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Introdução 

Interessada nas questões da saúde coletiva, no contexto específico de um país como 
o nosso (de precária gestão pública nas diversas esferas e dimensões da vida social), 
realizei o esboço de um projeto de pesquisa visando refletir criticamente sobre a construção 
de uma nova identidade, construída no seio da saúde pública, a saber, a personagem de 
“identidade saudável”. Construto que pretendia enfocar na perspectiva das Políticas de 
Identidade.  

Ainda imaturo (amplo e difuso) o projeto sobre a questão da “identidade saudável” 
tornou-se, aparentemente, inviável. De maneira “algo inexplicável”, as oportunidades de 
diálogos, com os pares, não alcançavam o objetivo de estabelecer entendimento acerca do 
enfoque proposto pela política de Promoção de Saúde, desenhada para intervir na saúde 
(não na doença) e, que numa idéia “hibrida” de saúde (que se dá num ponto de encontro 
interdisciplinar) e, algo “metafísica” (que extrapola os limites da corporalidade e passa ao 
campo das idéias) pretende abranger a totalidade de aspectos relacionais existentes na vida 
do ser humano. 

As limitações comunicativas, experimentadas como “crise de sentido”, ao mesmo 
tempo em que desafiaram a viabilidade da pesquisa (em seu plano original), também 
apontaram novas perspectivas. Assim, no pressuposto que “os limites de sentido são, eles 
próprios, plenos de sentido” (Berger e Lucjmann, 2004), venho apresentar, nesse XV 
Encontro Nacional da ABRAPSO, o trabalho resultante do exercício reflexivo, de enfoque 
teórico-conceital, acerca dos limites de sentido do termo saúde empregado na Promoção de 
Saúde (PS). 

É fundamental ressaltar, que ao abordar a saúde pública não estou enfocando a 
dimensão das ações dirigidas à saúde em stricto sensu. Nesse sentido, o presente trabalho, 
não coloca em questão os avanços tecnológico e científico e, sua aplicação no 
aprimoramento do arsenal clínico diagnóstico e, nas práticas de intervenção preventiva e 
curativa (aspectos relacionados ao aumento da longevidade e melhoria da qualidade de vida 
relativa à saúde). 

Partindo do fenômeno “crise de sentido”, descrito por Berger e Luckmann (2004) 
como problemática central no cotidiano do homem moderno no contexto de pluralismo, o 
presente trabalho busca colocar em discussão a questão do difícil entendimento da saúde, 
da Promoção da Saúde (PS). Ao incursionar no campo da saúde pública, busco resgatar do 
final do século XX, a preocupação com “a complexidade que abarca tal questão [e, que] 
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obriga a repensar [permanentemente] tanto o conceito de saúde, como as intervenções que 
se dão no seu respectivo campo.” (Minayo, 1992; p.10). E, é nessa perspectiva, que 
proponho a reflexão acerca dos limites de compreensão da idéia de saúde da PS entre 
especialistas não biomédicos, atuantes ou não, na área específica da saúde.  

De fato, ao experimentar a “crise comunicativa”, na questão da PS, que interpreto 
como um fenômeno relativo ao termo saúde da política de Promoção, o exercício reflexivo, 
mais que enfocar a noção de saúde lato sensu, pretende promover um re(pensar) sobre a 
visão de saúde adotada na Psicologia, que entre outras coisas, constrói limites de 
entendimento acerca de um construto mais holístico de saúde.  

1. Promoção de Saúde: política da nova saúde 

 A PS é uma das políticas de saúde existentes na contemporaneidade. Construída 
num ideário que reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural da época, 
fundamenta-se numa visão de mundo que entende as mudanças como uma realidade e, 
nesse sentido não pretende negar a contradição, a multiplicidade, a aleatoriedade e a 
incerteza, e sim conviver com elas. 

