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Resumo:

Este artigo tem um cunho teórico analítico e busca pensar a vida a partir da experiência do adoecimento. Por muito
tempo pensou-se as causas que geraram a doença em uma perspectiva de prevenção. Aqui adotamos outra
perspectiva, pois quem vive a doença tem um olhar diferente para a vida, o que traz à experiência do adoecer um teor
formativo/educativo. A essência deste trabalho é fenomenológica, pois lança-se no momento que não é esperado, que
não solicita passagem e na verdade nos invade. E diante da invasão desta intrusa, somos convidados à partir dela,
reinventar as nossas narrativas. O adoecer como um tocar do existir nos lança em novas possibilidades de existir.
Com o apoio de autores como, Delory-Momberger, Souza e Passeggi, ousamos nos aventurar nesta discussão, que
não é inédita, mas que por uma nova perspectiva urge de forma contemporânea.

Palavras-chave: Adoecimento; Formação; Contemporaneidade.

Abstract:

This article has an analytical theoretical framework and seeks to think about life from the experience of illness. For a
long time it was thought the causes that generated the disease in a perspective of prevention. Here we adopt another
perspective, because those who live the disease have a different perspective on life, which leads to the experience of
becoming ill with a formative / educational content. The essence of this work is phenomenological, because it launches
itself in the moment that is not expected, that does not request passage and in fact invades us. And faced with the
intrusion of this intruder, we are invited from it, to reinvent our narratives. Feeling sick as a touch of existence throws us
into new possibilities of existing. With the support of authors such as Delory-Momberger, Souza and Passeggi, we dare
to venture into this discussion, which is not unprecedented, but which, from a new perspective, is urgent in a
contemporary way.

Key words: Adoecimento; Formation; Contemporaneity.

1. Introdução

Embora a doença sempre tenha sido presente na vida dos seres humanos, o modelo hospitalar que temos acesso é
uma construção extremamente contemporânea, mas especificamente um resultado da Revolução Industrial em que
não só a mão-de-obra humana foi substituída por máquinas, mas o próprio indivíduo passa a ser compreendido assim.
Isso identifica e traduz também o conceito neoliberal que ver a importância do ser a partir da produção. Neste
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ambiente a máquina boa é a que produz, a mesma só recebe reparos no momento deixa de funcionar, por esta
quebrada ou por algum defeito específico. Máquina que não funciona só traz prejuízo.

Pensando o ser humano e os hospitais nesta linha de raciocínio, é o lugar de consertar máquinas que quebram ou
deixaram de funcionar. O “não funcionar” já identificado como doença. Assim os indivíduos buscam esta
oficina/hospital recebe os reparos/tratamentos necessários para que voltem à produção cotidiana. Contudo
entendemos que a escola e a educação não pode simplesmente caminhar na lógica do sistema e/ou da sociedade,
pois, “Por mais que a lógica do consumo esteja se aproximando cada vez mais da educação, ainda assim, comparar a
lógica das empresas à lógica das escolas parece a antecipação de um futuro catastrófico, maquiavélico, sem saída
para quem acredita que a educação não é só um negócio” (RODRIGUES, 2009, p. 5).

Nesse artigo partimos de uma compreensão diferente da que prevalecer. Não buscamos interpretar a doença
enquanto consequência, quando “os seres humanos vivem, decerto, como todos os seres vivos, preocupados com a
defesa contra os ataques permanentes e ameaçadores à sua saúde” (GADAMER 2011, p. 121), mas como causa ou
vetor da mudança. A mesma não é simplesmente um momento/instante para ser superado, mas um momento de
aprendizagem que nos oportuna ressignificar todo o nosso percurso. A doença aqui não se configura como um castigo
daquele que não viveu bem, não se alimentou direito ou até mesmo não praticou exercícios físicos, ou até mesmo
pensando a doença como reflexo do labor cotidiano, sendo que

Vale ressaltar que o sofrimento no trabalho, associado ao adoecimento em estudos
específicos, está sempre ligado a um conflito entre a vontade de bem fazer o seu trabalho ,
de acordo com as novas regras implícitas da profissão, e a pressão que os leva a certas
regras para aumentar a sua produtividade (ASSUNÇÃO, 2009, p. 366).

