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Uma política "fundada em evidências científicas"?1 

Pierre Dardot 

 

Retomo, do meu lado, o que acabou de ser dito por Jean Oury sobre a 

"burocracia exacerbada": o Terceiro Plano Autismo apresentado pela Deputada 

Carlotti2 nos faz respirar, de um lado ao outro, o que Marx chamou, justamente em 

1843, na sua Crítica do direito político hegeliano, de "o espírito da burocracia." 

"O espírito da burocracia": a expressão ainda soa estranha, podemos notar, 

porque a ausência de espírito não é ela mesma a característica da burocracia, de 

toda burocracia? Há ainda um "espírito de burocracia": ao dizer isso, Marx pensou 

no espírito secreto e de mistério da velha burocracia de Estado, que se protege no 

interior pela sua hierarquia e ao exterior pelo seu caráter de sociedade fechada, 

protegida da sociedade real pelos seus ritos, sua linguagem, seus procedimentos de 

cooperação, em suma por um "formalismo". É por isso que ele define a burocracia 

como "formalismo do Estado". 

O texto do Plano Autismo está impregnado até a saturação desse 

formalismo na sua linguagem e na sua escrita, disso não resta dúvida. Até nas 

menores formulações, até nos seus gostos imoderados de subdivisões 

mecanicamente reproduzidas, de uma parte a outra (I.A.B. 1.2.3., etc.), até em 

seus brancos, meticulosamente medidos, até a monotonia angustiante de seu léxico 

(especialmente nas 37 "Folhas de ação" que só elas ocupam cerca de 90 páginas 

sobre as 121 que compõem todo o relatório!), mesmo em seu abuso da abreviatura 

(que consideramos a espera insuportável, que é a nossa, como dos leitores, uma 

vez que, somente na página 59 que a sigla "RBP" (recomendações de boas práticas 

medicais) é substituída, finalmente, para nosso grande alívio, pela expressão 

"recomendações de boas práticas" e somente na página 68 aparece a sigla "RBP 

HAS 2011”!3 

                                                           

1 Texto escrito para o debate organizado pelo Grupo dos 39 contra a “obscurantismo 
na saúde e previdência social pública”.  

Maiores informações em: <http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=5793> (N.T.).   

Tradução de Soleni Biscouto Fressato e revisão de Jorge Nóvoa. 

2 Marie-Arlette Carlotti foi deputada várias vezes, sempre atuando sobre a questão 
das pessoas portadoras de necessidades especiais e sua exclusão social. Desde 2015 é 
presidente da Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) (Alta 
Comunidade para o alojamento de pessoas desfavorecidas) (N.T.). 

3 É a HAS (Haute autorité de santé) (Alta autoridade em saúde) que define as 
recomendações de boas práticas medicais (RBP). Mais informações disponíveis no endereço: 
<http://www.santementale.fr/actualites/recommandations-de-bonnes-pratiques-medicales-le-
point-sur.html> (N.T.). 

http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=5793
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Portanto, de um outro ponto de vista, pode parecer que, atualmente, ao 

contrário da época da burocracia prussiana, tudo é subdividido, e dito de maneira 

direta e transparente: sobretudo através de meias palavras ou de formulações 

alusivas, os objetivos são abertamente fixados, em certo sentido, jamais as coisas 

foram ditas tão claramente e cruamente. É suficiente ler o Terceiro Plano Autismo 

para estar convencido. Afirma, numa passagem relativa à formação dos atores, que 

"o autismo é um distúrbio neurológico" e que é essencial, tanto aos profissionais 

como aos familiares, de o saber (p. 26). Prescreve-se a pesquisa para se orientar 

em direção à "descoberta de marcadores biológicos", argumentando o fato que a 

sua identificação "poderia abrir o caminho" para o conhecimento das causas dessa 

patologia. 

Para esse fim, recomenda-se “incluir” a pesquisa sobre o autismo naquela 

que se desenvolveu no domínio das neurociências, da psiquiatria, das ciências 

cognitivas e das ciências do homem e da sociedade (p. 21). Espera-se que a 

Associação Nacional dos Centros de Recursos Autismo (ARC) facilite, pela sua ação, 

o desenvolvimento de "práticas de gestão homogêneas" (p. 14) e que permita 

"harmonizar" as práticas dos ARC (p. 19). Está previsto confiar à HAS a organização 

de uma audiência pública para "a elaboração de recomendações para boas práticas" 

para os adultos, sobre o modelo daquelas que são feitas para as crianças (p. 15). 

