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Se fosse possível algo como uma psicanálise da cultura hoje 

prototípica; se o absoluto predomínio da economia não 

escarnecesse de toda tentativa de explicar os estados de suas 

vítimas a partir da vida psíquica delas e se os próprios 

psicanalistas não tivessem feito há muito tempo um juramento 

de fidelidade àqueles estados - uma tal investigação mostraria 

necessariamente que a doença própria de nossa época consiste 

precisamente no que é normal. (...)Assim como a velha 

injustiça não é alterada pelo emprego maciço e generoso de 

luz, ar e higiene, mas, sim, precisamente encoberta pela 

cintilante transparência da empresa racionalizada, do mesmo 

modo a saúde interior de nossa época consiste em ter 

bloqueado a fuga para a doença sem alterar em um mínimo 

sequer a sua etiologia. 

(Theodor W. Adorno) 

 



RESUMO 

 

Este estudo parte do princípio de que o conceito de saúde possui um rastro histórico que nos 

permite uma análise das formas que assumiu ao longo do tempo, das ideologias por ele 

sustentadas e o questionamento acerca destas, se realmente apontariam para a construção de 

uma sociedade mais digna e igualitária. Com o auxílio de teóricos que contribuíram para o 

pensamento materialista histórico dialético, sendo Marx, Adorno e Horkheimer os principais 

pensadores e influências que norteiam este trabalho, o objetivo desta dissertação é investigar a 

"falsa consciência" das concepções de promoção da saúde presentes nas diretrizes da Política 

Nacional de Promoção da Saúde (2006) e suas relações com o fetichismo. Este é entendido, 

aqui, como um determinante social que pode fomentar a produção da saúde na forma-

mercadoria e afastar as ações de promoção do processo de emancipação do homem. A Política 

Nacional de Promoção da Saúde é o documento parâmetro e recorte para a análise crítica, por 

ser o documento que se apropria do conceito de promoção da saúde, que possibilita a reflexão 

do mesmo e que retira o enfoque da doença e do tratamento, pensando a saúde no seu 

conceito mais amplo. Para tal análise, tomaremos o conceito de ideologia como instrumento 

que nos ajude a esclarecer o que chamamos de "falsa consciência" e de que forma esta 

aparece no documento analisado. Concomitantemente, analisaremos o próprio conceito de 

promoção da saúde, no intuito de perceber a forma como este foi incorporado pela política 

nacional. Cabe investigar na legislação aquilo que suas diretrizes possam revelar de uma 

"consciência possível", se apontam para uma ordem social mais digna e não bárbara, visto que 

as ideologias não engendram apenas uma falsa consciência. Por fim, reconhecemos no 

fetichismo um mecanismo de dominação e afastamento dos homens de um trato sensível com 

os objetos, que por sua vez deixaram de servir aos interesses dos homens para servir os do 

capital. Dessa maneira, propomos investigar como o conceito de promoção da saúde é 

incorporado dentro de um contexto social voltado para o livre comércio da saúde, assim como 

a sua possível transformação em forma-mercadoria. Para tal, uma pesquisa documental se faz 

necessária no sentido de nos aproximar de nosso objeto de interesse, tateá-lo e construir um 

saber através dele e em diálogo com as contribuições teóricas. 

 

Palavras-chave: Saúde – Fetichismo – Marxismo – Teoria Crítica 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research assumes that the concept of health has a history trail that allows us an analysis 

of the forms which it has taken over the time, as well the ideologies sustained by it, 

questioning if these ideologies would point to the construction of a more dignified and 

egalitarian society. With the help of theoreticians as Marx, Adorno and Horkheimer, leading 

thinkers of the historical dialectical materialist and influences that guide this work, our aim is 

to investigate the "false consciousness" of health promotion concepts that could be found in 

the guidelines of the National Policy of Health Promotion (2006). Also, we want to think 

about its relations with the fetishism that while a social determinant, can foster health 

production in the commodity form and distant from the principles of human emancipation 

process. The National Policy of Health Promotion is the parameter document for our analysis 

and exercise of the critical thought. As the document that appropriates the concept of Health 

Promotion, we believe that the policy makes possible for us the investigation of how the 

concept was incorporated. Considering the concept of health promotion in its broadest sense, 

it's important to search the policy to see if it exceeds a notion of health that only cares for 

disease and treatment. For a practicable analysis, it is necessary to study the concept of 

ideology to work with it as an instrument that helps us clarify what we call "false 

consciousness" and how it appears in the articles of the National Policy of Health Promotion. 

At the same time, we will examine the concept of health promotion in order to understand 

how it was incorporated by the national policy too. The ideologies engender not only a false 

consciousness, something important to notice, so it is important to investigate the policy to 

find out which guidelines could reveal traces of a "possible consciousness" as well, 

possibilities for a more dignified social order and not a barbaric one. Finally, recognizing the 

fetishism as a mechanism of domination and man's alienation, which failed to serve the 

interests of humans to serve the capital only, we propose to investigate how the concept of 

health promotion is incorporated in a social context ruled by the fetishism of commodity, 

transforming heath in a kind of commodity that serves the capital interests, not the human 

ones. To do so, a documentary research is needed in order to bring us closer to our object of 

interest, to build a knowledge through it and in dialogue with the theoretical contributions. 

 

Keywords: Health – Fetishism – Marxism – Critical Theory 
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INTRODUÇÃO 

Minha trajetória acadêmica, em grande parte, está relacionada ao trabalho de 

reflexão das políticas públicas de saúde no Brasil e os problemas relativos ao caráter 

híbrido apresentado no sistema de saúde brasileiro. Tal trajetória teve início em 2008 

através do Projeto de Extensão Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e 

ações conjuntas, orientado pelo Prof. Dr. Walter Melo na Universidade Federal de São João 

Del-Rei (UFSJ), onde minha atuação se deu no Conselho de Saúde do município. Já 

naquela época, percebia que a fala dos conselheiros municipais de saúde era enfaticamente 

centrada no capital como se este, irremediavelmente, fosse o ponto de partida para que 

ações de saúde pudessem ser objetivadas no município. Isso me levou a questionar a 

maneira como estes percebiam a saúde, se seria esta uma percepção esclarecida quanto ao 

conceito de saúde proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como completo 

bem-estar biopissocial ou se estavam falando sobre algo diferente. Segundo a visão dos 

conselheiros, por estar embasado também num sistema econômico, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) depende de financiamento para poder funcionar adequadamente. Perguntava-

me se os aspectos sociais, psíquicos e biológicos dependeriam fundamentalmente do 

capital a priori para poderem ser refletidos e trabalhados, pois a primazia do discurso das 

pessoas ao meu redor era sempre no capital primeiramente, para então discutir saúde a 

posteriori. O meu sentimento era de que o debate sobre a Saúde aparecia como algo de 

caráter secundário. 

Em 2010, através da pesquisa Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações 

intersetoriais, orientada pelo mesmo professor, pude estudar durante dois anos o contexto 

histórico da saúde brasileira, suas heranças e a perpetuação da produção de mercadorias nos 

seus modelos de atenção. A primazia da mercadoria e não dos indivíduos era algo que me 

incomodava profundamente e me levou a problematizar sobre a influência do capital no 

conceito de saúde e da cultura capitalista nos pressupostos, princípios e diretrizes que 

norteiam a saúde pública brasileira. Além disso, pesquisei nas Atas da Assembléia Nacional 

Constituinte, que deram origem à nossa Carta Constitucional vigente, quais foram os 

argumentos da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente para legitimar o 

paradoxal artigo 199 da Constituição, que afirma que a saúde é pública, mas livre à iniciativa 

privada. Primeiramente, pude perceber uma privatização do discurso devido à polarização dos 

componentes  da  subcomissão  sob  uma  sigla  partidária,  o  PMDB,  que  contava  com  12 

membros titulares, enquanto PFL contava com 5 e o PDS com 2. Os demais partidos (PDT, 
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PT, PTB e PL) contavam com apenas 1 representante cada, o que explicita uma disparidade 

no poder de voto segundo as ideologias políticas defendidas por cada legenda. Também foi 

observada a participação ativa da Unimed no debate, que se defendia enquanto cooperativa e 

que sua função no sistema de saúde a ser criado estaria pautada pelas características deste 

modelo. Há de ser dito que percebemos uma grande diferença entre o que, conceitualmente, 

viria a ser uma cooperativa e uma corporação. E há um tensionamento explícito nesta 

discussão. Se a saúde seria pública, ideologicamente, a sociedade como um todo seria 

membro ativo do que a Unimed anunciava enquanto cooperativa? Hierarquicamente, a 

Unimed se configura enquanto cooperativa ou corporação? Tensionamentos, questões e 

reflexões que pude esboçar durante este meu período acadêmico. 

No que compete aos princípios e diretrizes do SUS, sobre os quais também me 

debrucei, a universalidade expressaria a assistência a todos. A integralidade apontaria para 

diversos discursos e perspectivas acerca da saúde que possibilitariam a visão do ser humano 

como um todo. Já a equanimidade denotaria para uma saúde que possa ser de acesso do todo 

coletivo, respeitando-se as múltiplas facetas. Saúde passaria a ser relacionada ao direito à vida 

e à dignidade humana, como também ao movimento coletivo de transformação da sociedade 

pela própria sociedade o que, infelizmente, ainda não vimos se concretizar, mas que precisa, 

eticamente, ser sempre o nosso norte. Questionava-me se uma crítica às bases da sociedade, 

com a ajuda do pensamento de teóricos críticos, não me ajudaria a esclarecer um pouco 

melhor o porquê da não realização deste projeto de uma saúde equânime. 

Em minha experiência enquanto pesquisador, além de perceber a pouca ocupação das 

pessoas sobre estas questões, também percebi que se apropriavam do saber sobre a saúde 

levando em consideração os interesses pessoais e refletores de uma relação de poder, que 

poderia ser expressa a partir de um conhecimento que, ao ser adquirido, poderia ser utilizado 

como forma de alienar e manipular. 

Penso bastante na ruptura de paradigma na saúde, quando esta é desvinculada de uma 

noção exclusivamente relacionada ao corpo e descentralizada, retirada do lugar de onde 

apenas alguns, como médicos e gestores, poderiam usar da fala e construção de um saber 

sobre ela: a saúde deixa de ter um núcleo, um lugar fixo para tentarmos, de alguma maneira, 

pluralizá-la, levando em consideração os aspectos sociais, ambientais, materiais e culturais. 