Para compreender o aspecto conjuntural, o espírito da época que impulsiona a 
constituição da política de PS, tal como vigora em nossos dias, é importante retomar sua 
linha mestra, ou seja, conhecer alguns trechos da Declaração de Alma-Ata (1978): 

 
“I. A conquista do mais alto grau de saúde exige a intervenção de muitos outros 
setores sociais e econômicos, além do setor saúde; 
III. A promoção e proteção da saúde da população é indispensável para o 
desenvolvimento econômico e social sustentado e contribui para melhorar a 
qualidade de vida e alcançar a paz mundial; 
IV. A população tem o direito e o dever de participar individual e coletivamente na 
planificação e na aplicação das ações de saúde; 
VII-1. A atenção primária de saúde é, ao mesmo tempo, um reflexo e uma 
conseqüência das condições econômicas e das características socioculturais e 
políticas do país e de suas comunidades; 
VII-3. Compreende, pelo menos, as seguintes áreas: a educação sobre os principais 
problemas de saúde e sobre os métodos de prevenção e de luta correspondentes; a 
promoção da aportação de alimentos e de uma nutrição apropriada; um 
abastecimento adequado de água potável e saneamento básico; a assistência 
materno-infantil, com inclusão da planificação familiar; a imunização contra as 
principais enfermidades infecciosas; a prevenção e luta contra enfermidades 
endêmicas locais; o tratamento apropriado das enfermidades e traumatismos 
comuns; e a disponibilidade de medicamentos essenciais; 
VII-4. Inclui a participação, ademais do setor saúde, de todos os setores e campos 
de atividade conexas do desenvolvimento nacional e comunitário, em particular o 
agropecuário, a alimentação, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, 
as comunicações e outros, exigindo os esforços coordenados de todos estes setores; 
VII-5. Exige e fomenta, em grau máximo, a auto-responsabilidade e a participação 
da comunidade e do indivíduo na planificação, organização, funcionamento e 
controle da atenção primária de saúde.” (Secretaria de Políticas de Saúde, 
2001). 
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A nova saúde apresentada na Declaração de Alma-Ata (1978) foi resultante de um 
amplo debate, realizado na década de 60, do século passado, em várias partes do mundo 
(Ferreira e Buss, 2001). Partindo do conceito ampliado de saúde divulgado em 1948 pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) – na idéia de saúde como um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social e, não apenas a ausência de enfermidade (Scliar, 2007) -, a 
declaração da nova saúde, pública, abriu caminho para construção simbólica de uma “saúde 
relativa à sociedade”, que engloba e distingue-se da visão hegemônica de “saúde relativa à 
doença”.  

Construída na intencionalidade de abarcar a realidade social, econômica e pessoal, 
como um todo, além de articular-se às demais políticas de saúde, a PS articula-se a campos 
outros (trabalho, educação, meio ambiente, cultura, paz etc), através de cinco estratégias de 
ação: políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à saúde, ação comunitária, 
habilidades pessoais e reorientação do sistema de saúde (Ottawa, 1986). Entre o discurso 
político, que fundamenta e sustenta a concepção de saúde como produção social (Secretaria 
de Políticas de Saúde, 2001), e as ações na realidade social, uma grande variedade de 
questões tem sido postas em debates e reflexões críticas, em enfoques diversos ((Czeresnia, 
1999, Spink, 2007; Traverso-Yèpez, 2007; Will e Douglas, 2008).  

No campo teórico-conceitual, as expressões lingüísticas, cunhadas no hibridismo, 
constituem o debate acerca da “confusão” na utilização dos termos “promoção da saúde”, 
“educação em saúde” e “prevenção da doença”. De acordo Restrepo (2001), a falta de 
entendimento da proposta contida nos diferentes termos da Promoção, pode ser devida à 
coexistência de racionalidades distintas: 1) uma (americana), com enfoque mais 
individualizado, privilegia as mudanças de comportamento e estilos de vida do sujeito; 2) 
outra (européia e latino-americana), que busca envolver mais os atores sociais numa ação 
de participação de enfoque mais sócio-político que transcende o setor saúde; 3) e, ainda, 
uma outra, que  ressalta um viés onde prevalece uma  combinação de assistência 
educacional e ambiental, que encorajam comportamentos ou ações, as quais conduzem à 
saúde. Nessa vertente, a promoção busca alcançar promover saúde através da combinação 
de atividades planejadas para formar, enfocando os atores sociais indivídual e/ou 
coletivamente. 

