PARA ALEM DA DOEN<;A: A MEDICINA
COMO PROMO<;AO DA SAUDE

INTRODUc;Ao:
SAUDE

0 DESAFIO DA PROMOc;Ao

DA

Durante 0 seculo XX, diz-se que a medicina,
enquanto conjunto de conhecimentos e pr<'lticashumanas em
transformayao,
evoluiu muito, mas dentro de dois
movimentos fundamentais, muitas vezes opostos. Ao longo
de todo 0 seculo passado, se desenvolveu urn movimento
hegem6nico, ou seja, uma determinada forma de se pensar
(considerada cientifica), sentir e agir em Saude que se imp6s
como 0 unico verdadeiro e, muitas vezes, como lei para uma
grande parcela da humanidade, principalmente no mundo
ocidental. Urn segundo movimento, mais evidente nas
ultimas
tres
decadas,
constitui-se
como
grande
questionamento, e como busca de alternativas e res gate de
tradiyoes abandonadas diante deste modelo hegem6nico.
A construyao da Medicina - padrao - do ultimo seculo
e seu poder foi brilhantemente analisada por autores como
Michel Foucault, como vemos em Nascimento da Clinica
(FOUCAULT, 2004), ou Madel Luz em Natural, Racional e
Social (LUZ, 2004). Nestes estudos classicos, fica evidente 0
envolvimento da Medicina nas transformayoes intensas que a
humanidade viveu na sua filosofia, ciencia, artes, dinamica
social, economia e relayao com 0 divino, no periodo que se
convencionou
chamar
de idade contemporanea,
no
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capitalismo avanyado. Hoje, ha urn conhecimento acumulado
e consistente que indica a insuficiencia deste padrao e
concepyao da Saude, dentro do que alguns chamam de
paradigma biomedico e cartesiano, dentro do processo
crescente de medicalizayao - alopatica em especial. As
alternativas comeyam a surgir como resposta a grande
inquietayao de pessoas em todas as classes sociais, quando
nao revoltadas, com a forma como sua saude vem sendo
planejada e atendida.
Vale ressaltar que estas outras propostas de Medicina
nao visam na maioria dos casos anular simplesmente 0
modelo padrao, mas complementa-lo ou situa-lo melhor no
processo de cuidado das pessoas, resgatando seu verdadeiro
sentido. Nao se apresentam como candidatas a novas
hegemonias, mas como urn caminho a ser percorrido ao lado
de outros, em vista da complexidade da saude humana e suas
varias facetas e abordagens.
Na
presente
reflexao,
lanyamos
algumas
contribuiyoes para elaborayao do que pode ser chamada uma
Medicina Promotora da Saude. Nao se trata de uma nova
especialidade medica, mas de uma outra forma de se
enxergar a Medicina e seu papel na sociedade. Em muito, ela
resgata principios ja trabalhados em outras pr<iticas, como as
medicinas orientais, ou a homeopatia ocidental, a medicina
popular brasileira, e a medicina antroposofica. Trata-se de
novos modos de olhar 0 processo saude-doenya e 0 individuo
para alem das dicotomias do problematico modelo biomedico
vigente.
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DA CURA DAS DOEN<;AS

