do Sul. Finalmente, a quarta das pesquisas toma como objeto os 

saberes e práticas biomédicos e psiquiátricos que capturam o chamado sujeito bipolar, fazendo 

notar a inscrição frágil das categorias de governo e de disciplina em vigor na invenção de 

sujeitos anormais. Nos quatro casos, pretendemos fazer notar o papel fulcral que a vida, o corpo 

e as formas de subjetividade vinculadas às biopolíticas desempenham na contemporaneidade e, 

justamente por isso, a importância de estabelecer práticas de análise interdisciplinares que 

investiguem tais temáticas no interior do campo dos estudos discursivos. 
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OS LIMITES DA RESISTÊNCIA: OS DISCURSOS DO HIV E A BIOPOLÍTICA  

 

 

Atilio BUTTURI JUNIOR (UFSC) 

atilio.butturi@ufsc.br 

 

 

Na década de setenta do século XX, Michel Foucault passou a refletir acerca das estratégias e 

táticas de resistência como condição das relações de poder. Na mesma época, o filósofo 

elaborou os conceitos de biopoder e de biopolítica, tendo em vista não apenas a centralidade das 

positividades para suas análises (em detrimento da verticalidade e da centralização de um poder 

repressor) quanto a exigência dos dispositivos de tomar a vida como uma preocupação central 

da política (de acordo com os saberes e práticas que se avolumavam desde o final do século 

XVIII no Ocidente). É a partir do binômio formado pela resistência e pela biopolítica, que tem 

lugar nas problematizações foucaultianas e em outros autores contemporâneos (notadamente, 

Giorgio Agamben, Roberto Esposito e Judith Butler) que este trabalho toma por objeto os 

discursos sobre o hiv e a aids –  e aqueles relacionados à Terapia Antirretroviral – analisando 

algumas séries de enunciados do dispositivo crônico da aids, a saber: os de cisão entre 

modalidades de vida e de subjetividade; os de invenção de categorias de sujeito mais ou menos 

perigosas; os do racismo de Estado; os de produção de sujeitos e corporalidades marcados pela 

disfuncionalidade no interior do diagrama neoliberal; por fim, os enunciados de resistência, 

produzidos na linha tênue que separa a assunção de táticas de transformação e a necessidade de 

manutenção da vida nua, zoé. No último caso, o que se procura investigar é justamente os 

limites da resistência para as formas de subjetividade que têm no corpo e da mortalidade a 

condição da luta. Dessa perspectiva, defende-se a ideia de que o hiv e a aids oferecem uma 

espécie de paradigma para pensar a biopolítica no mundo atual, naquilo que concerne ora à luta 

e às práticas de resistência, ora à injunção pela manutenção de um corpo capturado pela 

biomedicina, pela medicalização e, no limite, pela tanatopolítica. 
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INVENTANDO “O BIPOLAR” - A PSIQUIATRIA E A PRODUÇÃO DE SUJEITOS 

 

 

Camila de Almeida LARA (UFSC) 
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Este trabalho tem por objetivo analisar o horizonte epistemológico e ontológico dentro do qual 

um surge um tipo específico de sujeito: o bipolar.  Para tanto, parte das discussões sobre a 

produção de modos de subjetivação específicos, a normatização da vida, a governamentalização 

e a biopolítica. A razão pela qual optou-se por analisar esse tipo específico de sujeito deriva do 

fato de que a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar estima que cerca de 1,8 a 15 milhões 

de brasileiros sejam portadores do transtorno bipolar, nas suas diferentes formas de 

apresentação, o que tornaria o suposto transtorno e os sujeitos afetados tipos correntes na 

psiquiatria. Além disso, a motivação deste estudo também reside no fato de que o Transtorno 

Bipolar, tomado ou produzido como doença mental, é considerado uma afecção mental cuja 

ampliação das fronteiras diagnósticas aumentou significativamente sua prevalência na 

população em geral, fato que tem sido tema de recorrentes publicações médico-psiquiátricas. 

Para esse intento, analisamos artigos médico-psiquiátricos e também algumas das versões do 

Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM). Conclui-se, a partir das 

análises, que o grande obstáculo Psiquiatria contemporânea, porventura parece ser a questão 

nosográfica da doença bipolar, já que os sintomas flutuam ora sob episódios maníacos, ora sob 

episódios depressivos. Ou seja, uma doença “inclassificável”, que demanda cada vez mais 

esforços e critérios diagnósticos rígidos para que possa figurar dentro de um quadro específico o 

que acaba por colocar um grande número de sujeitos sobre as práticas de vigilância e suspeição. 
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BIOPOLÍTICAS DA DOENÇA: A PRODUÇÃO DA ANORMALIDADE EM UM 

PROGRAMA DESTINADO AO TRATAMENTO DO EXCESSO DE PESO 

 

 

João Marcelo FAXINA, (UFFS) 

joaomarcelofax@gmail.com 

 

A partir de uma mirada arqueogenealógica, esta pesquisa investiga os discursos circulantes 

sobre o corpo, sobretudo no tocante a concepções de saúde e normalidade correntes, em grupos 

vinculados ao Vida e Saúde, programa que integra uma política pública direcionada a pessoas 

lidas com sobrepeso e obesidade em Erechim, município localizado na região norte do Estado 

do Rio Grande do Sul. A partir da incursão em campo em locais vinculados ao programa 

(Secretaria Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psicossocial II), realizada entre 2 de 

janeiro e 30 de junho de 2017, o objetivo deste estudo, que recebe o apoio do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), foi identificar que discurso de 

corporeidade é retomado, reescrito e produzido por este dispositivo. Para tanto, a investigação 

contou com uma metodologia mista, composta de uma etapa documental e outra de campo. 