Todos poderiam dizer da saúde, na medida em que todos os sujeitos são sociais e 

produtores das bases materiais para que esta se concretize. No entanto, a organização da 

sociedade capitalista já aponta, de antemão, para algo que não corresponde à descentralização 
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ou até mesmo à quebra do paradigma centrado no indivíduo, no olhar de âmbito privado: 

como a sociedade se organiza com base no acúmulo e na expropriação, fatalmente esta 

produziria expropriadores e expropriados, mesmo com a mudança de concepção da OMS e do 

próprio SUS sobre a saúde; foi criticada a forma como a saúde é gerida, suas ações e políticas, 

mas o modelo social que impulsiona estas mesmas medidas permaneceu intocável, como o 

papel bárbaro exercido pelos objetos produzidos através do modo de produção da sociedade 

capitalista nas relações humanas. Objetos que, na forma-mercadoria, estão distantes do seu 

valor originário. 

Meus esforços na atividade de pesquisa me levaram a descobrir que, no Brasil, 

historicamente, temos a transição de um modelo totalmente privado e centralizador da 

ditadura militar para uma tentativa de construção de uma saúde pública, com o advento do 

SUS. Mas, o que fica explícito com o seu nascimento é o esforço de construir diretrizes 

públicas que enfatizem ações coletivas mas que, não necessariamente, ficaram livres da 

herança dos modelos do sistema privado: não há o abandono do modelo antigo, mas uma 

proposta de convivência com este, criando um híbrido, observado na complementaridade da 

saúde privada e nas práticas de saúde cotidianas. Há avanços, mas não abrindo mão das 

marcas desiguais presentes no passado. No hibridismo da saúde brasileira, vemos a iniciativa 

privada interessada em fazer com que o capital circule, seja produzido e aqueça o mercado e, 

para isso, esta necessita da doença para vender seus produtos. O modelo público que tem sido 

pensado pela Saúde Coletiva, por sua vez, ao contrário do privado, propõe o não adoecimento 

e não apenas com uma ótica voltada para a análise dos corpos, do sistema fisiológico, por 

entender que a saúde é uma potencialidade, é social, não individual. E algo compartilhado, 

construído de maneira plural. Propõe uma ênfase na Promoção da Saúde, não no tratamento; 

economicamente falando, o sistema público está numa trajetória diferente, em que o enfoque 

não é no superávit econômico. Tenta evitar qualquer tipo de centralização, inclusive a 

econômica. No entanto, a organização da sociedade em que vivemos cria sérios empecilhos 

para a objetivação deste modelo, visto as desigualdades de poder entre classes e do acesso 

limitado aos bens materiais por aqueles que se encontram menos privilegiados, à margem. 

Nossa organização de sociedade não apenas mantém como, também, perpetua este quadro.  

A mudança de concepção da saúde, enquanto conceito, não necessariamente apontará 

para mudanças de caráter psicossocial em nível imediato. No mundo neoliberal e capitalista, 

tenho, enquanto pesquisador, um incômodo quanto à dificuldade que encontramos para um 

esclarecimento sobre a saúde que não esteja, enfaticamente, subordinada à forma-mercadoria, 
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ao consumo. Em outras palavras, me preocupo com a forma como compreendemos e atuamos 

na saúde, com a irreflexão, com o não tatear da saúde numa acepção e forma diferente da 

mercadoria. Tal preocupação se dá devido ao fato do fetiche produzir a perda do valor 

original dos objetos, bens culturais por nós criados e que deveriam atender às nossas 

demandas de uma vida digna. Vida expressa, por exemplo, na possibilidade de emancipação, 

que também é um dos pilares centrais do projeto de saúde pública e do que entendemos como 

promoção da saúde. Assim, a característica de atuação para o benefício dos homens é 

substituída pela perda dessa possibilidade de emancipação. Penso em uma atrofia, uma 

paralisação a nível social, que me faz relembrar as aulas de Ética Profissional e de outras 

disciplinas eletivas que cursei durante minha graduação, em Psicologia, com ênfase na Teoria 

Crítica da Sociedade. Reflito sobre como uma teoria crítica pode nos ajudar e contribuir para 

o esclarecimento das possíveis razões da saúde estar sendo reduzida e mantida, enfaticamente, 

na forma-mercadoria, se configurando como mais um dentre os vários mecanismos de 

dominação. 

Este tipo de inquietude envolve, inclusive, a minha identidade profissional enquanto 

psicólogo e o grande acento ético que permeia não apenas minha prática do dia a dia, mas a 

forma como reflito a mesma, visto que teoria e práxis não se desvinculam. O texto de José 

Leon Crochík, intitulado Notas Sobre a Formação Política e Ética do Psicólogo, me marcou 

profundamente, assim como as disciplinas com enfoque na Teoria Crítica da Sociedade, todas 

ministradas pela Profa. Dra. Kety Valéria Simões Fransciscatti durante o período do curso de 

graduação. 

Incomodo-me quando penso no quanto pode ser decisiva a influência do modo de 

produção da sociedade na mortificação do homem. Meus estudos documentais das cartas e 

dos debates ocorridos na Assembléia Nacional Constituinte me intrigaram profundamente e, 

através da consulta de atas das reuniões onde se localizavam as falas dos principais 

interessados, percebia a grande tendência da manutenção das relações de poder e da 

desigualdade social à custa de um desenvolvimento econômico. Dessa forma, a saúde seria 

um elemento em potencial para a produção de novas mercadorias, principalmente depois da 

ampliação de seu conceito, com doenças sendo fabricadas e o fomento de discursos sobre o 

que o sujeito deve ser e fazer. Todas essas questões me incomodam de maneira muito 

profunda e me fazem refletir sobre os mecanismos massificantes e totalitários de alienação e 

dominação. Para propormos um trabalho que faça jus a uma reflexão de problemas desta 

natureza, precisamos levar em consideração o momento histórico no qual nos encontramos e 
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as tendências de nossa época que não apenas nos influenciam na percepção da problemática 

em si, mas, também, se revelam enriquecidas pelas marcas históricas. Essas marcas históricas 

podem, inclusive, constituírem-se enquanto barreiras para a emancipação e a construção de 

um modelo de saúde mais justo e equânime. Nesse sentido, a Política Nacional de Promoção 

da Saúde (2006), atualmente a principal norteadora das ações em saúde do SUS, se apresenta 

como um campo para a nossa reflexão. 

Historicamente, a promoção da saúde passou por várias modificações no que diz 

respeito aos seus aspectos ideológicos. Na atualidade, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) mantém o postulado de que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, 

social e não apenas a ausência de doença, e as políticas de promoção da saúde não se 

desvinculam desta noção de saúde como algo multifatorial e plural. O que vemos a partir 

deste conceito de saúde da OMS, divulgado pela primeira vez em 1946, é uma discordância 

em relação ao paradigma da saúde como meramente ausência de doença e dos mecanismos 

para o controle de um estado considerado saudável. Podemos perceber a tensão existente nos 

pressupostos que prezavam pela manutenção do estado saudável com base numa concepção 

de saúde que abarcava, exclusivamente, o tratamento no nível orgânico e somente isso. 

A compreensão da saúde como algo que diz do bem-estar biopsicossocial passou a ser 

referência no mundo, o que possibilitou, inclusive, a elaboração do SUS no Brasil, que leva 

em consideração este conceito de saúde. Adotando o modelo da Seguridade Social, a fonte 

econômica do sistema brasileiro é a arrecadação do capital do nível individual para o coletivo, 

onde o capital, retirado da propriedade individual e do âmbito privado, trataria das questões 

que dizem respeito às principais demandas coletivas, também representativas das realidades 

individuais (Paim, 2009). Entretanto, a leitura de documentos, como a Lei 8080/90 e a 

Constituição Federal de 1988, principalmente em seu artigo 199, nos revela que outros tipos 

de modelos econômicos convivem concomitantemente com o de Seguridade Social, sendo o 

assistencialismo e o seguro social ainda atuantes, através dos planos de saúde da iniciativa 

privada, constituindo um mercado da saúde. 

A pesquisa Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais, 

financiada pela Fapemig e orientada pelo Prof. Dr. Walter Melo no período de 2010 a 2012, 

levou o autor desta dissertação a questionar sobre o fetichismo na saúde e os possíveis 

empecilhos que esta poderia provocar nas ações de promoção da saúde, pelo seu enfoque 

apenas na mercadoria e em ações preventivas. Percebeu-se que o discurso da saúde ainda se 

vincula a prescrições e visa o ânimo de lucros, um mercado da saúde, que fomenta o consumo 
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de uma infinidade de produtos, revelando um caráter fetichista nas relações de troca. Em 

relação à Política Nacional de Promoção da Saúde, a qual legitima o discurso atual do país 

acerca do que viria a ser saúde, nos parece imprescindível a sua análise e a percepção de 

como ela pode estar sendo afetada pelos meios de produção. Se a saúde e sua promoção são 

passíveis de conversão na forma-mercadoria, adquirindo valor de troca e se transformando em 

discurso ideológico sustentado pela lógica do capital e do individualismo, o materialismo 

histórico dialético nos parece fundamental para a nossa reflexão. Pode nos permitir e 

viabilizar a reflexão sobre como os postulados relativos à promoção da saúde, tais como o 

lazer, a educação e a participação comunitária poderiam ser possivelmente convertidos na 

forma-mercadoria e adquirirem valor de troca. Propomos um diálogo com os teóricos  críticos  

da  sociedade  para  a  compreensão  do  conceito  de  mercadoria e na elucidação da saúde 

como algo que diz de uma formação cultural, questionando se o que é legitimado pela Política 

Nacional de Promoção da Saúde é algo que contribui para a emancipação do homem ou 

apenas o mantém dentro de uma relação de dominação. 

É válido o esforço de verificar como os bens materiais e sociais, mais especificamente 

os da saúde, estão sendo expressos na forma-mercadoria e, além disso, que tipo de relação 

eles possam ter com a política de promoção da saúde brasileira. A política estaria servindo 

como instrumento para a sua legitimação? Ou estaria indo na contramão das tendências 

mercadológicas? Estaria a política apresentando um movimento duplo, embora contraditório? 

São questionamentos relevantes e centrais deste trabalho. Acreditamos que não há meios de 

pensarmos nas soluções de nossas contradições, quando as identificamos, se não nos 

colocarmos criticamente no exercício de reflexão das ideologias que nos influenciam e 

também das próprias políticas as quais foram inspiradas por elas. Como forma de preparação 

para o exercício e leitura crítica da Política Nacional de Promoção da Saúde, trabalharemos 

com as contribuições teóricas deixadas por Marx, Adorno e Horkheimer acerca dos conceitos 

de fetiche e ideologia. O conceito de ideologia, mais especificamente, com as qualidades de 

consciência possível e falsa consciência que engendra e que serão discutidas mais adiante 

neste trabalho, nos servirá de lente não apenas para a identificação das possíveis contradições 

da política nacional, mas, também, como elemento fundamental para a construção de um 

conhecimento acerca da mesma. 