Em função disto vale ressaltar que “vários setores envolvidos com a saúde dos trabalhadores já se mostram
preocupados com a alta incidência de doenças do trabalho e da precariedade de sua notificação”
(BARBOSA-BRANCO e ROMARIZ, 2006, p. 44). Contudo esta não é a nossa perspectiva para a abordagem que
faremos.

A nossa análise aqui é teórica e analítica e pretende situar esta compreensão dentro do contexto contemporâneo. Era
esta tão diversa de significados e sentidos em que a complexidade já começa no como definir a mesma, pois Mcluhan
(1964) a definiu como aldeia global, Bell (1977) como sociedade pós industrial, Drucker (1993), como sociedade pós
capitalista, Tofller (1994), sociedade da informação, Reich (1993), teia global, e Zuffo (1996) como infoera, ou era da
informação. A princípio voltamos para aprofundar na compreensão hegemônica sobre a doença, em que, como já
salientamos, pensou as causas do adoecimento. Em um segundo momento partimos de uma contraposição que seria
a de ver o período da doença como um momento único, não positivo, mas inevitável, para, por fim, demonstrar a
importância desta compreensão dentro da contemporaneidade, momento pautado por inúmeras crises e que estas
“põe em risco o processo, e este pode ser, dentre outros aspectos, biológico, social, cultural ou político, produzindo
nele uma modificação parcial ou total” (FERREIRA et al., 2002, p. 245).

Não se trata de pensar o ser doente pelo ser doente. Não seria algo meio sadomasoquista de buscar ver o prazer na
dor. Mas também foge da ideia de vitimizar ou menosprezar o ser doente. A doença nos invade sim, mas nos evocar a
tecer novos olhares sobre a existência.

2. Perspectiva metodológica

Não é um exercício fácil/simples pensar um método, seja ele filosófico ou sociológico para esta questão.
Principalmente um método que se vincula a esta nova perspectiva. Que teoria podia se sobrepor como singelos faróis
que nos aponta o caminho a seguir. Caminhamos melhor quando a estrada está iluminada. Foi diante desta metáfora
que deparamos com a figura filosófica/fenomenológica do existencialismo Heidegger. O mesmo diz que o processo
investigativo em que um homem adentra uma floresta com uma lanterna nas mãos. Temos a compreensão que a
lanterna ilumina um lugar especifico, mas deixa apagado tantos outros. Assim será o nosso caminho, fruto da escolha,
pois ela é necessária, mas optar por um caminho significa rejeitar tantos outros, que não tem maior ou menor verdade,
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mas verdade é algo também discutível. Podemos partir do princípio que “superar la epistemologia significa abandonar
El fundacionalismo, es descir la creencia de que “ uma supuesta ciência será válida solo si sus hallazgos superan este
test [credenciales de todas las pretensiones de verdad], de lo contrario se apoyará em arena” (BOLÍVAR 2012, p. 29).
O mesmo ainda salienta que,

En un mundo globalizado, la gente siente uma necessidad imperiosa de invidualizar-se, de
contar com referentes identitarios, donde El refugio em el próprio yo se convierte en un
asidero seguro. En esta situación, El llamado giro narrativo (“narrative turn”) há emergido
como uma potente herramienta, especialmente pertinente para entrar em El mundo de la
identidad , de las gente “sin voz”, de la cotidaneidad, en lós procesos de interrelación,
identificación y reconstrución personal y cultural (BOLÍVAR 2012, p. 28).

Embora temos consciência que muitos autores podem iluminar nosso caminho ou até mesmo apontar trilhas, uma vez
que eles já estão inseridos neste processo a mais tempo, pretendemos escolher três nomes do processo de (auto)
biografia no Brasil e no mundo que nos permite caminhar com segurança por estes tantos lugares, são eles Passeggi,
Souza e Delory-Momberger. Os dois primeiros são Brasileiros, Passeggi é professora da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN, Souza é do programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB e a professora-pesquisadora Delory-Momberger é de origem francesa da
Université de Paris 13.