A. PROMO<;AO

DA SAUDE

A Promoyao da Saude vem se apresentando nos
ultimos trinta anos como uma proposta de reorientayao das
praticas sanitarias. Tern como principios orientadores: a
mudanya do foco das intervenyoes sanitarias da doenya para a
saude e 0 protagonismo de toda a populayao em tais
intervenyoes, como principais responsaveis pela propria
saude. Sao duas direyoes que podem mexer profundamente
no nosso atual modo de "comprar" a "saude". No entanto,
esta mudanya radical, ir as raizes, depende de que olhar
lanyamos a propria questao da saude-doenya.
"0 que e saude?" Esta nao e uma pergunta nova para
o Ocidente. Platao e Aristoteles ja abordaram, associando-a
com 0 bern, a felicidade e com a finalidade da medicina
enquanto justa medida, etica e equilibrio dinamico. No
entanto, a partir da idade moderna ocorreu urn processo de
abandono das tradiyoes, dando lugar a outra indagayao: "0
que e doenya?", em termos isolados. A parceria, firmada
mais solidamente na idade moderna, entre conhecimento e
poder sobre, controle e dominio exterior, penetrou a
epistemologia e os objetivos do saber humano. As doenyas
ganharam vida propria, nomes, descriyoes, c1assificayoes e
representayoes, tornaram-se coisas, objetos, cuja existencia e
afirmada ou negada por seus estudiosos, como se fossem
coisas simples, palpaveis e universais. Os medicos, para
explorar uma posiyao de destaque na consolidayao das novas
estruturas de poder que se organizaram entre 0 fim do seculo
XVIII e inicio do XIX, foram convidados a transformar a sua
clencia
tambem
numa
ferramenta
de
controle,
especificamente sobre 0 corpo humano e seu comportamento.
Mesmo sendo a saude uma experiencia que aponta para urn
viver na liberdade, de realizayao, no aqui e agora. Emergiram
as doenyas enquanto as principais entidades das ciencias da
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saude, nicho de poder dos seus profissionais, conhecimento
complicado, rico em detalhes, em informayoes que as
diferenciavam umas das outras e as multiplicavam. Foi
bastante comum a pnitica dos ep6nimos - em que os
descobridores tinham seus nomes associados as patologias ou
a sinais das mesmas, como forma de homenagea-los e
reconhecer seu valor. 0 foco na doenya tomou a saude mais
do que nunca uma quesUlo para expertos e doutores, afastada
das praticas naturais, tradicionais que sempre souberam lidar
satisfatoriamente
com
a
manutenyao
da
Saude
principal mente com a prevenyao I.
'
A nOyao de saude foi associando-se a de normal. Este
poderia ser estatistico (e saudavel 0 que e mais freqiiente) ou
ser um.a convenyao social (0 que e util ou aceitavel para
determmado grupo social num certo tempo e espayo) (Cf.
CANGUILHEM, 1995). As ciencias da saude se dedicaram
~o .trabalho de afirmar 0 que e normal ou patol6gico, e
mdlcar como 0 segundo pode ser eliminado. 0 normal niio
necessitaria ser trabalhado ja que ele
determinado de
alguma forma, seja socialmente ou matematicamente.
. . A dimensao social e com certeza uma das primeiras a
smahzar as insuficiencias deste tipo de abordagem. Apesar
do avany? em quantidade de conhecimento tecnol6gico que
este mOVlmento traz as ciencias da saude, este e inacessivel
para a maioria da populayao do planeta, trazendo alem do
mais, efeitos colaterais incalculaveis. Existe urn sal~o tecnico