Antes de tudo, acreditamos ser de grande pertinência para o leitor, quando o 

informamos daquilo pelo que preza uma determinada pesquisa, a explicitação não apenas dos 

caminhos os quais o pesquisador optou para operacionalizar a mesma, mas também o tipo de 
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pensamento que este utilizou para embasar suas escolhas. Em outras palavras, o anúncio do 

marco teórico é algo que precisa ser retomado, esclarecido e a discussão teórica não se 

dissocia da explicitação pela escolha de um determinado método. Antes de tudo, já afirmamos 

ao leitor que este trabalho é uma pesquisa documental e teórica. A análise de um documento 

não se desvincula de um marco teórico, assim como qualquer outra pesquisa e escolha 

metodológica. O marco teórico é aquilo que deixa transparente ao leitor a concepção de 

homem e de mundo a qual se utiliza para analisar o seu objeto de interesse, construindo um 

saber sobre ele. No nosso caso, especificamente, temos o esforço de trazer à tona os 

mecanismos de poder e marcas históricas deste objeto, algo que o documento nos é capaz de 

auxiliar. 

Para falarmos sobre o que é documento, recorremos a Le Goff (1924/1990), que nos 

apresenta o documento como um objeto oriundo de um processo histórico de formação. 

Segundo ele, o que entendemos por memória coletiva não se trata apenas de uma conservação 

de eventos e construções pretéritas, mas também de escolhas permeadas por forças e 

tendências operantes que permeiam determinado contexto, como, também, pelos próprios 

agentes condutores destas forças que são aqueles que se dedicam ao relato e análise do 

passado, como os historiadores. O documento carrega as características elementares de 

monumento, mas as extrapola. Monumento é tudo aquilo que não apenas acessa ao passado, 

mas o perpetua no tempo e institui um legado. Porém, o documento transcende estes limites 

pelas relações de poder que coopta e nos ajuda, através de sua análise, a identificar, traduzir e 

esclarecer. Ao mesmo tempo, além de apresentar as marcas do poder, documento também é 

um instrumento de poder (Goff, 1924/1990). 

Essa caracterização do documento enquanto um objeto não isento dos determinantes 

sociais surge como uma oposição à noção positivista radical de construções científicas 

documentais puras, de suposta boa-fé e autenticidade e que seriam garantidas caso as mesmas 

fossem controladas por métodos adequados segundo o próprio paradigma. É interessante notar 

que o próprio positivismo consiste em uma prática discursiva de poder e apresenta uma visão 

de mundo que se manifesta, também, através da defesa de interesses específicos da sua base 

filosófica, que norteia seus objetivos e diretrizes. Algo que o documento pode colaborar para 

elucidar, pois são marcas que normalmente ficam gravadas neste. Além disso, tal percepção 

nos permite pensarmos algo fundamental e que extrapola a sua análise, que é a crítica dos 

próprios procedimentos utilizados. As práticas carregam as marcas da tradição e podem ser 

observadas segundo sua disposição e movimento na história. O documento não é qualquer 
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coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as 

relações de forças que aí detinham o poder (Goff, 1924/1990, p. 565). Como adendo, isto se 

traduz num movimento próprio do historiador, que não se limita ao acesso de aspectos 

monumentais que atuam na preservação da memória coletiva, mas também daquilo que não 

está em sua superfície e no domínio da aparência. 

Para além dos limites característicos do monumento, o documento exige do 

pesquisador uma postura de constante reflexão não apenas de suas características, mas 

também da sua própria noção/conceito. Se o documento existe dentro de um conjunto de 

forças dinâmicas e operantes, ele está situado num âmbito de relações que, além de 

caracterizá-lo enquanto um objeto atuante na transformação de um contexto social, o 

caracteriza também como um objeto não isento do choque de forças e interesses, sendo 

constantemente modificado por esta mesma dinâmica. Algo que Le Goff (1924/1990) não 

deixa de mencionar em suas contribuições é que o próprio pesquisador, enquanto indivíduo, já 

carrega uma bagagem representativa de um conjunto de forças e representações de poder. A 

forma que ele escolhe um documento em detrimento de outro, o paradigma com o qual 

trabalha, os objetivos e metas previamente traçadas já revelam, de imediato, um papel e lugar 

o qual o pesquisador ocupa na sociedade. São traços que evidenciam, também, o seu próprio 

pensamento e a maneira como este se organiza para tentar compreender o seu objeto de 

estudo. Todas essas características, desde já, influenciam no documento o qual escolheu 

abordar e nos esclarece, ao mesmo tempo, que um documento não é um objeto inócuo e que 

nenhuma intervenção, a priori, será pura ou neutra. 

Tais características, ao invés de desqualificar um documento como um objeto 

privilegiado de pesquisa, fazem com que ele se revele ao pesquisador como rica fonte de 

análise. Ele propicia ao pesquisador resgatar os esforços das sociedades históricas e como se 

orientavam para o futuro, podendo revelar os determinantes sociais de um contexto e 

extrapolar a percepção de suas formas aparentes. Pelos adjetivos que possui, enquanto coisa 

durável e com potencial de testemunho, o documento pode ser providencial para a 

desmistificação; pode demarcar a inexistência de uma verdade absoluta pelos próprios 

aspectos de falsidade que ele também possui. Como Le Goff (1924/1990) nos ensina, um 

documento totalmente verdadeiro não existe. O que temos em mãos e a problematizar é 

justamente um objeto vivo, em constante mudança, que assume traços tanto verdadeiros como 

falsos, mas nem de verdade ou falsidade integralmente ou um aspecto em detrimento do 

outro. O trabalho de construção do conhecimento, através do documento, esbarra justamente 
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na árdua tarefa de elucidação daquilo que é falso e que, ao mesmo tempo, é verdadeiro; esta é 

a tarefa que anunciamos neste trabalho e também uma das justificativas para considerarmos o 

documento como um campo empírico atrativo para se pensar e elaborar uma crítica. 

Necessitando não apenas abordar o documento, mas, também, produzir um 

conhecimento acerca deste contato entre pesquisador e o mesmo, precisamos falar ainda da 

escrita e a forma como esta será apresentada, que é a acadêmica. A ação de construir um texto 

é processual e envolve discussões dos mais variados tipos no meio acadêmico. Envolve tanto 

posturas mais fechadas e deterministas quanto outras mais flexíveis no que compete ao 

processo de confecção deste saber o qual nos propomos a construir. É um processo que 

implica o pensamento: desde os primeiros passos, indagações, movimentações teóricas e a 

própria maneira de tentar traduzir ideias emergentes através da escrita, estamos rodeados de 

influências advindas de alguma tradição do pensamento a qual se ocupa em refletir um 

determinado objeto segundo as suas bases. Tradição que carrega um discurso sobre qual seria 

a forma mais adequada, segundo uma metodologia, de se dirigir ao objeto. Nas escolas do 

pensamento e literatura, percebemos um contraste com aspectos que historicamente passam 

por um processo de transformação e reflexão. Escrever, indubitavelmente, envolve criação e 

implicação, a qual não se desvincula de uma determinada visão de mundo. 

Fischer (2005) não apenas se remete ao ato da escrita, mas, também, valoriza o ato da 

assinatura. De maneira geral, é comum aos acadêmicos a noção de que a escrita deve prezar 

pela autoria. Em outras palavras, a implicação do escritor com o seu objeto e marco teórico é 

importante não apenas no sentido da coerência, mas, também, do esforço de construir 

conhecimento a partir deles. Ora, nada mais adequado recordarmos de um pressuposto básico 

para a construção do conhecimento, que é fazer do próprio processo de construção um tema 

passível de crítica e reflexão. 

Colocarmo-nos na escrita é um ato de entrega que exige, eticamente falando, esforço 

intelectual. Um esforço em não apenas honrar o objeto de análise, mas de fazer transparecer e 

elucidar nossas influências teóricas, a trajetória acadêmica e identidade como pesquisadores. 

É nos fazermos transparentes para facilitar a crítica do leitor e a auto-crítica. É nos 

colocarmos diante do risco, daquilo que não se conhece e não somente reproduzir o legado 

dos mestres que nos influenciaram (Fischer, 2005). É algo que prezamos, neste trabalho: a 

construção de um conhecimento, uma contribuição feita através da reflexão crítica do objeto 

de pesquisa em questão. Tarefa minuciosa e certamente envolvente pois, caso o pesquisador 

careça de interesse e tato com o seu objeto de estudo, dificilmente dará conta da tarefa que, a 
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priori, se propôs: 1) a de ser criativo ao mesmo tempo em que trabalha contra a mera 

reprodução do seu marco teórico e; 2) a de conseguir ser autor sem empobrecer suas bases 

teóricas. Tal tarefa demanda muito estudo, assim como reflexão. O objeto, ao nos convidar, já 

nos impõe a sua qualidade de não estático: ele é um organismo vivo, móvel e parceiro na 

inquietação do pesquisador. O que lemos, como lemos e relacionamos nosso pensamento com 

a temática de uma pesquisa são questões pertinentes. Sabemos que o objeto carrega as marcas 

do seu tempo e o ato da escrita não se propõe a negar tais marcas, mas olhar criticamente para 

as mesmas com o intuito de esclarecê-las e pensar em possibilidades de transformação. Os 

próprios paradigmas são indicadores das marcas de nosso tempo, da nossa maneira de pensar. 

É válido repetir que, quando lemos um autor, não reprimimos quem nós somos. Anular 

a própria história é algo impossível de ser feito. Nossa escrita é resignificação, releitura, uma 

reconstrução em que a apropriação da obra é um meio para a realização do trabalho, feita 

através da imersão no conteúdo e pressupostos teóricos. Ao mesmo tempo em que 

percebemos que alguém vive em nossa escrita e pensamento, no caso a influência que 

sofremos do autores e marcos teóricos, há também a emergência da autoria. Não se trata 

apenas dos teóricos que estamos lendo e nem este é o objetivo da escrita, mas também a 

maneira como movimentamos o pensamento e o legado deixado por eles (Fischer, 2005). 

Trata-se de um novo saber em construção, visto o reconhecimento tanto das influências 

sofridas quanto do rastro histórico que representa os esforços realizados até então acerca de 

uma temática. 