Contudo, embora já tenhamos escolhido que caminho seguir e, mais do que isto, que autores oferecerão a base e as
colunas para a nossa construção, outros tantos podem surgir. Pois quando adentramos em um rio, somos o tempo
todo surpreendido por seus afluentes, que não desqualifica de maneira nenhuma o rio, mas o transforma na medida
que lhe agrega. Um rio é composto por várias águas, diversos navegantes e inúmeras histórias. Histórias de pescador,
de chefe de embarcações, de povos ribeirinhos e tantos outros, assim também será nossa construção. Embora três
luzeiros capitanearão o nosso percurso, estaremos atentos às pétalas que podem cair pelo caminho, deixando no
mínimo o percurso mais agradável.

3. A doença como consequência

Voltando a metáfora inicial em que comparamos o hospital a uma oficina que conserta a máquina quando a mesma
entra em desuso, que conceito de doença podemos de doença podemos observar ai Seria a doença quanto
consequência de algo vivido ou não vivido. E o tratamento, seguindo esse raciocínio um concerto da máquina. Sendo
assim,

Nós nunca podemos nos livrar completamente do fato de que a nossa experiência científica
e médica, está voltada, primeiramente a uma subjugação dos aparecimentos de doença.
Trata-se , por assim dizer, de uma subjugação da natureza, ali onde a doença se
manifesta, o importante é que se domine a doença (GADAMER 2011, p. 111).

Podemos aqui usar de uma figura mitológica/teológica para compreender melhor esta questão. No mito de Adão e Eva
a doença aparece como consequência do pecado. Em virtude da desobediência a mulher começou a sentir dores no
parto, o homem começou a trabalhar para te o seu sustento, e foi a partir daí que a morte se tornou realidade. O
historiador Eric Hobsbawm nomeou esta situação como a maldição de Adão. No início do milênio a doença ainda era
vista como maldição, os leprosos, por exemplo, eram excluídos do convívio social, eram seres que não eram amados
por Deus. Os doentes sempre foram e ainda, na maioria dos casos são, excluídos da sociedade.

Ainda hoje associamos a doença a o processo de invalidez e sempre consequência de alguma coisa. O câncer é em
virtude dos alimentos industrializados, a diabete em virtude do açúcar, a obesidade provém do sedentarismo e assim
por diante, pois, ainda estamos presos à ideia que ”a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes,
boas condições de trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso, para o que pediu o esforço
coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais educadores e médicos (BUSS 2000, p. 166).
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Por outro lado, em uma perspectiva política, pensou-se muitas vezes o processo de adoecimento como consequência
do processo de exploração no mercado de trabalho. E diante disto muitas pesquisas para repensar carga horária,
estrutura, relacionamentos e etc. Sempre observando a doença como consequência de alguma coisa. Até mesmo com
crianças, quando não tem muitas explicações, a culpa vai sobre o processo de gestação vivido pela mãe.

Quando afirmamos que queremos analisar esse conceito de forma fenomenológica, queremos aplicar uma redução
eclética para olhar para doença em si e não por colocar a culpa em alguém ou em alguma situação. A doença em
nosso trabalho será tratada como um instante singular na nossa existência.

4. A doença como um instante

Se pensarmos bem sempre estivemos convivendo com a sombra da morte. Somos apenas passageiros e vivemos
aqui um instante. Em tempos remotos havia um radialista da Rádio Globo que dizia assim: “Bom dia para você que
não pediu para nascer e está disposto a viver o intervalo”. E na verdade é isto mesmo, vivemos o intervalo entre
nascer e morrer, Arendt (1990) , nos diz que vivemos em um mundo que quando nascemos já existia e ao morrer ele
continuará existindo. Em síntese quem passa somos nós.

Contudo, mais do que a morte, o medo de ficar paralisado em cima de uma cama é ainda pior. A doença foi sempre e
também é e será uma fase a ser vencida. Mas... E quando a doença não tem cura E quando somos tocados pelo dedo
da morte a partir da doença Se pensarmos em uma perspectiva educativa, se pensarmos no doente em estágio
terminal, como este indivíduo interpreta a sua vida a partir do momento que ele ficou doente. A perspectiva muda não
se trata de buscar na vida uma justificativa para o adoecimento, mas de buscar uma nova reinvenção da vida no
instante que a morte parece estar mais presente, pois “a vida seria o resultado, sempre, provisório de certas células –
‘os protetores” - em impedir outras – “os execultores – de se auto – aniquilarem e por isso mesmo põem o organismo
todo em perigo (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 27).