Convida os alunos das futuras licenças profissionais para descobrir a diversidade de 

métodos existentes "compatíveis" com o RBP das HAS (p. 28: o leitor descobre o 

charme discretamente burocrático da "diversidade compatível"!). 

Desde dezembro de 2012, o relatório do senador Alain Milon, administrador 

do FondaMental1, deu o tom e tornou ainda mais estrita, reduzindo, logo no 

começo, a  psiquiatria a uma especialidade médica que diz respeito aos mesmos 

"critérios de avaliação" (p. 47) que as outras disciplinas médicas e chama, em 

meias palavras a estender a "validação científica" para dar espaço para o interesse 

da psicanálise (uma vez que é a falta de validação, que "reforça o interesse pela 

psicanálise", como a confissão feita na p. 43 do relatório!). 

Gostaria de me debruçar sobre uma frase desse plano, que me parece 

merecer toda nossa atenção. Ela figura na página 22, é a primeira frase do terceiro 

ponto, da parte B do IV dedicado às "grandes linhas prioritárias de investigação." 

Ela afirma exatamente: "As políticas de saúde pública continuam a nível 

                                                           

1 A Fundação FondaMental, Rede de Cooperação Científica em Saúde Mental, foi 
criada em junho de 2007, por um decreto do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa, nos 
quadros das Redes Temáticas de Pesquisa e Cuidados.  Disponível em: <http://www.fondation-

fondamental.org/index.php?lang=FR> (N.T.). 

http://www.fondation-fondamental.org/index.php?lang=FR
http://www.fondation-fondamental.org/index.php?lang=FR
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internacional, e igualmente na França, insuficientemente ‘fundadas sobre a 

evidência’ científica". O escrúpulo mais elementar me obriga a esclarecer que as 

três palavras “fundadas sobre a evidência” são colocadas entre aspas pelo próprio 

autor desse Plano. Deve-se ler essa notável frase, uma vez que resume, apenas ela, 

“o espírito da burocracia." As palavras colocadas em itálico (fundadas em 

evidências) referem-se claramente à expressão inglesa "medicina baseada em 

evidências" conhecida pela abreviação EBM. Sabemos que esta frase foi forjada na 

década de 1980, no Canadá, para batizar uma prática que já estava em vigor há 

vários anos. O relatório de informação do senador Alain Milon de dezembro de 2012, 

lamenta a este respeito: "A França, ao contrário, tem seguido uma baixa taxa de 

recomendações internacionais, especialmente porque alguns praticantes contestam 

a medicina baseada em evidências, que fundaram os estudos anglo-saxões. Ela 

parece, a alguns praticantes, muito abstrata face às práticas da psiquiatria francesa 

e ao caso singular de cada paciente" (p. 34). Admiramos a passagem "alguns" - de 

alguns praticantes - e "parece" - na frase "Ela parece". No entanto, isso não é o 

mais importante. 

A frase citada no Plano joga com o equívoco da palavra inglesa evidence e 

sobre a dificuldade de traduzir exatamente a expressão em francês: deveríamos 

normalmente falar de "medicina factual" ou de "medicina baseada em evidências". A 

palavra inglesa evidence pode ser traduzida igualmente por "evidência" como por 

"provas": trata-se, como tal, parte do vocabulário da investigação policial, 

especialmente aquela da polícia científica e aquela especificamente responsável 

durante a investigação de recolher e de reunir o máximo de provas (como se pode 

aprender observando uma série policial americana). Daí a dupla tradução que é 

frequentemente encontrada "medicina factual" ou "medicina baseada em 

evidências", uma vez que, favorece apenas provas factuais ou a força das 

evidências. E é neste ponto que a palavra francesa "evidência" é introduzida, no 

momento certo para anexar o significado da palavra inglesa: em francês, a palavra 

tem o sentido do que se vê em si mesmo, numa visibilidade imediata que força o 

assentimento do espírito. Pouco importa que essa introdução seja consciente ou 

não. 