A escrita enquanto um exercício de expressão de um autor, respaldada pelos princípios 

éticos e relevância social, ligada aos objetivos de emancipação e transformação da sociedade, 

é uma atividade também criativa. Mas isso não significa que a mesma se desvincule de um 

passado, como já anteriormente apontado. Tampouco expressa uma apropriação plena ou total 

de um conceito. A plenitude de um saber e de uma expressão escrita, no caso, não nos é 

demanda ou exigência, visto o reconhecimento de nossas limitações. Nossa postura, enquanto 

escritores acadêmicos é bem diferente: a de intervir num mundo que, pela nossa própria 

incapacidade de total e plena compreensão, nos exige um esforço de pensamento (Fischer, 

2005). A humildade do pesquisador, nesse sentido, também é uma condição para a escrita, 

pois é a força motriz de busca por aquilo que ele não sabe, por aquilo que ainda não está 

esclarecido. 

Através da escrita, uma série de exigências nos são colocadas, indubitavelmente: a 

necessidade de crítica, reinterpretação, de movimentação no intuito de que provoquemos 
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alguma transformação relevante para o contexto social. É também constatação de que 

existimos nestes espaços, somos afetados por eles e investimos não apenas com uma bagagem 

teórica que foi produzida coletivamente, mas que também fomos afetados e nos encontramos 

incomodados por estarmos existindo e sendo atores em um determinado contexto social. 

Tanto a leitura quanto a escrita são permeadas por esta coletividade. 

É levando tais questões em consideração que associamos o ato de escrever com o ato 

de criação, que envolve a transformação pela escrita por via do pensamento (Fischer, 2005). 

Para tal, necessitamos do exercício de abertura, de confronto com os objetos de interesse, que 

passaram a nos tocar de maneira profunda e certamente nos deixarão marcas. Um exercício 

que demanda coragem, envolve riscos e pode estremecer aquilo que existe de mais rígido no 

nosso pensamento. É sair do lugar comum, da sedimentação promovida pela cultura. A 

análise da Política Nacional de Promoção da Saúde brasileira, que realizaremos neste 

trabalho, pressupõe tal movimento. Esperamos oferecer ao leitor contribuições significativas 

para futuros trabalhos e reflexões acerca do objeto e do tema. 

Um outro ponto fundamental de explicitação é aquele que caracteriza esta pesquisa 

como algo que aborda seu objeto de interesse na ótica da produção de conhecimento advinda 

do modelo das Ciências Sociais, orientada pelo materialismo histórico-dialético. Nesta 

perspectiva, podemos nos deparar com o objeto que queremos refletir como dinâmico, em 

movimento e transformação mas, também, enquanto engessado, paralisado, endurecido. Seu 

movimento de abertura e fechamento se observa também de maneira dialética. A abordagem 

leva em consideração o processo de formação da sociedade em seus múltiplos contextos, em 

que as especificidades de suas diversas configurações culturais são ponto chave para a 

compreensão das principais dificuldades e contradições exibidas na sociedade, em 

determinado momento histórico. A reflexão da temporalidade não se descola da pesquisa 

social: aquilo que entendemos como fruto do tempo presente está em constante relação com 

as marcas advindas do passado, como também ligadas às projeções para o futuro, num 

processo de resgate, resignificação e reconstrução. Os determinantes sociohistóricos são 

influentes na forma como pensamos, podendo ser percebidos tanto naquilo que é engessado 

como naquilo que culturalmente é transformado. Nesse sentido, a percepção do mundo e das 

coisas está, nesta abordagem, diretamente ligada ao movimento dialético que lhe é inerente, 

mesmo que não esclarecido. Para tal, é importantíssimo que uma pesquisa nestes moldes leve 

em consideração a historicidade do objeto que se quer estudar como a sua expressão na 

concretude do mundo, ou seja, nos bens materiais e simbólicos (Minayo, 2010). 
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A práxis de uma pesquisa se configura como algo que nos informa as características, 

tendências e qualidades de um objeto histórico, nos informando sobre elementos que dizem de 

um contexto social amplo, dos indivíduos formados e que o formaram. O conhecimento diz de 

uma construção do homem que não está desvinculada dos determinantes históricos da 

sociedade e toda a práxis envolve uma relação íntima entre o particular e o universal, do 

objetivo e subjetivo, que são resultantes de uma gama complexa de relações onde o homem é 

transformador do seu meio e por ele também é transformado; é na unidade articuladora entre 

a idéia e a ação ou entre a teoria e a prática que se efetiva a historicidade humana, 

concretizada no movimento de constituição da realidade social (Abrantes & Martins, 2007). 

Compreendemos que todo ser humano é social e histórico. Tais qualidades são 

indissociáveis tanto da noção de sujeito que nos amparamos quanto dos modo de produção do 

conhecimento, inserido num aparato social que produz as condições de existência e que, no 

nosso contexto histórico atual, se trata do capitalista. Nele, se sobressaem relações sociais às 

quais podemos nos ocupar no sentido de explicitar as contradições oriundas da tensão entre 

capital e trabalho e dos processos de dominação que se efetivam nesta mesma contradição. A 

própria práxis do conhecimento não é isenta e, no materialismo histórico-dialético, 

vislumbramos a construção de saberes que possam contribuir para a superação destas 

contradições e de uma realidade que preza pelo capital às custas da dominação do ser humano 

(Abrantes & Martins, 2007). 

Nossa análise e reflexão devem estar intimamente ligadas com a realidade, onde se 

desenrolam as ações humanas e que também são o palco das contradições determinadas pelo 

movimento histórico. Como sabemos, embora o objeto possa se apresentar ao pensamento 

como dado e acabado, nele estão contidas as relações sociais de produção expressas na 

contradição ontológica entre aparência e essência, determinante da necessidade da ciência e 

do método de se conhecer o real (Abrantes & Martins, 2007). A relação entre sujeito e objeto 

nos atualiza constantemente da função do pensamento na elucidação da realidade ao mesmo 

passo em que a própria realidade é anterior a este mesmo pensamento. No entanto, a gênese 

do conhecimento se dá na relação dialética entre a realidade e o pensamento. Um 

tensionamento que nos ajuda a compreender os objetos de nosso interesse como inacabados, 

em constante transformação e que podem ser elucidados através do exercícios de apreensão 

dos seus determinantes. 

O processo de conhecimento da realidade implica em uma experiência sensorial, que é 

a base para o exercício do pensamento. A reflexão nos possibilita caminhar no sentido de 
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tomar consciência da realidade como algo de múltiplas determinações, complexa e repleta de 

relações. Criamos representações daquilo que apreendemos, construímos formas para a sua 

nos comunicarmos através da linguagem que é, também, uma produção histórica, conectada 

ao conhecimento sensorial. Neste sentido, a prática excede a si, pois está influenciada por uma 

gama de significações de nossos antecedentes. Assim, por meio dessa historicidade, inclusive, 

que a consciência dos homens se torna complexa e, em face dela, até mesmo as 

representações sensoriais mais elementares da realidade assumem a forma de pensamento. 

Portanto, inexiste prática (empiria) sem teoria (abstração), e teoria desprovida de prática 

(Abrantes & Martins, 2007). 

Há portanto, uma distinção entre pensamento empírico e teórico, pois o primeiro é 

possível através da experiência sensorial do homem com o mundo enquanto, o segundo, se 

trata da apreensão da complexidade das relações contidas nas experiências anteriores através 

de uma lógica representada por conceitos que têm, por função, elucidar os objetos. Empírico e 

teórico, neste sentido, não são coisas cifradas, embora o movimento do pensamento seja 

verificado na tentativa de superação do imediato, da aparência. A teoria é utilizada como uma 

ferramenta por meio da qual apreende-se um novo conteúdo, não passível de observação 

imediata do aparente (Abrantes & Martins, 2007). O que é teórico está sempre inundado pelo 

empírico, pelo humano e é nesta constatação que podemos dizer de uma síntese da prática 

materialista. Ao mesmo tempo que nos distanciamos dos objetos para tentar compreendê-los 

melhor, isto é, através da abstração, do exercício teórico, ao mesmo tempo é o pensamento 

aquilo que mais possui aptidão para nos aproximar da essência destes mesmos objetos por 

meio da contemplação dos mesmos, visto que pouco podemos ir para além de sua superfície 

apenas com um contato imediato. 

Dito isso, esclarecemos ao leitor que esta dissertação não pretende analisar ou esgotar 

o seu objeto de interesse em todos os âmbitos mencionados. Primeiro, por estarmos cientes de 

que não é possível, para os padrões atuais de uma dissertação, apresentarmos ao leitor todas as 

particularidades de um objeto, as transformações historicamente sofridas por ele e todas as 

influências por ele exercidas no campo social. E, segundo, pelo esclarecimento que temos, 

apoiados na tradição do pensamento materialista, que esgotar um objeto não nos é possível 

por este não ser acabado e inerte, estando sempre em movimento e sujeito a constantes 

transformações. Estudar e elucidar um objeto de pesquisa é o trabalho de uma vida. Mesmo 

assim, apenas conseguimos elucidar, através de recortes, algumas de suas características em 

um determinado momento histórico. Neste trabalho, daremos maior atenção apenas aos bens 
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materiais e, mais especificamente, àqueles que se encontram expressos na forma-mercadoria, 

questionando que tipo de relação eles possam ter com a atual política de promoção da saúde 

brasileira. 

Desde  já,  expomos  que  estamos,  então,  influenciados  por  uma  consciência  que  

é histórica. Isso se traduz na compreensão de que a pesquisa, então, não tem apenas como fio 

condutor o pesquisador que a conduz, não é ele o único que dá sentido para o trabalho que 

será desenvolvido: este trabalho só é possível devido, também, às condições históricas que 

influenciam o seu pensamento, como a todas as pessoas que lançam interpretações acerca das 

suas ações e construções teóricas (Minayo, 2010). 