e

I Certamente
temos os relatos de epidemias e taxas altas de mortalidade
bem como expectativa baixa de vida na idade media na Europa, por
exemplo, ou em outros tempos posteriores. Mas isso nao se deve a falta
de avan~o da medicina, mas antes a baixa qualidade de vida habitos
alimentares perniciosos, condi~oes de higiene precarias etc. Por outro
lado, as tradi~oes indigenas, orientais, mesmo gregas e de col6nias
sustentaveis ate hoje dao 0 grande exemplo de saude, preven~ao e
processos de curas naturalS.
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enorme (no esquema qufmico-fisico, da calculabilidade e
experimentayao laboratorial), exatamente nas ferramentas
diagn6sticas, aquelas que permitem delinear/desenhar, ver, e
catalogar a doenya; e raro nao conseguirmos dar urn nome ao
que "alguem tern", mas na mesma proporyao e raro
oferecermos
uma terapia de qualidade
ao que e
diagnosticado, ao lado de uma visao de conjunto. Os medicos
e demais tecnicos em saude tern como auge do seu trabalho 0
diagn6stico fisico; este e comemorado como urn exito
pro fissional, mas, inumeras vezes, pouco conforto e poucas
possibilidades de cuidado/cura estao presentes de fat02.
A imposiyao do normal-patol6gico sobre 0 processo
saude-doenr;a traz outra conseqiiencia: a necessidade de
"consertar"
0 que esta defeituoso.
Sao necessarios
instrumentos para que a maquina corpo-humano volte ao
funcionamento normal. As doenyas, entidades extemas que
invadem 0 sujeito, precisam ser combatidas com outros
agentes extemos, capazes de elimina-las. A descoberta de
pequenos seres vivos, micr6bios, que foram associados de
forma causal as patologias foi complementada pelo estudo de
agentes qufmicos capazes de destruf-los ou anular seus
efeitos. Num espayo de poucas decadas, desenvolve-se
obsessivamente a industria farmaceutica com os antibi6ticos
e vacinas. Nao obstante, ha urn limite claro e matematico
entre 0 normal e 0 patol6gico ? Numa visao mecanicista e
cartesiana haveria; numa visao integradora nao ha este limite
objetivo.
Nao demora 0 surgimento de crfticas a este modelo, 0
qual ganhou 0 status de padrao social aceito e foi erguido
2 Cura, etmologicamente,
significa cuidar. Neste senti do, curar e urn
processo humano e de saude amplo, que envolve seres humanos e suas
rela~oes, condi~oes sociais, ambientais e afetivas (psiquicas). Muitas
vezes, mais do que 0 remedio quimico ou a cirurgia, 0 paciente precisa da
cura como cuidado humano.
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violentamente pelo Mercado. Por outro lado, Inicia-se 0
levantamento da multicausalidade das doenyas - 0 chissico
modelo de Leavell-Clark que identifica 0 agente, 0 individuo
e 0 meio ambiente como os fatores determinantes da gerayao
da patologia - e pela necessidade de trabalhar na perspectiva
preventiva, de evitar a doenya (cf. AROUCA, 2003).
Contudo, 0 foco continuou sendo as entidades pato16gicas e
as intervenyoes quimicas alopaticas.
Na decada de 70, especificamente no Canada, corney a
a ganhar corpo a proposta da Promoyao da Saude. No inicio,
numa linha mais comportamental, defendia a adoyao de uma
serie de comportamentos tidos como saudaveis, tais como
uma rotina de exercicios fisicos, alimentayao natural
balanceada e 0 combate ao tabagismo. Alem disso, a
populayao passa a ser convocada de diversas formas, em
conselhos publicos, em iniciativas nao-govemamentais
a
participar da gestao da saude publica, a pensar em
mecanismos para garantir uma nOyao que ganhou bastante
forya dentro deste movimento: a "qualidade de vida", atraves
de politicas publicas saudaveis (cf. BUSS, 2004). Com 0
tempo,
esta
primeira
tendencia
foi
questionada,
especialmente
pelo
movimento
latino-americano
da
Epidemiologia Social, que a analisou como uma estrategia
injusta de reduyao dos vultuosos e crescentes gastos da
"medicina dos hospitais", atraves da culpabilizayao das
pessoas. Esta critica ganha ainda mais forya quando em 1986,
doze anos ap6s 0 inicio da experiencia publica canadense, e
realizada a I Conferencia Intemacional de Promoyao de
Saude, em Ottawa, com uma serie de principios que foram
interpretados como uma imposiyao estrangeira do modelo de
atenyao sanitaria - desenhado para paises capitalistas ricos
aos paises pobres. A participayao popular se tomou uma nova
norma adotada pelos tecnicos e gestores da saude, num
patamar mundial, e nao urn caminho de autonomia e
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emancipayao dos sujeitos em suas comunidades (cf. STOTZ,
2004). au seja, ainda nao se pensava a ideia do sujeito da
saude, responsavel por si e diante de sua comunidade.
Esta po1emica no debate da Promoyao da Saude
perdura ate os dias de hoje. Por enquanto, esta ultima tern
sido "mais urn" departamento da Saude Coletiva, e tido
pouco sucesso na sua vocayao reorientadora. A tensao
politica que a envolve foi trabalhada em duas conferencias
tematicas regionais que ocorreram em Trinidad e Tobago
(1993) e Bogota (1992), cobrando a responsabilidade dos
govemos na construyao de condiyoes minimas de saude, tais
como saneamento, educayao basica, seguranya alimentar e
politica habitacional. Neste sentido, nestes primeiros anos de
milenio, ha iniciativas nos campos te6rico e pratico de tentar
aproveitar as brechas trazidas pela Promoyao da Saude, para
ensaiar algumas mudanyas radicais na forma como n6s
cuidamos do nosso corpo, da nossa alma, do nosso ser e do
nosso planeta.