   
2. Um olhar analítico para a noção progressista da saúde 

 
 

A proposta de promover uma nova saúde demanda a metamorfose do construto, é 
dizer, demanda a gênese de um construto novo. No movimento de transformação do ideário 
de saúde, a PS configura-se enquanto teoria e práxis, não limitada a gerir e intervir no 
processo saúde-doença (embora também tenha esta meta), mas, fundamentalmente, 
interessada em mudar/intervir no processo dialético saúde-desenvolvimento, que extrapola 
a questão da doença. Nessa perspectiva, é interessante observar no recorte da Carta de 
Ottawa (documento resultante do primeiro encontro internacional sobre PS), a idéia de 
saúde, que em sua “gênese, surge da mistura de diferentes ‘coisas’, combinação de 
diferenças que, no entanto, produzem uma nova forma.” (Tassara e Ardans, 2008): 

 
 “A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e 
pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. Fatores 
políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e 
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biológicos podem tanto favorecer como prejudicar a saúde. As ações de 
promoção da saúde objetivam, através da defesa da saúde, fazer com que as 
condições descritas sejam cada vez mais favoráveis.” (Ottawa, 1986: grifos 
meus). 

Partindo da premissa que a saúde é um estado predominante no ciclo vital, ou seja, 
que a maior parte da vida, grande parcela da população é saudável (que as pessoas não 
necessitam receber atenção médico-hospitalar, passar por complexos e duradouros 
procedimentos terapêuticos, exceto em poucas situações pontuais), mas, que durante toda a 
vida, todas as pessoas, sem exceção, necessitam viver em condições favoráveis para a 
manutenção do estado de saúde (como, receber alimentação adequada; viver em lugares 
com saneamento básico, água potável; viver em situações social, econômica e cultural 
favoráveis, de atenção adequada à problemas específicos de saúde, assim como educação e 
informação etc.) é que a PS define saúde como “recurso” para o desenvolvimento e, como 
“dimensão” da QV. Nesses termos, a expressão promoção de saúde, constrói uma 
dualidade: é como se houvesse uma saúde “de fundo” (que pode ser representada no 
binômio saúde-doença) que exerce influência sobre o desenvolvimento social, econômico e 
pessoal e, nesse sentido articula-se à uma outra saúde, entendida como Qualidade de Vida. 

Incluindo o ambiente em sentido amplo e, em perspectiva local e global, a PS 
(enquanto biopolítica) alcança uma complexidade, ainda maior do que a que circunscrita no 
próprio conceito amplo de saúde. Enquanto “o conceito de saúde” da OMS (1948) aponta 
uma perspectiva subjetiva de bem-estar pessoal, como fator determinante de saúde, “o 
movimento político de saúde” proposto na PS, inclui aspectos de perspectivas estruturais e 
infra-estruturais, da organização social como um todo, identificados através de aspectos 
mais “normativos”: o Desenvolvimento e a QV. Nesse postulado, é possível interpretar que, 
em um nível, a PS apresenta um paradigma progressista de saúde, (Dupas, 1943) e, em 
outro, sustenta e é sutentado, na ruptura do conceito de saúde, tal como explica Minayo 
(1992): 

“Um movimento de ruptura apareceu na concepção de saúde apresentada no relatório final 
da VIII Conferência Nacional de Saúde: “saúde é o resultante das condições de alimentação, 
habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 
terra e acesso aos serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” (Minayo, 1992, 
p.10). 

Para seguir refletindo sobre um paradigma de saúde-sociedade, implícito da PS, que 
coloca em questão a dimensão “qualidade” da vida dos seres humanos e as formas de 
organização social da produção, vale incluir, algumas considerações, adicionais. 

Sobre o conceito de QV:  

• Há estudos, datados da década de 70 (no século XX) que já apontavam as 
dificuldades de elaboração de uma conceituação, minimamente clara acerca 
do termo qualidade de vida. Há, inclusive, uma perspectiva que concebe QV 
como “uma vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas 
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que ninguém sabe claramente o que é" (Campbell, 1976, apud Awad & 
Voruganti 8  p. 558). 