A pesquisa social, como já foi dito, tem uma via de análise objetiva, exercendo, neste 

trabalho, uma postura crítico-realista. Preocupa-se com as instituições, com as estruturas da 

sociedade e as ações humanas que, na qualidade de algo em movimento, se revelam 

objetivadas. Tal objetivação não se descola das forças produtivas e da organização da 

sociedade. Pelo contrário, é influenciada por estes fatores, como, também, dialeticamente, 

influenciam-nas, criando uma determinada visão de mundo (Minayo, 2010). Seguindo esses 

princípios, acreditamos que uma pesquisa que coloque em evidência e esclareça, com rigor, as 

ideologias presentes nas políticas públicas que enunciaremos mais adiante e com maior 

detalhe, se faz justificada. As ideologias que permeiam o nosso pensamento, que influenciam 

nossa práxis, não estão cindidas da estrutura social vigente, muito pelo contrário. E, na 

medida em que esta mesma estrutura social se revela reprodutora dos mecanismos de 

dominação e perpetua a desigualdade, é necessário que tais ideologias sejam criticamente 

refletidas com o intuito de não perpetuarmos tais mecanismos. Tal exercício é, 

essencialmente, de caráter ético e inerente ao pesquisador, quaisquer que seja o seu campo de 

atuação. Não há meios de pensarmos nas soluções de nossas contradições se não nos 

colocarmos, criticamente, no exercício de reflexão destas ideologias e, também, das próprias 

políticas que delas são oriundas. Este é o segundo e último esforço o qual pretendemos com 

este trabalho. Trabalharemos dando a devida atenção aos bens materiais encontrados na 

forma-mercadoria produzidos no campo da saúde e que possam ter respaldo das políticas de 

promoção da saúde, mais especificamente da Política Nacional de Promoção da Saúde, 

publicada em 2006. 

Concomitantemente a esta observação, faremos a leitura do documento com a 

orientação de alguns conceitos. Ideologia é um conceito imprescindível, mais especificamente 

através das contribuições deixadas por teóricos como Marx, Adorno e Horkheimer acerca 
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dele. Outro conceito muito caro é o de consciência possível, uma contribuição de Marx e que 

contrasta com o que ele chamava de consciência real, advinda da ideologia dominante. Marx 

entendia que a consciência não está cindida das bases materiais da sociedade, pelo contrário, 

que esta existe somente a partir das condições materiais e da relação que o indivíduo tem com 

elas, indivíduo este que produz e é produzido por estas condições. Ou seja, procura 

compreender a consciência através da análise das relações sociais, o que implica, por sua vez, 

na análise dos modos de produção, visto a forma como nossa sociedade está organizada. O 

mundo do trabalho está em evidência e atua como fator constituinte do homem que, por sua 

vez é constituído por ele e através dele, assim como a realidade em que vive. Como esta 

realidade é de ordem concreta e material, falamos em uma realidade objetiva do mundo, do 

homem e das coisas (Marx, 1992). 

Numa compreensão dialética entre indivíduo e sociedade, Marx afirma que a 

consciência se instaura a partir do homem enquanto produtor da realidade, como, também, do 

fato dele ser produzido por ela. A consciência só existe em determinadas condições que, além 

de materiais, são também históricas e não inatas, ou seja, não são correspondentes de um 

mundo natural a priori. Nesse sentido, o homem, assim como a consciência, é passível de 

transformação, de superação de suas condições através da crítica e intervenção sobre a 

produção material da sociedade que mantém as relações de dominação. A sociedade pode, 

portanto,   ser   analisada   através   de   suas   estruturas   produtivas.   Torna-se   possível   o 

questionamento das relações desiguais de poder e estranhas aos indivíduos, que não as 

reconhecem enquanto emancipatórias (Marx, 1992). Passa a ser questionável a relação com os 

próprios objetos, os quais foram produzidos pelos indivíduos, mas não são usufruídos ou não 

se tornaram táteis aos mesmos em seu valor original, o valor de uso, que se traduz na função 

de satisfazer as necessidades da humanidade. Numa produção fetichista da promoção da 

saúde, por exemplo, esta pode apresentar uma contradições caso fique restrita à forma-

mercadoria, se resumindo apenas a mais um mecanismo voltado para o consumismo e os 

interesses do capital. O pesquisador materialista é aquele que reflete e tensiona o mundo 

concreto, através da crítica do estado das coisas que encontra, no reconhecimento de seu 

enrijecimento e distorção quanto ao seu propósito original, que é a realização da humanidade. 

Um grande admirador e estudioso do conceito de consciência possível, Lucien 

Goldmann (1972) ousou dizer que este seria talvez a mais fecunda descoberta de Marx (p. 7). 

Expõe como Marx elucida o conceito ao afirmar que a consciência não diz somente da 

particularidade de um indivíduo, pois a formação deste é, antes de tudo, social. Há uma 
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relação entre o seu pensamento e a realidade social. Portanto, a consciência que nos é possível 

não diz de uma ou outra pessoa, somente. Ou, tampouco, de um grupo ou categoria de 

pessoas. O que Marx está nos instigando e convidando a pensar não se trata somente disso, 

mas também sobre um tipo de saber o qual entendamos que a consciência que o produziu 

refletiria toda a classe proletária, algo que está para além da consciência de um indivíduo ou 

de um grupo de indivíduos isolados. Como forma de esclarecimento, a noção de proletariado 

não se resume a um agrupamento. E é neste convite de trabalho que Marx consegue nos 

sensibilizar, teoricamente, para as diferenças sensíveis entre consciência real e consciência 

possível. 

Preocupado não apenas com a consciência, mas, também, com a transmissão e o 

espaço concreto a qual esta permeia, Goldmann (1972) se ocupa da reflexão de como esta 

circularia, como, também, sobre as condições favoráveis e inóspitas para a sua existência. 

Segundo ele, a informação e todo o conteúdo por ela transmitido não se resume no ato de um 

indivíduo informar ou nos aparelhos os quais este utiliza para realizar a transmissão. Há 

sempre de se considerar não apenas a transmissão, mas também a recepção: há o transmissor e 

o receptor, uma relação entre ambos, e a natureza da mesma é, por sua vez, dialética. Em 

outras palavras, ambos transformam e são transformados no ato de transmitir e receber e, 

dessa forma, a própria informação, assim como a consciência necessária para sua realização, 

também é mutável e histórica. No caso da figura do receptor, mesmo que todo o trajeto pelo 

qual uma informação circule seja extenso e demorado, o receptor sempre estará em uma 

ponta, assim como o transmissor noutra. 

Sobre a consciência que recepta a informação ainda nos é possível mencionar a sua 

característica opaca e sobre como a informação passa ou é barrada por sua estrutura e 

organização. É possível que informações sejam assimiladas ou não segundo um caráter 

estrutural da consciência, do contexto onde esta existe. Com condições disponíveis para que 

esta possa estar fértil e capaz de ser tocada, sensibilizada pelo conteúdo, assim como acontece 

no processo de construção do conhecimento. Enfim, a informação pode não passar pela 

consciência e, ainda, passar, mas de acordo com as condições existentes (Goldmann, 1972). 

Em um âmbito de barbárie, violência e atrofia, a informação fatalmente se deforma, 

caso o próprio indivíduo esteja deformado. A informação, nesse sentido, assume tanto um 

aspecto de falsidade pela deformação que sofreu, como, também, assume um aspecto de 

verdade quando percebida como um elemento de denúncia das condições da vida concreta que 

não permitem que os indivíduos possam se realizar e fertilizar o pensamento. Essa 
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constatação e contribuição do autor muito nos interessa neste trabalho. Ora, é exatamente 

sobre isto que nos propomos refletir: sobre as dimensões das políticas de promoção da saúde e 

dos efeitos que suas informações possam acarretar no espaço onde são difundidas. Além 

disso, nos cabe refletir ainda que espaço seria este, sobre qual tipo de configuração estamos 

falando. Como seria a apropriação destas políticas no contexto da barbárie? Essa é uma 

questão importante, assim como a de perceber e não desconsiderar que outro movimento 

também opera, concomitantemente, com este. Afinal, estamos falando e reforçando, a todo o 

momento, o caráter dialético da questão. Em outras palavras, existem tendências, algo de 

aspecto estrutural e social que, da mesma forma, exercem influência na elaboração e no 

conteúdo ideológico destas mesmas políticas. É interessante como Goldmann (1972) 

problematiza a questão da consciência real e da consciência possível de forma a criticar a 

própria Sociologia, caso esta se resuma em práticas que averiguam apenas opiniões, aquilo 

que os indivíduos têm a dizer sobre um assunto em especial. Nesse caso, ela estaria limitando 

seu campo de prática no âmbito da consciência real e se esquecendo de problematizar o que 

possivelmente foi deformado no trajeto, o que estaria servindo de elemento deformador no 

espaço social e impedindo que a consciência pudesse exibir maiores elementos de 

esclarecimento. A Sociologia que se ocupa e preza somente pelo âmbito da consciência real 

estaria carente de um elemento central, primordial para nós, que é a crítica da sociedade. 

Existem outros elementos da teoria de Goldmann (1972) que são férteis para o que 

queremos problematizar. No texto A Importância do Conceito de Consciência Possível para a 

Comunicação, ele traz algumas contribuições interessantes para nos ajudar a apropriar as 

políticas de promoção da saúde naquilo que elas comunicam, o que possivelmente estaria 

ocorrendo com o que é produzido culturalmente através delas e pelas condições sociais do 

contexto onde foram criadas. No exercício de pensar as políticas como formas de 

comunicação, exercício de poder e explicitação de ideologias, cremos ser interessante retomar 

alguns apontamentos do autor e sua análise. Um primeiro aspecto levantado por Goldmann é 

sobre a informação oferecida não penetrar na consciência dos indivíduos por falta de outras 

informações prévias. Ele ilustra tal noção mencionando que se me apresentais uma fórmula 

matemática particularmente complexa, como não sou matemático de profissão, não 

compreenderei grande coisa (p. 10). 

Para nossa discussão, pensemos nestes elementos como algo que é perpassado por 

questões técnicas e de formação. Mas, não deixemos de levar em consideração que, na 

formação cultural dos indivíduos, é possível que existam elementos além daqueles de aspecto 
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técnico. Formação cultural não se reduz à técnica, por mais que nosso mundo esteja 

mergulhado no mais puro tecnicismo. Embora majoritariamente técnico, isto não é um 

universal do mundo e do comportamento humano. Esse é um ponto a se esclarecer, embora 

não seja nosso intuito aprofundarmos na discussão do que seria a Técnica neste trabalho. Dito 

isso, além de se conhecer o objeto, são necessárias condições mínimas para que este objeto 

possa ser conhecido, algo que não podemos perder de vista. Em outras palavras, mesmo tendo 

acesso prévio à informação para que, posteriormente, possamos elevá-la a um estado maior de 

esclarecimento, precisamos, antes de tudo, de condições de existência e de vida. 