As contribuiyoes que a Promoyao da Saude pode
trazer a Medicina, e assim para a populayao em geral, foram
pouco exploradas ate 0 momento. Suas influencias por
enquanto tern acontecido principalmente no campo te6ricopratico da Saude Coletiva, com que a Medicina mantem urna
confusa interface. Esta dificil comunicayao tern bases ern
tensoes pr6prias das dicotomias ocidentais, como as que
existem desde a Grecia Antiga, entre 0 publico e 0 privado, 0
individual e 0 coletivo, e, mais modemamente, entre 0
estruturalismo
e
0
individualismo
socio16gico,
0
behaviorismo e a psicanalise, etc. Continuamos a nossa busca
desertica pela miragem no oasis. Em todo caso, este e urn
problema que muitas tradiyoes orientais conseguem resolver,
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ao colocar em xeque 0 nosso conceito de self (ego) e nossa
visao fragmentaria, apresentando-nos a possibilidade de
olharmos nossa pele como uma rede no meio do mar, que nao
lhe traz nenhum tipo de divisao; assim tambem conceber
outro modo de lidar com a doenya, tirando 0 foco do
microbio e da quimica e passando as condiyoes de saude
integral.
A Medicina hegemonic a dos nossos dias e a tecnica
de diagnostico e tratamento de entidades patologicas que
acometem individuos humanos tornados pedayos de came ou
agregados quimico-med.nicos. Urn born medico, ai, e 0 que
sabe manipular bem aparelhos e drogas, e nao 0 que sabe
reequilibrar a saude de seus pacientes. Muito se tern debatido
em torno de como humanizar este processo, para que gere
menos sofrimento. Ha urn discurso ganhando cada vez mais
espayo nas escolas medicas: as doenyas tern portadores,
pessoas a serem levadas em conta neste processo e em suas
interfaces ambientas e sociais. Surgiu a ideia de retomar os
antigos medicos de familia, aqueles que conheciam a todos
pelo nome, iam na sua casa para lhes atender, e realizavam
inumeros outros papeis, com destaque para 0 de conselheiro
familiar. Inspiradas pela experiencia da Saude em Cuba,
surgiram aqui as propostas de Medicina de Familia e
Comunidade, em que 0 medico - alem destas funyoes - tern
entre suas tarefas desenvolver uma mobilizayao social,
cultural e afetivo-politico com a populayao de determinado
local.
No entanto, a Promoyao da Saude nos convida a urn
outro desafio: e possivel construirmos uma Medicina para
alem das doenyas ? Em 0 Nascimento da Clinica
(FOUCAULT, 2004), vemos como as doenyas - da forma
moderna como as conhecemos - ganham vida no inicio do
seculo XIX, e seu conhecimento e utilizado como ferramenta
de controle das autoridades e da classe medica sobre os
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corpos humanos e comunidades. Podemos questionar urn
"dogma" sobre 0 qual se aliceryam as ciencias da saude na
atualidade: doenyas, como tais, existem? Os organismos
humanos apresentam manifestayoes e processos temporarios
que relacionamos a uma experiencia de bem-estar ou
incomodo profundo, dor, sofrimento; mas foi a racionalidade
medica tecnocentrica e entao acoplada ao Mercado que as
transformaram em patologias especificas. Quando alguem
sente dor ao urinar, alguem sente dor ao urinar e ponto. E urn
medico quem nos afirma que se trata de uma infecyao do
trato urinario pela bacteria E. coli, e que isso tern apenas um
modo de ser abordado. 0 seu organismo nao traz nenhum
letreiro ou codigo com esta informayao. As bacterias, germes
e outros microorganismos e os seres humanos convivem
como unha e came desde sempre. Nao viveriamos sem eles.
Logo, 0 que a nossa medicina hegemonica faz e
interpretar uma serie de sinais externados ou desvendados de
nosso corpo, pegando urn caminho de causalidade linear, em
geral 0 unico aceito, dentro do que se impoe uma terapeutica
(mica, que pode ser encontrada em manuais prontos. E tent a
encaixar os sinais em padroes literalmente doentios, que ela,
enquanto urn campo de conhecimento humane, acumulou
durante dois seculos, numa velocidade de crescimento
exponencial; mas limitando-se ai a uma forma reducionista
de enxergar os processos vitais, forma cartesiana, isto e,
mecanicista, dicotomica, fragmentada e coisificante fazendo perder 0 elemento pessoal, sistemico, vivo e
relacional neste mesmo movimento, agora traduzido como
doenya extern a e inimiga3.