• Por outro lado, há estudos que refletem sobre duas definições distintas de 
QV: a) uma, onde identificam que a qualidade de vida aparece como um 
conceito mais genérico e, b) outra, onde identificam que a qualidade de vida 
é um conceito relacionado à saúde. No viés mais genérico, a qualidade de 
vida é uma “característica” de sociedades onde floresce o “desejável” nível 
de desenvolvimento humano. Já, no viés mais específico, a qualidade de 
vida é definida por parâmetros mais subjetivos, segundo a percepção do 
indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas 
de valores nos quais ele vive, e em relação a perspectivas futuras. 

Alguns aspectos ideológicos emergentes: 

• Entendendo que “a saúde [e, por correspondência, a qualidade de vida] é 
uma margem de tolerância às infidelidades do meio” (Canguilhem, 1995; 
p.159), ou seja, que a QV humana é dependente da possibilidade das pessoas 
de agir e reagir num ambiente adverso, parece plausível interpretar que a 
saúde e a qualidade de vida, de indivíduos e grupos, são aspectos 
delimitados em função das relações de poder (e, neste sentido, 
paradoxalmente, estão menos relacionadas à capacidades/habilidades 
individuais, tal como quer demonstrar a política transversal de PS e, mais 
relacionadas aos limites de ação, referentes à ideologia dominante). 

• Conforme explicita Almeida Filho (2000), no nível do sujeito (indivíduo-
saúde), saúde e doença não são necessariamente contrapostos. Nesse 
postulado, ao definir saúde/QV devemos considerar as seguintes 
proposições: “(a) Nem todos os sujeitos sadios acham-se isentos de doença. 
(b) Nem todos os isentos de doença são sadios.” (Almeida Filho, 2000). 
Nessa premissa “estandartizar” a QV no projeto de promoção, define um dos 
modos de operação da ideologia. (Thompson, 1990) 

• O entendimento de QV como algo que se processa no nível da 
responsabilidade pessoal(tais como, habilidades pessoais, estilo de vida e 
fatores de risco), que promove discursos políticos e ações interventivas  
menos dirigidas para dimensão econômica e, mais interessada em dimensões 
outras que influenciam a qualidade da vida humana, possibilita interpretar 
que o movimento de Promoção atua a modo de reificação (Thompson, 
1990). 

Entre os poucos aspectos críticos levantados (a inconsistência e dualidade do 
construto de QV e, as implicações ideológicas da normatização da vida sobre um aspecto 
subjetivo reificado), é fundamental sublinhar que as transformações propostas pela PS 
como parâmetros promotores de QV são orientadas, simultaneamente, por aquilo que se 
conhece acerca dos determinantes e condicionantes sociais e, pela clareza de que não se 
tem e, nunca terá, o domínio sobre eles (Atlan, 1991). E, nesse movimento, a PS objetiva 
gerir politicamente, “tudo e nada”... 
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3. Considerações 

“o sentido nada mais é do que uma forma complexa de consciência: não 
existe em si, mas sempre possui um objeto de referência. O Sentido é a 
consciência de que existe uma relação entre experiências.” (Berger e 
Luckmann, 2004; p.15).  

 
Abordar o complexo projeto de promoção de uma saúde de concepção hibrida, em 

si, já representa um desafio. Pressupõe o conhecimento de uma multiplicidade de aspectos 
constituintes de um novo vetor em saúde pública. Mas, colocar no divã o termo saúde da 
PS é buscar compreender campos de conflito emergentes da construção de um novo 
paradigma de saúde.  

A problemática do sentido é, aqui, pautada, numa idéia que a nova saúde pretende 
produzir uma nova consciência de saúde. E, nesse objetivo, coloca a questão da “relação 
entre as experiências”. Isto é, ao objetivar promover uma nova consciência de saúde, antes 
de alcançar produzir a experiência de uma saúde de dimensão híbrida, constrói uma 
dualidade de sentidos: de um lado o sentido comum, mais individualizado e biomédico 
(sentido estrito) e, de outro lado, o sentido lato, mais coletivo e biopolítico. O desafio 
reflexivo está em decifrar a maneira misteriosa como, na proposição metafísica de saúde, a 
PS pretende conseguir exercer influência sobre dimensões como o pensamento e a ação, 
construindo e divulgando novos valores, doutrinas (ou ressuscitando valores e doutrinas 
antigos) e, preconizando comportamentos comuns para a sociedade como um todo. 