Por que estamos dizendo isso? Para acentuar, em nossa discussão, que não basta 

somente conhecer o que é promoção da saúde ou exigir das pessoas que estas desempenhem 

comportamentos compatíveis com esta noção quando, as mesmas, mal têm onde morar, comer 

e existir. E, principalmente, quando a sociedade não lhes dá condições de ser algo além de 

mera força de trabalho, ser-mercadoria ou ser-consumidor das mercadorias. Essa é uma das 

contradições e grande problema dos aspectos prescritivos encontrados em certas políticas, por 

exemplo: a desconsideração que é feita, em atos de prescrição, da barbárie social existente. É 

bárbaro o próprio ato de exigência feita ao indivíduo de que este seja promotor de saúde, 

quando este sequer tem uma estrutura mínima que garanta sua existência, que dirá saúde física 

e mental. Então, o ponto que queremos frisar é: nossa percepção da relevância do argumento 

de Goldmann (1972) sobre a importância prévia da informação, mas levando em consideração 

que o conhecimento fértil só é possível em condições dignas de vida e que apontem para a 

emancipação. A possibilidade do conhecimento e da consciência possível não está dissociada 

da busca e luta pela emancipação. 

Um segundo nível apontado pelo autor é o da estrutura psíquica. Goldmann (1972), 

através de Freud, reconhece a existência de uma estrutura psíquica a qual tem formação 

histórica. A consciência é histórica, assim como o próprio aparelho psíquico e os conceitos de 

inconsciente e consciência em Freud. E, retomando a noção de resistência criada pela 

psicanálise, reconhece que a estrutura neurótica, por exemplo, poderia exercer mecanismos de 

censura.  

Goldmann (1972) ainda afirma que, para a absorção da informação pela consciência, 

ela também necessitaria de uma transformação a nível psicológico e independente de toda a 

mudança social (p. 10). Como é bem quisto na construção do conhecimento, nos é caro 

argumentar e problematizar em diálogo com as teorias e seus autores e, neste momento, 

consideramos que seja precioso fazê-lo com a afirmação de Goldmann. Acreditamos que o 
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autor tenha sido assertivo ao trazer Freud para a discussão, pois o criador da psicanálise não 

apenas constrói um arcabouço teórico riquíssimo para descrever e elucidar o aparelho 

psíquico mas, também, na dedicação a este exercício, ajuda a vários outros autores a discutir e 

problematizar o espaço de formação deste mesmo aparelho e onde opera a sua dinâmica. Ou 

seja, nos é possível pensar as mazelas do espaço social e em que condições ela, pontualmente, 

exerce influência direta para a estruturação psicológica e a formação da consciência. Ao 

mesmo tempo, discordarmos da tal independência por ele citada: acreditamos e defendemos 

que a consciência é social e foi deformada em âmbito social, e só seria transformada, 

concretamente, também em nível social. Não há dicotomia e, sim, dinâmica. A consciência, 

assim como o aparelho psíquico, não é algo que reside no interior dos homens, como bem 

esclarece a própria psicanálise. Não está dentro do corpo ou no cérebro, mas é algo que nos 

aparece na relação indissociável entre sujeito e objeto. O que esta discussão nos ajuda, 

enquanto metodologia de trabalho, a compreender que não há transformação da consciência 

sem a transformação da sociedade, que não há sujeito cindido do objeto e vice-versa, que não 

existe uma noção de emancipação se o ambiente social não realizar os seres humanos. 

Um terceiro apontamento de Goldmann (1972) é de cunho sociológico e se refere à 

privatização da informação por um grupo de indivíduos que, historicamente, dada a estrutura 

de sua consciência e dos agentes históricos que sobre ela fizeram influência, se negam a 

transmitir a informação como, também, se colocam enquanto sabotadores de uma 

possibilidade de esclarecimento. É interessante perceber que Goldmann não está se referindo 

apenas a uma expressão de poder exercida por um ato de má fé, por uma tentativa de ludibriar 

ou impedir que os indivíduos possam se emancipar pelo contato com o pensamento. Ele, na 

verdade, está apontando para os próprios efeitos nocivos causados em nós pela consciência 

real, que nos impedem de atingirmos um grau de esclarecimento necessário. Esses efeitos 

nocivos podem nos influenciar a uma postura de negação de evidências, saberes e práticas que 

apontem para a transformação da sociedade, que nos mantém fechados e resistentes em nome 

da defesa de ideologias as quais nos habituamos, nos agarramos e que pouco contribuem para 

a nossa realização. É algo também nocivo para rupturas, quebras de paradigma, enfim, para o 

movimento saudável da construção do conhecimento que precisamos nos dedicar. Esta é outra 

contribuição muito interessante e cara ao trabalho, principalmente se analisarmos o caráter 

duplo das ideologias, sua tendência em carregar uma falsa consciência no ato de apresentar 

noções que julgamos estarem esclarecidas quando, de fato, não estão. Ao mesmo tempo, a 

tendência de apontar, concomitantemente, para a possibilidade de esclarecimento no ato da 
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contemplação desta falsidade que mencionamos.  

Por fim, o quarto e último elemento, no qual Goldmann (1972) retoma um problema já 

percebido anteriormente por Marx: os próprios limites da consciência possível. O grande 

desafio que aqui reside se traduz na transformação não apenas dos indivíduos e grupos, mas 

também da sociedade. Como coloca o autor, é o caso em que, para obter transmissão, o 

grupo, na qualidade de grupo, deve desaparecer ou transformar-se, a ponto de perder suas 

características sociais essenciais (p. 11). Um grande desafio, se considerarmos o quanto 

nossa organização social está inserida e se perpetua numa configuração que atende interesses 

exclusivamente das forças produtivas, que servem apenas a tais forças ao invés de servir a 

nós, seus criadores. O homem se esqueceu enquanto homem e foi transformado em 

mercadoria. Agora, o homem deve se esquecer enquanto mercadoria para ser novamente 

homem. Não mais como homem que fora antes, mas como homem transformado. E, o mais 

importante, se reconhecer como homem transformado é reconhecer também seus semelhantes, 

lutar e defender as potências da sua transformação, igualmente naquilo que possa haver de 

mais humanizado, solidário, justo e igualitário neste processo de reconhecimento. Na criação 

e contato com a mercadoria, sofremos e nos misturamos. Mas, o movimento não se encerra aí, 

visto que a para a elucidação de um objeto é necessária tal mistura e sensibilidade para 

sentirmos os objetos, mas que só serão esclarecidos na diferenciação que apostamos sermos 

capazes de fazer, a posteriori, de nós em relação a eles. Principalmente para reconhecer o que 

há de mais desigual, engessado e nocivo nos objetos e em nós, seres humanos. O que foi 

explicitado neste parágrafo é compromisso ético e aquilo que deve defender a Psicologia 

Social. 

Acreditamos que seja real e possível a superação de um olhar ingênuo e naturalista do 

mundo e das coisas, superação de uma percepção dos objetos como inertes em si mesmos. A 

superação implica na descoberta e compreensão destes objetos em sua positividade, o que 

significa que estes possibilitam reflexões sobre a qualidade de nossa organização social, não 

apenas naquilo que ela se traduz, mas também naquilo que ela poderia ser, reduzindo as 

desigualdades e os processos de alienação social (Minayo, 2010). 

Minayo (2010), na obra intitulada O Desafio do Conhecimento, cita uma breve 

passagem de Lévi-Strauss, proferida na aula inaugural conhecida como Desvendando 

máscaras sociais, que nos ajuda a refletir sobre este aspecto. De acordo com Lévi-Strauss 

(1975, p. 215, citado por Minayo, 2010, p. 41), numa ciência onde o observador é da mesma 

natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é parte da sua observação. Retomando o 
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parágrafo anterior, no qual falávamos da importância da elucidação dos objetos, este exercício 

não se esgota apenas no reconhecimento de tais objetos, como também se deve fazer presente 

nos discursos sobre estes objetos: teorias também podem ser objetos de pesquisa e o exercício 

teórico, proposto nesta dissertação, também deve estar em evidência, sendo constantemente 

refletido acerca de suas fragilidades, pois o próprio sujeito que teoriza não está isento de 

contradições e equívocos, sendo o procedimento de pesquisa um processo simultâneo de 

construção do conhecimento e esclarecimento sobre e das ideologias que ele mesmo carrega. 

O pesquisador não está isento da crítica. 

Um caminho desejável no intuito deste trabalho, inevitavelmente, é o de conhecimento 

e esclarecimento teórico acerca do objeto que ser quer pesquisar. Essa característica de 

pesquisa teórica é inerente a toda pesquisa, pois é parte do movimento de construção do 

conhecimento a consulta ao que existe de contribuição teórica acerca da temática. O que 

enfatizamos é que, nos moldes desta pesquisa, esta qualidade deve ter um acento, por esta 

conduta ser parte do rigor metodológico esperado. Para consultar a Política Nacional de 

Promoção da Saúde e analisá-la enquanto um documento com potencial para legitimar a saúde 

na forma-mercadoria, que é uma hipótese deste trabalho, é fundamental que esclareçamos o 

que entendemos como promoção da saúde, fetiche e ideologia. Se não houver um 

esclarecimento acerca do objeto de pesquisa e sua configuração histórica, teremos um 

problema de condução metodológica acerca desta pesquisa, que certamente afetará o seu 

campo empírico, traduzido pelas políticas públicas de saúde que serão consultadas. 

A orientação marxista, vale ressaltar, caminha em dois eixos principais: o materialista 

histórico, que é aquele em que explicita o caminho teórico que contribui para a elucidação do 

objeto a ser estudado no âmbito do real, na dinâmica social; e o materialista dialético, mais 

referente aos métodos de abordagem da realidade, entendendo-a como oriunda de um 

processo histórico e que se encontra em uma configuração também dinâmica, que estabelece a 

qualidade provisória e de possibilidade de transformação (Minayo, 2010). A dialética revela- 

se como um modo de apreensão da realidade, de crítica das ideologias e articulações entre 

sujeito e objeto, mencionados anteriormente como sendo históricos. Tomando o materialismo 

histórico como arcabouço teórico e a dialética como diretriz metodológica, podemos dizer, 

também, da íntima relação daquilo que se propõe entre as ferramentas e o próprio conteúdo 

que se quer analisar a partir delas. Nesse sentido, há necessidade de reflexão crítica de ambas 

as partes ao assumirmos que algumas delas contêm algo problemático a ser questionado. 

A escolha das políticas públicas é atrativa pela forma como estas são instituídas, 
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advindas de um processo de pensamento acerca de uma temática em questão, onde as 

ideologias ficam em evidência e são legitimadas enquanto recomendações a serem seguidas. 