3 Veja
quanta a isso, a obra de Paulo
desumanizar;ao da medicina. Ed. Vozes, 2004.
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Aplicando alguns dos principios da Promoyao da
Saude,
apontamos
algumas
caracteristicas
do que
acreditamos possa ser a Medicina Promotora da Saude.

Urn dos grandes desafios de sairmos do porto seguro,
porem falido, das doenyas e ter de descobrir outros mares a
navegar no oceano da saude, que e 0 da Vida e da Morte.
Como diz Sandra Caponi em seu artigo Saude como abertllra
ao risco (CAPONI, 2004), enquanto a doenya ganhou 0 lugar
do publico em nossa sociedade, a saude infelizmente
continua sendo uma questao privada. Trocar estes papeis e
urn dos grandes riscos que uma interpretayao normativa e
apenas tecnica da Promoyao da Saude traz para 0 nosso
tempo. Quais sao as conseqtiencias da definiyao de urn
modelo de saude unico para uma sociedade?
Todavia,
esta proposta
de reorientayao
abre
possibilidades
animadoras
para 0 marasmo
clinico
contemporaneo se a enxergamos numa perspectiva formativa.
Uma Medicina Promotora da Saude nao vem para trazer a
definiyao de saude e repetir os erros do modelo biomedico e
da medicalizayao excessiva vigente, mas para contribuir com
os seres humanos, individualmente e coletivamente, para que
descubram 0 que e saude para eles e como podem vive-la.
Esta compreensao da Medicina esta comprometida com uma
ideia construyao de felicidade, de desenvolvimento social , de
realizayao familiar e coletiva. Nao esta de acordo com a
indiferenya, com a falta de cui dado, ou com 0 Mercado e
lucro farmaceutico e das tecnologias da Doenya. Pelo
contrario, acredita que decisoes sao colocadas em prMica a
todo tempo e implicam em mudanyas no que acontece
conosco. Mas elas precisam ser tomadas lucidamente e nao
acatadas com fatalismo. Vislumbra resgatar 0 ser humano
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como
sUJelto de escolhas,
responsavel
por
seus
desdobramentos no mundo da vida das nossas relayoes. E urn
modo de sentir-agir-pensar essencialmente etico, de busca do
ethos - do nosso ambiente, da nossa casa, da nossa origem,
do sentido de estarmos vivos.

Os antigos gregos acreditavam que a experiencia do
adoecer estava associada a nao realizayao da sua missao nesta
vida. Uma das principais formas de cuidado era deixar as
pessoas alguns dias em reflexao num espayo chamado
kemiterium, olhando a propria vida e buscando 0 que deveria
ser transformado na mesma (cf. SALIS, 2004). As grandes
tradiyoes orientais colocam 0 adoecimento como urn
desequilibrio das energias vitais gerado pela propria pessoa e
que fundamentalmente ela e capaz de modificar. "Se alguem
e capaz de ficar doente, tambem e capaz de retomar a saude"
- eis urn de seus lemas essenciais. Neste sentido, 0 que urn
medico pode construir de conhecimento com a pessoa que
busca sua ajuda e muito mais importante do que aquilo que
pode fazer por ela.
Assim, e transformado 0 papel tecnicista do medico
moderno, para urn medico aberto e interpretativo. Na
medicina hegem6nica atual, ele explica 0 que acontece com a
pessoa segundo uma verdade unica, que ele passa
pretensamente a possuir, amparado nos aparelhos e calculado
nos laboratorios, distante do processo da vida da pessoa e seu
corpo. Nesta outra proposta, a interpretayao continua sendo
uma tecnica fundamental, mas deixa de pertencer ao medico
e passa a ser urn papel dos seres humanos que estejam num
processo de auto-cuidado. Cabe ao medico ser urn parceiro
deste processo e urn instigador social desta atitude,
oferecendo mecanismos que possam ajudar neste movimento
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de auto-descoberta e de interayao com a vida, onde nao se
possui claro os limites entre 0 que se chama saude e doenya.
Esta
proposta
de
Medicina
sintoniza
epistemologicamente, por exemplo, com a fenomenologia e a
hermeneutic a, correntes da Filosofia, resgatando 0 dialogo
entre consciencia e realidade, colocando a relayao sujeitosujeito como dinamica fundamental do processo de
conhecimento,
substituindo
a relayao
sujeito-objeto
dicotomica e isoladora, propria do cartesianismo. Nos aportes
filosoficos da hermeneutica uma outra e mais concreta
racionalidade humana e investigada, voltada para a praxis e 0
chamado mundo da vida, que conhecemos intimamente.
"Praxis significa melhor realizar;:G.oda vida (energeia) do ser
vivo, a quem corresponde uma vida, uma forma de vida, uma
vida que
levada a cabo de uma determinada maneira
(bios)." (AYRES, 2004). A humanidade aprendeu desde
muito tempo a lidar com sua saude em cada comunidade e
geografias diferentes.