Através de seu desenvolvimento, o estudo permitiu reconhecer que marcadores como o gênero, 

a idade, o (des)emprego e a condição clínica desempenham aqui a função de tecnologias 

biopolíticas de captura uma vez que precarizam a autonomia dos participantes do programa, 

facilitando, assim, sua apreensão. O funcionamento interseccional dessas tecnologias sociais 

acarreta, ao cabo, a constituição de um grupo formado predominantemente por mulheres que 

possuem mais de cinquenta anos e estão distantes das relações formais de trabalho. É também 

característico aos participantes o diagnóstico concomitante de várias enfermidades e sua 

permanência em outros dispositivos de saúde do município, onde são capturados igualmente em 

razão de sua condição clínica. Esse fenômeno torna possível o surgimento de processos de 

doentização, termo com o qual se busca marcar a atribuição de diagnósticos múltiplos a sujeitos 

cada vez mais doentizados por categorias com grande potencial performativo, em especial os 

transtornos mentais. Nesse sentido, ao reiterar as classificações do normal e do patológico e ao 

cumprir a função de fazer funcionar tais processos de doentização localmente, o investimento 

biopolítico parece atuar, neste dispositivo, na contramão da constituição de um corpo social 

saudável. Em vez disso, é possível apontar para o funcionamento de biopolíticas da doença, ou 

seja, para a circulação de estratégias locais de produção da anormalidade em relação aos 

parâmetros de saúde vigentes. Desse modo, a saúde, se aqui existe, pode ser encontrada muito 

mais em seu aspecto relacional com a doença e seu universo do que como efeito possível do 

investimento disciplinar e biopolítico do dispositivo em questão. 
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Este estudo nasce de um olhar arqueogenealógico encontrado na obra do francês Michel 

Foucault. Tenho como objetivo discutir a permanência dos discursos acerca das indicações das 

internações compulsórias no CAPSad – Centro de Atenção Psicossocial em álcool e outras 

drogas, do município de Erechim, interior do Rio Grande do Sul, bem como as estratégias de 

resistência produzidas pelos sujeitos ditos alcoolistas. Para tanto, problematizo aspectos 

discursivos do processo de construção do alcoolismo como doença, questionando-os a partir dos 

discursos científicos de patologização, fortemente ancorados sob a égide da normatização da 

saúde e da vida. O corpus de análise compreende então os laudos emitidos por técnicos da saúde 

mental, nos anos de 2010 a 2016, cuja indicação seja de internação compulsória, posteriormente 

autorizada pelo Poder Judiciário, mediante solicitação familiar. A tentativa foi definir um 

arquivo de hierarquização entre o normal e o patológico legitimadas através dos critérios 

indicativos para internar um sujeito compulsoriamente ou não. Aqui, o fino limite do poder 

aberto, fluido e franco dos técnicos capazes de indicar o tratamento mais adequado são o ponto 

de resistência sempre-protelado e ao mesmo tempo a fonte de propagação do poder.  A fim de 

sustentar meu argumento atento, então, não apenas para a confluência dos diversos jogos de 

poder e resistência dos profissionais sobre suas respectivas tomadas de decisão sobre a 

indicação ou não da necessidade do tratamento hospitalar coercitivo; mas também para a 

dinâmica de manutenção das decisões de internação hospitalar, que parecem impugnar o 

discurso desinstitucionalizante da reforma psiquiátrica. A capacidade de manutenção do 

dispositivo da internação compulsória ao longo dos seis anos investigados é menos indicadora 

da produção de estratégias de resistência dos técnicos em saúde mental sobre a internação 

compulsória do alcoolista, e pode ser alegada e pretextada sob a própria estratégia do poder do 

dispositivo, que reescreve a urgência não só da normalização, mas da manutenção dos 

dispositivos terapêuticos. Na análise desses documentos-monumentos identifiquei a produção 

de estratégias, atitudes ou condições de resistência por parte dos sujeitos alcoolistas, uma 

micropolítica de resistências.  As resistências, que pretendia encontrar nos enunciados dos 

profissionais – através dos enunciados produzidos nos laudos – aparecem no outro limite, nos 

comportamentos e negações dos sujeitos alcoolistas: são corpos que resistem, que seguem 

resistindo apesar das “internações múltiplas”, das relações disciplinares e de todo um 

investimento e estratégias do biopoder e da biopolítica.  
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