Na qualidade de trabalho teórico, esta dissertação pode construir um conhecimento acerca da 

Política Nacional de Promoção da Saúde no tensionamento das ideologias nela contidas. Esse 

exercício pode nos revelar possíveis contradições que emergem da relação entre os princípios 

e diretrizes das políticas e os meios de produção, quando são incorporadas por ele. Nesse 

sentido, indagamos sobre um possível movimento de legitimação de uma saúde na forma- 

mercadoria, ao mesmo tempo em que esta é afirmada, através das políticas de promoção, 

como um direito de todos, em nível equânime, algo que não foi realizado através dos meios de 

produção e pela organização da sociedade capitalista, que se demonstra falha neste sentido. A 

pesquisa social em saúde pode ser conceituada como verificação acerca de todos os 

fenômenos que envolvam os postulados e condições de saúde/doença, no que diz respeito aos 

atores que atuam no campo da saúde, como nas representações acerca dela, incluindo as 

instituições políticas e os usuários (Minayo, 2010). 

Horkheimer (1980), mais especificamente na reflexão feita no texto Teoria 

Tradicional e Teoria Crítica, disserta sobre as tendências do pensamento contemporâneo no 

exercício de construção de um saber, advindos de uma tradição acrítica das condições sociais 

às quais este próprio pensamento se instaura. Podemos analisar tal acriticidade, certamente, na 

composição e elaboração das políticas públicas, em que este pensamento obviamente está 

permeado por uma determinada tradição. Horkheimer explicita que o exercício teórico, 

tradicionalmente, está implicado na explicitação das contradições que se evidenciam entre o 

que é dito teoricamente e a experiência propriamente dita. Segundo o modelo tradicional da 

ciência, quando tais contradições são evidenciadas, normalmente tais teorias são questionadas 

nas suas fragilidades racionais ou empíricas.  

Não estamos criticando diretamente a tradição de tensionar teoria e prática em busca 

de suas fragilidades ou as razões pelas quais elas não se fazem representativas ou tradutoras 

das experiências   do   campo   empírico.   No   campo   da   saúde,   por   exemplo,   vemos   a 

incompatibilidade entre o discurso de emancipação presente nas políticas públicas e a 

distância deste ideal na constatação das lacunas e desigualdades sociais: o que está sendo alvo 

de nossa crítica é em que nível esta reflexão se dá, se ela realmente se faz crítica no âmbito 

que lhe é caro ser quando estamos falando das ciências sociais, com acento na crítica da 

sociedade, sua organização e mecanismos que impedem a emancipação dos seres humanos. 

Na análise da tradição crítica do pensamento, a teoria tradicional nada mais faz do que 
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amenizar as desigualdades. As próprias bases de sua construção foram influenciadas pelos 

mecanismos de dominação da sociedade e por uma organização social capitalista, as quais a 

teoria tradicional se mantém acrítica. Horkheimer (1980) aponta para a cisão entre sujeito e 

objeto como um dos principais elementos que conceituam aquilo que ele chama de 

tradicional. Mas, não deixa de sinalizar que se trata de algo cuja qualidade crítica foi perdida, 

visto o distanciamento provocado por esta dicotomia e que muito prejudica a configuração de 

um pensamento que esteja orientado para a emancipação, onde a sensibilidade necessária para 

com os objetos é fundamental para a apreensão da realidade. 

A proposta de um trabalho que seja crítico, como este trabalho em questão, leva em 

consideração estas questões como, também, o fato de não ser totalmente isento em relação aos 

modos tradicionais de se fazer pesquisa. Se tudo aquilo que é historicamente tradicional pode 

vir a perder a sua qualidade crítica em virtude de sua naturalização, aquilo que é considerado 

crítico, por sua vez, também não é totalmente destituído de um caráter tradicional 

(Horkheimer, 1980). A constante reflexão da própria consistência deste trabalho caminha ao 

lado do compromisso de explicitar as contradições das políticas públicas que possuem relação 

direta com a promoção da saúde. Pretendemos, portanto, esclarecer tanto aquilo que caminha 

no sentido da superação do um paradigma biologicista, de enfoque na doença, no tratamento, 

no mercado e na dominação dos corpos, quanto àquilo que manteve certos traços e influências 

deste modelo. Em outras palavras, a crítica que se percebe no movimento de questionamento 

das contradições por nós observadas, também está direcionada para a forma a qual 

escolhemos para realizá-la. 

Trata-se de apontar para as qualidades da produção do pensamento, sem deixar de 

explicitar as marcas históricas da dominação que ainda o permeia. Em outras palavras, não se 

trata de um movimento de reificação, mas de esclarecimento acerca do objeto e os 

determinantes históricos que nos permitam elucidar o mesmo enquanto uma construção 

social, assim como os mecanismos da sociedade que impedem uma ordem social mais justa. 

Em última instância, se trata do exercício de movimento que nos leve ao esclarecimento do 

objeto e seus determinantes, os quais não se encontram evidenciados aos nossos sentidos. Tal 

movimento é próprio de uma teoria crítica da sociedade, de diagnosticar o tempo presente no 

intuito de impulsioná-lo para um futuro em que estejamos organizados de maneira menos 

desigual e bárbara. 

Como Horkheimer (1980) faz com a teoria tradicional, tensionando-a acerca das suas 

fragilidades no que diz respeito ao propósito enunciado, do que viria a ser de fato uma teoria, 
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o autor deste trabalho reflete sobre seu objeto numa mesma ótica. Assim, trataremos a 

fragilidade do pensamento por via das políticas públicas, mais especificamente a fragilidade 

do conceito de Promoção da Saúde, quando pensamos na sua relação com os meios de 

produção e as formas como ele é apropriado pelos mesmos. É possível pensarmos questões 

pertinentes como, por exemplo, a convivência entre a diretriz de equanimidade do SUS e o 

paradigma da saúde enquanto completo bem-estar biopsicossocial. Ambos estão inseridos 

dentro de uma organização social antagônica em relação à equanimidade, pois tal organização 

está orientada por outros princípios, como os neoliberais, que promovem a diferença e o 

acúmulo através da expropriação. Em outras palavras, é perceptível a disparidade existente 

entre aqueles que possuem a maior parte dos bens materiais e aqueles que deles nada podem 

desfrutar. Caso a saúde se resuma em objetos na forma-mercadoria, é esperado que esta 

disparidade também seja verificada e, nesse sentido, coloque em xeque o princípio de 

equanimidade que se procura realizar. Além disso, explicita o problema de uma saúde 

reduzida, apenas, à compra e à venda, o que impossibilitaria a realização do princípio 

equânime. É contraditória a expectativa de que todos tenham acesso à saúde se, 

estruturalmente, a sociedade se organizar em um modelo de saúde traduzido por posse e 

consumo, visto que a maior parte dos seres vivos não possui poder de compra de mercadorias 

apresentadas como forma de atingir um ideal de saúde no âmbito biopsicossocial, seja por via 

da alimentação, do lazer e de vários outros componentes necessários para a manutenção do 

que seria saudável, segundo a OMS. 

Como se não bastasse, a necessidade de completude da saúde nos seus múltiplos 

determinantes torna a realização dos sujeitos ainda mais caótica, pois, como foi dito, vivemos 

em uma sociedade que expropria, onde alguns poucos estão em posse da maior parte dos bens 

materiais. A diretriz de equanimidade, além de indicar uma tentativa para a emancipação, 

evidencia, ao mesmo tempo, a grande desigualdade social presente na sociedade. Algo 

também perceptível no conceito de saúde citado, pois ambos nos permitem refletir sobre as 

possíveis mazelas sociais e indicam que a saúde não se encontra como um bem acessível a 

todos. Mas, e quanto ao cerne da sociedade, qual é o movimento de crítica? Somente apontar 

para a realização da saúde, que é a realização dos seres humanos, mas não atacar os 

mecanismos que impedem esta realização não é inteiramente assertivo, apesar de que fazer 

este apontamento também nos seja caro. Mas, é necessário ir além, fazer frente diretamente 

àquilo que impede a emancipação; necessitamos manter viva a crítica da própria teoria, visto 

que a mesma não se descola do contexto histórico onde teve origem, podendo cair na traição 
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de apenas reproduzir cinicamente ao invés de transformar a sociedade. 

Horkheimer (1980) aponta claramente para esta necessidade quando  disserta sobre a 

ausência de uma crítica ao próprio conceito de teoria no modelo tradicional e nos inspiramos 

nele para assumirmos uma postura de critica da Política Nacional de Promoção da Saúde: 

acerca do papel que desempenha, o que a legitima, suas intencionalidades, como também a 

mesma inabilidade de uma construção de diretrizes que evidenciem as contradições da 

sociedade e que não se contenta em somente amenizá-las.  

O conceito de saúde enquanto completo bem-estar biopsicossocial, que respalda o 

próprio conceito de promoção da saúde, foi construído em um momento histórico em que 

esforços foram feitos para superar o paradigma anterior da saúde, entendido como "ausência 

de doença". A legislação acerca da promoção da saúde no Brasil consiste no campo empírico 

para esta pesquisa, que se debruçará na análise das principais ideologias por ela comunicadas, 

refletindo sobre o que apontam qualitativamente para o movimento emancipatório e aquilo 

que retém enquanto marcas da desigualdade. Em suma, o documento da Política Nacional de 

Promoção da Saúde será o corpus da pesquisa e este será abordado por via da análise 

documental. Será também necessária uma revisão do conceito de promoção da saúde e o 

esclarecimento do que este comunica para, posteriormente, verificar como ele se traduz nos 

artigos do documento anteriormente citado, se o conceito é de fato incorporado nas diretrizes. 

Além disso, o mesmo exercício teórico será feito com o conceito de ideologia segundo os 

teóricos críticos da sociedade, tanto para seu esclarecimento quanto para a ajuda que este pode 

nos fornecer, enquanto ferramenta, na leitura da Política Nacional de Promoção da Saúde. O 

conceito de ideologia pode nos ajudar a revelar o duplo movimento das políticas, ora de 

flexibilização e tentativa de emancipação dos humanos, ora no de regressão e manutenção dos 

mecanismos da sociedade que promovem e legitimam a desigualdade por via dos meios de 

produção, através do processo de fetichização dos objetos da saúde, para que atenda os 

interesses do capital. Em suma, ajuda-nos a tatear e apreender tais contradições. O conceito de 

fetiche também será minuciosamente estudado. Através do que acabamos de descrever, 

delimitamos o arcabouço teórico que será utilizado para contemplar o nosso do objeto de 

interesse e construir conhecimento com e através dele. 