E a doença é assim, não a programamos, mas de repente ela aparece. Quantas pessoas já estão sepultadas e que já
não esperavam morrer tão cedo A doença precisa ser levada realmente a sério. Na doença muitas vezes o que nós
temos é a nossa companhia. E por isto é um bom momento para repensarmos a nós mesmos. E assim, a pesquisa
(auto) biográfica traz à tona essas narrativas construídas em um leito ou nos corredores de hospitais um alento ou
aprendizado para aquilo que estamos vivenciando. Mesmo sabendo que “Esse terreno e esse material são de
natureza bem particular, já que o pesquisador não pode ter acesso a eles a não ser pelas entradas que os sujeitos lhe
dão mediante os atos de biografização a que se entregam” (DELORY-MOMBERGER 2012, p. 525).

Dar voz a quem não tem vez mais, oportunizar ao mesmo olhar para o vivido diante de uma visão privilegiada para
tudo aquilo que viveu. Narrativas estas que se dão em uma entrevista, em uma conversa, pelas redes sociais e muito
mais. Que aprendizado podemos colher disto tudo. Ou até que ponto estes relatos (auto) biográficos podem ser úteis
em um projeto social, passam ter uma importância maior.

5. Grandes luzeiros que iluminam esta nova perspectiva

No campo dos relatos (auto) biográficos, no que tange à Saúde e Educação, alguns autores se destacam. Porém
recorremos às figuras de três educadores, os quais já citamos no início deste texto como fundamentação de nosso
trabalho. Basicamente três textos do volume 25 da Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, n° 46,
ano, 2016, que recebeu o título de Educação e Saúde. Precisamos salientar que esta é uma revista do Programa de
Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia – PPGEduC – UNEB.

Para Delory-Momberger (2016, p. 26), “Sempre a doença surge como de imprevisto”. Em outras palavras ninguém se
programa para estar doente. Ela “É um buraco que se abre, um vazio que vai ter de ser preenchido, uma errância no
sentido de uma vida que quer ser encontrada” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p.26). E quando isto acontece somos
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tomados por inúmeros questionamentos,

Por que eu O que eu fiz que era contraditório à minha saúde Será que fumei demais, que
tive encontros arriscados que me fizeram desviar Será que me alimentei mal, que trabalhei
demais, sem me poupar Será que eu tinha um problema que vinha me roendo e eu não
sabia Sim, é verdade que eu já não estava muito bem, por vezes eu estava com angústias,
com alguma dificuldade, mas estava vivendo, eu tinha aprendido a viver com isso tudo e
não tão mal afinal, visto retrospectivamente .... Mais perguntas ainda me chegam, me
pesam, me deixam atolada (o) ... (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 27).

Como percebemos, sempre buscamos questionar sobre os porquês da doença. E na maioria das vezes, quando se
trata de doenças crônicas, por exemplo, as respostas não são tão óbvias assim. Além disso também queremos que
este período acabe com a maior brevidade possível, pois sempre “Há algum viver dentro deste morrer que nos
atravessa” (DELORY-MOMBERGER, 2016, p. 29).

Já para Passeggi (2016, p. 46), “Na vida há momentos de virada (auto) biográfica em que a consciência de nosso
próprio corpo nos assalta derrepente. O adoecimento (grave ou passageiro) é um deles”. São acontecimentos que não
marcam a hora, não pedem permissão e quando observamos, estamos nós ali, cheio de perguntasse poucas
respostas. É um momento único de redirecionar a nossa vida, se assim tivermos oportunidade.

Em fim Souza (2016, p. 63) nos remete à Educação,

Compreendendo a educação como aprendizagens que são construídas cotidianamente
pelos sujeitos ao longo da vida, a doença inscreve-se como um quadro patológico que
implica olhares e intervenções médicas, desde o diagnóstico, o monitoramento do
tratamento, a adesão à medicação e ao cuidado, respeitando-se a autonomia do paciente,
sua história e sua singularidade, como um ser-doente em suas dimensões física, emocional
e psíquica.