Buscando promover o “todo”, através de preconizadas mudanças na totalidade das 
condições de vida da população, orientada na pessoalidade (responsabilizando os sujeitos), 
a PS promove um paradoxo: a surpreendente falta de envolvimento e investimento do 
Estado das nações, em geral, em ações locais, mesmo diante do reconhecimento do status 
prioritário de ditas políticas públicas, em todo o mundo. Nessa perspectiva, negligencia-se 
uma questão central, o fato de que as experiências bem sucedidas no campo ocorrem, 
sempre e quando, as responsabilidades são compartilhadas entre todos (Wills e Douglas, 
2008). É como se o “todo”, desejável, direcionado às pessoas negasse a participação do 
Estado e, que contribui com “nada” além que o oferecimento de diretrizes e, aos 
especialistas “certo” desinteresse na produção científica..  

Segundo Coelho e Almeida Filho (2002), a dificuldade em abarcar a complexidade 
de uma questão, é apenas um dos fatores que concorre para a pouca produtividade reflexiva 
acerca de um tema. Abordando a questão da saúde, os autores apontam que para identificar 
o elemento causador de certo “desinteresse” científico em aprofundar a reflexão sobre a 
questão, há que se considerar o campo dos interesses que indicam/sustentam a “produção” 
de conhecimento. 

4. Considerações Finais 

O exercício de reflexão acerca dos limites da comunicabilidade do termo saúde da 
PS demanda, em princípio, o conhecimento de seus fundamentos.  Vale ressaltar, que a 
imposição de um pré-requisito (conhecer o contexto sócio-histórico no qual se produz o 
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discurso simbólico sobre a nova saúde pública na contemporaneidade) não deve ser 
entendida como um aspecto que denota a “arrogância do meio”, mas, como algo que alerta 
para a complexidade do tema. Na perspectiva da complexidade, a atividade reflexiva, aqui 
desenvolvida, não objetiva oferecer subsídios para definir, sustentar ou advogar por um 
paradigma de saúde específico para a saúde pública, na vertente da Promoção.  

Já, na perspectiva híbrida (Tassara e Ardans, 2008), defendo a idéia de que a 
Psicologia Social, situada num ponto de interface tem possibilidade de desempenhar um 
papel preponderante no “processo de desconstrução crítica” do ideário de saúde da PS 
(igualmente híbrida) e, na produção de conhecimento acerca das “idéias” construídas para 
abarcar a vida social como um todo.  

Há que explicitar que as reflexões realizadas no viés não hegemônico, não 
pretendem ser reconhecidas em face de seu possível potencial heurístico, mas pretendem 
contribuir para instigar e, promover maior interesse investigativo sobre o tema, na 
abordagem psicossocial. Não obstante, há que se explicitar que, enquanto modelo de 
aprendizado-ação, o esforço reflexivo sobre os problemas de sentido e as limitações 
comunicativas experimentadas entre pares, contribuíram para gerar alguns 
questionamentos, menos relacionados à questão da saúde pública e, mais relacionados à 
questão da formação dos psicólogos, especificamente, da visão de saúde da Psicologia 
(limites e perspectivas). 

As questões, ainda não lapidadas, se apresentam como segue: A visão dualista de 
saúde, que nos permite advogar, com conhecimento-de-causa especializada, sobre a Saúde 
Mental, ainda é cabível, nos dias de hoje?  Será a visão de saúde da Psicologia o elemento 
complicador para o desenvolvimento de práticas psicológicas outras, menos clínicas, na 
área da saúde? Seremos nós, psicólogos sociais, menos interessados na doença (em si) e, 
mais interessados nos processos e contextos, os “legítimos” agentes de promoção de 
saúde?...  
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