O que é sintomático é a associação implícita de provas e evidências que 

pertencem a uma epistemologia ultrapassada. Na verdade, atualmente, não há 

nenhum epistemólogo sério capaz de defender que a prova científica possa ser 

substituída pela evidência.  

A prova supõe toda uma montagem, paciente, trabalhosa e muitas vezes 

coletiva, que não tem nada a ver com a visita do espírito iluminado pelo brilho 
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insustentável da verdade. A política "suficientemente" fundada em evidências 

científicas, realmente fundada nesta evidência, é, por consequência, pelo menos no 

espírito dos seus promotores, uma política que é derivada direta e imediatamente 

de certos "dados" ou de certos "fatos" que são supostamente válidos como “provas” 

em razão de sua "evidência" mesma. Ao afirmar que as políticas de saúde pública 

são "insuficientemente", com base em evidências científicas, se levanta 

implicitamente a exigência de que, essas mesmas políticas sejam inteiramente e 

integralmente baseadas na dita evidência. Ao mesmo tempo, desde que descobriu-

se que não se pode resistir à evidência, suspeita-se de toda política 

"insuficientemente" baseada na evidência de proceder a partir de uma má vontade, 

quer dizer, de uma vontade, não reconhecida, de não "se entregar" à evidência. 

Todavia, o que é que é preciso pensar de uma tal exigência endereçada à 

política de saúde pública? Tem sido frequentemente argumentado, corretamente, 

que a medicina, ao contrário da biologia, é irredutível à ciência que ela incorpora e 

da qual ela se alimenta, se bem que podemos nos interrogar sobre o valor da ação 

altamente especializada da clínica  inteiramente fundada sobre provas: a ação 

especializada da clínica, aquela que produz o clínico e é por ele praticada, repousa 

num julgamento singular sobre um sujeito singular para um sujeito singular, e não 

está claro que ela possa deduzir diretamente a evidência das provas. É próprio da 

"evidência" que justamente ela dispense todo verdadeiro julgamento, porque ela se 

impõe imediatamente ao espírito.   

Foi por isso que certos adeptos do paradigma EBM chamaram, eles mesmos, 

a atenção contra o perigo de uma clínica de especialistas que sucumberia à tirania 

da prova. O que é verdadeiro na medicina e no julgamento do clínico é ainda mais 

verdadeiro na política e do julgamento pelo qual uma política é determinada e 

conduzida. Uma vez que a política não é uma espécie de medicina, ela não é uma 

medicina ao uso da cidade, ela é qualquer outra coisa, menos uma medicina. Como 

podemos esperar, ou pior ainda, exigir que uma política esteja inteiramente fundada 

sobre a evidência científica? Por definição, a determinação de uma política, no 

sentido de uma certa orientação da ação governamental, como de saúde pública, 

procede de uma atividade de deliberação e de julgamento que se confunde com a 

própria política ela mesma: uma política implica, nesse sentido, sempre uma 

escolha entre várias possibilidades numa dada situação, uma política nunca é 

dissociável da política como atividade, e é precisamente em que uma política não é 

jamais a única política possível. 

A exigência de uma política fundada sobre a evidência científica, é a 

exigência de uma política que se imporia unicamente pela “força das coisas”, quer 
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dizer, a exigência de uma política que nos libertaria da política. É suficiente ouvir a 

Deputada Carlotti dizer e repetir a propósito dos métodos de tratamento do 

autismo: "eu não escolho", "eu não escolho",  mesmo quando ela escolheu excluir a 

psicanálise e a psicoterapia institucional em favor das únicas abordagens 

neurológicas e comportamentais. Entretanto, esta escolha não deve aparecer, vez 

que uma política que se submete, de sua própria iniciativa, à tirania da prova, não 

faz senão outra coisa, que se negar como política. 

Uma tal exigência não é, de fato, inteiramente nova: no início do século XIX 

o saint-simonismo previu uma quase extinção da política como uma atividade 

distinta na sociedade industrial. De acordo com Saint-Simon, a política, ou o 

"governo dos homens", consiste no exercício arbitrário do comando, pelo qual uma 

vontade procura se impor à outras vontades, enquanto que, a "administração das 

coisas", que retorna aos cientistas e industriais, é racional porque está indexada à 

verdade da ciência. 