Aqui a doença ganha sobretudo um sentido formativo. Como assim Como você já observou, ao longo de nosso
trabalho não compreendemos a doença somente como consequência do vivido, mas nós nos voltamos para a doença
em si para, a partir dela ressignificarmos a nossa vida. Neste sentido as narrativas nos evocam para um saber
diferenciado. É um olhar para a vida com as lentes doentes. O mesmo Souza (2016, p. 72), salienta que,

Aprender com a doença e a viver com uma doença crônica é um exercício constante de
reconstrução identitária e de reconfiguração biográfica, na medida em que a cronicidade
impacta nas dinâmicas pessoal, física, familiar, social, econômica e temporal dos sujeitos,
os quais são impelidos a construírem formas de enfrentamento e de empoderamento
através de suas próprias histórias e do modo como vivem com a doença.

Podemos sintetizar este tópico em três viés. Primeiro salientamos sobre uma nova maneira de olhar para a doença e o
ser doente. Segundo observar a doença como sempre inesperada. É uma intrusa que nos invade sem pedir licença, e
já que nos invade, podemos a partir dela, propor mudanças para a nossa vida. E por fim a descrição da narrativa
deste instante, que é único para cada um, tem um teor educativo.

Considerações finais

Há muito ainda o que se caminhar nesta linha de raciocínio. O certo é que, por ser uma prática bem renovadora, há
muitas resistências ainda, ainda por que há toda uma história vivendo entende-se a saúde e a doença de forma bem
prepositiva, ou no mínimo diferente. Contudo,
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O mundo sempre viveu uma multiplicidade de transformação que desafia e encanta. É
notória a dificuldade de acompanhar tal processo pois, viver num mundo em constante
mudança, é jamais alcançar qualquer lugar estável e estático que possa prover segurança.
A vida humana está em constante deslocamento. (FERREIRA, 2002, p. 244).

Já fizemos este percurso anteriormente quando demonstramos como era vista a doença. Desde um sentimento
mitológico no decorrer da história. Demonstram um ser que muda com o tempo e com o tempo muda também as suas
concepções sobre aquilo que muda ao longo da vida. Entre um tempo e outro sempre vivemos em meio a um
processo de crise e “A crise põe em risco o processo, e este pode ser, dentre outros aspectos, biológico, social,
cultural ou político, produzindo nele uma modificação parcial ou total” (FERREIRA, 2002, p. 245). E esta crise não tem
um teor puramente negativo, mas construtivo. Se um pensamento entra em declínio, outro nasce. Relembro aqui do
pensador Heráclito de Éfeso que nos insere na dialética do ser e da vida em que o ser é e sempre precisa de não ser
para ser. Em tempos contemporâneos esta situação é ainda mais cotidiana. Geralmente no passado isto se dava de
uma era para outra, ou até mesmo de um pensador para o outro, hoje isto acontece de forma muito veloz.

Vivemos em um processo de constante tensão, como assim previa Santos (2009, p. 165)

Tensão entre a necessidade de preservar valores e a urgência de transformá-los; tensão
entra a importância de reagir os determinados modismos e a emergência de revolucionar
determinados conservadorismos; tensão entre o apelo a uma ordem que passa sustentar e
fundamentar a ação e a necessidade de um planejamento organizado capaz de fecundar a
criatividade. Tensão entre a obediência aos estatutos e regimentos e a sensibilidade às
aspirações inovadoras da comunidade. Tensão entre a verticalidade hierárquica e a
horizontalidade representativa. Tensão entre a importância da autoridade e a necessidade
do diálogo constante.

E neste momento, o próprio adoecimento a doença entra nesta tensão de sentidos. Como já salientamos, por muito
tempo a doença foi vista enquanto maldição ou consequência. Uma hora consequência do período, outrora da
desobediência, Revolução Industrial e etc. Esta não é a visão que compartilhamos aqui. Neste trabalho lidamos o
tempo todo com “a intrusa, a hóspede que não convidamos, que não queríamos receber, mas que foi ficando, para
qual dermos um nome, o nome da doença, ferida da deficiência” (DELORY – MOMBERGER, 2016, p. 26). E uma vez
que está intrusa invade a nossa vida, resta-nos ressignifica lá.
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