e

Trata-se de possuir autonomia em saude. 0 buscador
do cuidado sai de seu lugar de objeto da pratica medica e
passa a ser responsavel por sua propria Medicina. A busca da
"sua medicina" resgata como algumas das tradiyoes
indigenas americanas trabalhavam 0 cuidado das pessoas nas
suas tribos. Cada urn tinha a sua propria "medicina"; 0 xama
tinha como papel ajudar a cada urn a descobrir a sua, dentro
de seu caminho. Hoje, felizmente, existem inumeras formas
de cui dado e divers as terapeuticas. Falta melhorar 0 aces so
consciente das pessoas a tais formas, no fundo a si mesmas e
ao sentido de suas relayoes. E este e 0 grande papel do
medico promotor da saude efetiva.
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muito presunyoso acreditarmos que apenas a
alopatia ou qualquer outra linha terapeutica
tenha
isoladamente as respostas. 0 medico tambem nao deve ter
obrigayao de conhecer todas elas. Po de identificar-se com
determinada forma de ver 0 mundo, de ver as manifestayoes
. corporais e mentais e trabalhar com ela, mas 0 seu papel mais
importante e 0 de ajudar 0 buscador a encontrar a sua propria
e respeita-Ia. Isto nao significa ter urn papel enganoso de
facilitador neutro, mas de abertura, admirayao e constante
dialogo, coerente com suas escolhas, sem impo-Ias. E neste
ponto, ha urn conflito claro entre a proposta da Medicina
Promotora da Saude e a medicina hegemonica atual: a
industrializayao do "cuidado". Os tratamentos tornam-se
padronizados, e produzidos em verdadeiras fabricas de
pacotes terapeuticos.
Podemos
ir desde as drogas
farmaceuticas ate mesmo algumas terapias nao alopaticas que
estao entrando na mesma logica de consumo do Mercado, e
se tornado apenas mais urn produto na prateleira dos clinical
centers.
A medicina promotora da saude tern urn desafio
politico expresso fortemente na luta por politicas publicas e
educayao que visem a integralidade - este trabalho de
Hercules que e na dimensao social reconhecer 0 universo em
torno de cada ser humane, e que precis a ser reverenciado e
respeitado nas praticas publicas.
CONSIDERA<;OES
POSStVEL

SOBRE

UMA NOV A pRA. TICA

Apresentamos algumas pistas que podem ser seguidas
a fim de transformar a pratica medica atual. A reflexao sobre
a saude nos chama a atenyao para urn ponto visceral deste
caminho: nao podemos afirmar uma medicina que seja
melhor para a humanidade inteira. Foi nesta trilha, com nome
Perspectiva Filosofica - Vol. I-n°

23 - janeiro-junho/2005

153

de modele cientifico evidente e unico, que chegamos na
nossa atual sociedade produtora de doenyas (cf. ILLICH,
1975). Muito mais interessante que este movimento e
pensarmos uma outra forma de exercer a vida social e
ambiental, a construyao de urn modo-de-ser-cuidado (cf.
BOFF, 1999), em que descubramos que dentro de cada urn de
nos existe urn medico, urn cuidador de si mesmo e do seu
universo de relayoes.
A crenya essencial da Promoyao da Saude e a crenya
de que 0 ser humano, dentro de sua realidade social, politica
e historica, pode transformar 0 seu caminho, por ele mesmo.
Para isso, todos precisamos de ajuda, de apoio e
principalmente de trocas de experiencias. As nossas tradiyoes
em saude/medicina sac riquissimas, tanto no oriente quanta
no ocidente, e estao sendo resgatadas cada vez mais, devido
ao seu sucesso. E junto a este movimento, construimos 0
novo papel da Medicina em nossa sociedade, 0 de gerar
trocas, descobertas e conscientizayao de experiencias que de
fato diminuam sofrimento e nos alimentem em nossa praxis.
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