A superioridade da administração das coisas vem do fato de não se 

conseguir resistir à verdade, porque ela se impõe, através dela mesma, sem ter 

necessidade de pedir isso, precisamente pela sua "evidência". O que vai acontecer 

quando o governo (que é e permaneça sendo, independemente do que ele diga, um 

governo dos homens para os homens) procurar substituir, em nome da "verdade 

científica", a administração das coisas pelo governo dos homens? Então, o que se 

coloca em funcionamento, não é a administração das coisas, porque, esta, tão eficaz 

seja ela, não poderá jamais fazer de conta que não existem mais homens a 

governar. É precisamente a administração dos homens, melhor ainda, é a 

administração dos homens que trata os homens como coisas, as quais podemos 

dispor, a partir de estatísticas e de métodos de avaliação intercambiáveis, pela 

razão de ser profundamente indiferentes ao sentido de suas atividades. 

 Não obstante, para administrar os homens como coisas, o governo deve 

abster-se de exercer uma coerção direta e massiva. Deve, na medida do possível, 

delegar e transferir a diferentes instâncias, o cuidado de realizar esta tarefa para 

legitimar a sua atividade de administração. Em outros termos, o governo deve 

organizar a sua própria deserção. É exatamente isso o que se passa sob nossos 

olhos: a FondaMental se encarrega de elaborar uma "boa norma científica", fazendo 

pressão sobre o governo, tanto de direita como de esquerda, para que ele retome 

sob sua responsabilidade sua concepção de "validação científica" sob medida para 

beneficiar a neuropsiquiatria. É suficiente ler a primeira parte do relatório de Alain 

Milon para perceber que essa associação está pronta para algumas concessões 

nominais para continuar defendendo o essencial: este texto não fala mais da "saúde 
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mental", como se tivesse ouvido a nossa crítica, notadamente aquela feita por 

Mathieu Bellahsen em sua tese (que reconhece na página 12 que a saúde mental 

tende a ser confundida com a capacidade de adaptação à vida social, ao 

"comportamento social dominante"), mas ele fala de integrar a psiquiatria em uma 

"política de saúde pública". 

Bem legitimado por esta delegação para a produção da norma, o governo 

pode então instalar a Alta Autoridade de Saúde (HAS) na função de polícia de boas 

práticas, o que lhe permite se esconder atrás da tela de uma instância, que ele 

próprio ativamente promoveu à categoria de "autoridade científica". Esse é todo o 

dispositivo que produz a "evidência científica" sobre o qual se quer fundar a política 

de saúde pública, quando na realidade ela é fabricada para dissuadir qualquer 

verdadeira deliberação política. 

Voltemos, agora, a esse "espírito da burocracia" do qual falamos no início. 

Se a velha burocracia estatal era uma burocracia de mistério e de segredo, a nova 

burocracia gerencial é uma burocracia da transparência de gestão. Resta que há de 

fato um espírito desta burocracia, algo como um "novo espírito de burocracia." Esse 

novo espírito só pode prosperar porque a política se esforça para organizar 

metodicamente sua própria deserção. A expansão da burocracia não resulta, de 

fato, de um excesso de política, mas, ao contrário, de uma renúncia da política pela 

política. Este novo espírito protege o aparelho de estado da política, reduzindo a 

ação do governo na continuidade de uma gestão da população para além de 

qualquer alternância governamental. É esta a versão neoliberal da "administração 

das coisas". Quer dizer, proteger o Estado de "toda manifestação pública do espírito 

político" ou do "espírito cívico", como disse Marx. 

Nossa tarefa, nestas condições, é de chamar ativamente e publicamente que 

esse espírito político ou cívico só pode viver na e através da heterogeneidade de 

práticas. Essa heterogeneidade deve ser preservada contra a funesta e mortífera 

homogeneização dessas mesmas práticas, sob o efeito de uma polícia exercida em 

nome da evidência científica, uma vez que esta é a negação mesma da política. 

Abrindo um espaço para o confronto, para a deliberação coletiva, para a invenção 

de novas relações, a heterogeneidade de práticas salva a possibilidade própria da 

política. 

 

 

 

 