Diferente daquilo que percebemos no modelo da teoria tradicional, sobre a qual 

Horkheimer (1980) aponta uma tradição implicada na generalização do conhecimento 

produzido para incrementar a eficácia dos métodos já existentes, como se, a priori, estes 

apenas necessitassem de correções devido às fragilidades do pensamento, nosso trabalho se 
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afasta de uma lógica dicotômica e se assume como dialético. Estamos, portanto, 

compromissados com a explicitação desta racionalidade e de sua não reprodução, 

denunciando as categorias dominantes do pensamento e como estas docilizam os corpos, 

através de um discurso de saúde, com o objetivo de atender às demandas, não do sujeito, no 

que diz respeito à emancipação, mas do capital e sua necessidade constante de 

retroalimentação.  

Michel Foucault (1975/2010) nos ajuda a pensar sobre esta docilização dos corpos na 

terceira parte da obra Vigiar e Punir. Discorrendo acerca da disciplina e do poder disciplinar, 

Foucault nos alerta sobre a simultaneidade da fragilidade e da docilidade, elementos 

explorados com intuito de adestramento e dominação. Diferenciando o tipo de disciplina que 

emergia nos séculos XVII e XVIII de tipos de períodos anteriores, o filósofo nos atenta para o 

fato desta não se apresentar com os mesmos princípios da escravidão, mas com outros, 

voltados para determinados fins e funções no meio social e que inclui todos os indivíduos, de 

maneira geral. O corpo pode, enquanto força útil de trabalho, vir a ser sujeitado e domesticado 

por instrumentos outros além da violência explícita, e seus contornos podem ser mais sutis e 

não necessariamente se traduzirem na prática física desta violência. No entanto, ainda 

continua a ser este tipo de disciplina algo de efeito físico e administrada pela via da violência. 

Nesses novos arranjos de controle que emergiam, a docilidade é um meio que carrega 

consigo um intuito, um fim de utilidade, e Foucault (1975/2010) afirma que, embora os 

processos disciplinares já existissem no exército e nos conventos, por exemplo, é naquele 

período histórico que se constituem de fato as fórmulas gerais de dominação por via da 

disciplina, aplicada a todos os indivíduos do meio social. Esta visa não apenas a maior 

capacidade para o desempenho funcional de uma atividade, mas também a edificação da 

serventia e da alienação, em que um dos mecanismos utilizados é a coerção calculada sobre os 

corpos dos indivíduos. Como afirma o teórico francês, segundo os interesses das forças 

políticas dominantes o corpo entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe (p. 133). Surgem regras operacionais sobre como ter o domínio do 

corpo do outro para que este se torne mais funcional segundo os ditames do contexto social, 

caracterizando uma forma de dominação em que são produzidos sujeitos mais aptos para o 

trabalho e, ao mesmo tempo, mais débeis e incapazes de responder e/ou resistir aos 

mecanismos de dominação. 

Seguindo esse raciocínio, podemos dizer que as políticas públicas, de forma geral, 

trazem afirmações, um conjunto de regras sobre o que devemos fazer e como devemos agir. 
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Um exemplo que podemos utilizar para a reflexão é o modus operandi utilizado pelas ações 

preventivas em saúde, voltadas para temas como tabagismo e DST: seu enfoque, de caráter 

discursivo, aponta fortemente para o estilo de vida dos indivíduos e, de maneira normativa, 

sistematiza os modos de viver e agir que, se disciplinarmente seguidos, caracterizariam um 

indivíduo com ausência das enfermidades advindas dos quadros citados. Vale ressaltar o risco 

de somente culpabilizar os indivíduos, ao invés de problematizar e questionar outros 

determinantes, responsáveis pelo estado de doença em que se encontram (Ferreira Neto et al, 

2009, p. 458). Não estamos dizendo que as ações preventivas não possuem relevância, mas 

apontando para o poder que elas exercem enquanto prática discursiva e que esta não é imune à 

possibilidade da crítica. Com esta contribuição do filósofo francês e a inspiração crítica a qual 

nos brinda, nos cabe verificar ao que estas políticas públicas estariam atendendo: se 

promovem a realização dos indivíduos ou apenas os tornam úteis para os interesses do 

capital? Essa é uma reflexão extremamente pertinente quando pensamos no campo da saúde. 

O trabalho crítico tem como princípio a denúncia da realidade, indo além da sua mera 

descrição. Este é o esforço dos teóricos da abordagem crítica da sociedade, que se 

caracterizam pela postura em relação ao conhecimento e não meramente como uma escola do 

saber. Foram pontuais no que diz respeito à crítica feita aos modos de se fazer ciência, 

oriundos  do  positivismo  radical  e  do  caráter  conservador  desta  linha  de  pensamento. 

Horkheimer (1983, p. 133, citado por Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 2004, p.  117) 

coloca que a tradição positivista radical possui um discurso com ênfase na discussão dos 

métodos no sentido de uma invariabilidade social da relação teoria-sujeito-objeto. Prezamos, 

aqui, pela coerência e compromisso com esta crítica. 

Estes esclarecimentos são fundamentais para atuarmos na via de superar a falsa 

consciência e desvelar uma realidade objetiva a qual também não está esclarecida e não é 

imediata aos nossos sentidos, o que caracteriza uma ontologia crítico-realista. O exercício 

teórico crítico é voltado para a explicitação das posturas totalizantes. Para uma reflexão que 

aponta para as transformações sociais que queremos e que seja atuante na amplitude do nível 

de consciência dos sujeitos, o que caracteriza uma metodologia dialógica-transformadora. No 

que concerne a esta epistemologia objetivista explicitada ao longo do texto, a análise 

documental será feita munida por um olhar crítico e dialético não desvinculado das bases 

materiais em que vivemos. Na teoria crítica, diferentemente do modelo positivista e pós- 

positivista, a primazia é do objeto e não dos métodos (Alves-Mazzotti & Gewandsznajder, 

2004).  
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Em suma e norteados por estas noções ontológicas, metodológicas e epistemológicas, 

delimitamos como objetivo geral deste trabalho a reflexão acerca da falsa consciência e 

consciência possível nas concepções de promoção da saúde presentes nas diretrizes da 

Política Nacional de Promoção da Saúde (2006) e suas relações com o fetichismo que, 

enquanto determinante social, pode fomentar a produção da saúde na forma-mercadoria e 

afastar as ações de promoção do processo de emancipação do homem. Entre outros objetivos 

específicos, a investigação da Política Nacional de Promoção da Saúde no que ela contém de 

consciência possível, naquilo que esta aponta para a construção de uma ordem social mais 

digna e não bárbara também é importante. Observar o modo como o conceito de promoção da 

saúde é incorporado dentro de um contexto social voltado para o livre comércio da saúde, 

assim como a sua possível transformação em forma-mercadoria, é outro aspecto 

imprescindível de análise.  

 

CAPÍTULO 1: FETICHISMO NA SAÚDE E IDEOLOGIA 

 

1.1 Fetichismo na Saúde: contribuições críticas 

Algumas qualidades relacionadas à mercadoria, uma forma que perfeitamente 

podemos reconhecer nos objetos da saúde produzidos na sociedade capitalista, devem ser 

levadas ao esclarecimento nesta discussão. Uma delas é a característica de fetiche que assume.  

Marx (1867/1985) esclarece que, além de um objeto ou coisa, a mercadoria contém 

um tipo de valor, sobre o qual discutiremos um pouco adiante. Não apenas isso, a mercadoria 

encarna uma função utilitária, de satisfação das demandas de seus criadores. Devido a este 

caráter de utilidade, refletimos sobre a mercadoria no intuito de desvelar também os seus 

determinantes, o espaço concreto o qual fundamenta a sua existência e as relações que ela 

estabelece com outros objetos, mercadorias e com o próprio homem. Porém, o caráter de 

utilidade da mercadoria pode se revelar polimórfico quando estabelece conexões com outros 

objetos e objetivos. Em outras palavras, a sua apropriação pode se dar na realização de um 

objetivo e, até mesmo, como via de conexão com outras mercadorias, utilidades e objetivos de 

outra ordem. É neste ponto que podemos verificar o fenômeno da troca como um ato também 

utilitário. Entretanto, como mencionamos anteriormente, a mercadoria é um objeto histórico e, 

tanto ela como a troca, existem em um espaço que também administra e racionaliza este 

processo. Nossa sociedade e a maneira como esta se organiza não se volta apenas para o uso 

dos objetos para um fim, mas também de forma a manter um tipo de dinâmica em que os fins 
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não sejam necessariamente esgotados. Promove-se, a manutenção da própria utilidade. A 

utilidade também foi transformada, deixou de apontar para um mero objetivo e se configurou 

enquanto uma força que mantém um modelo de relação; é a utilidade pela utilidade, que 

perpetua a utilidade em si com o objetivo específico de não esgotar ou satisfazer plenamente 

as demandas. Estamos, neste ponto, caracterizando a mercadoria como fruto de um modelo 

social voltado para o consumo (Marx, 1867/1985). 

Mas, afinal, o que podemos dizer da mercadoria? Na aparência, a mercadoria pode se 

revelar, para nossos sentidos, como um objeto que tem propriedades para suprir as 

necessidades dos seres humanos, seja a demanda de ordem física ou psíquica; em outras 

palavras, a mercadoria é um objeto que contém um valor utilitário, como previamente 

mencionado. Contém um valor-de-uso. Tal valor é sensorialmente reconhecido por nós de 

imediato, se apresenta através das características materiais específicas que o objeto possui 

(Carone, 1989).  

Em nossa sociedade, tais objetos são passíveis de comercialização, ou seja, de troca. 

Esta qualidade define, juntamente com a anterior, o primeiro nível da mercadoria: ela possui 

tanto valor-de-uso como valor-de-troca, definição que deriva da prática social do comércio. 

No entanto, a mercadoria possui qualidades outras e se traduz como um objeto ainda mais 

complexo do que nos informa a sua aparência. Marx nos informa que, mesmo que a 

mercadoria contenha caráter de uso e troca isso, a rigor, também é falso por ela ser, além de 

valor-de-uso, um objeto útil e "valor" (Carone, 1989). Em outras palavras, há um duplo 

caráter que exibe pois, na condição de valor, a mercadoria tem à sua disposição uma forma 

própria de manifestação que difere da forma natural por nós previamente mencionada. Apenas 

dentro da relação com outras mercadorias que a própria, de fato, apresenta a forma de valor-

de-troca e não isoladamente.  

Neste segundo nível de análise, observamos a qualidade de valor-de-troca como algo 

não restrito da mercadoria, mas sim de um nível relacional, de uma conexão que esta 

estabelece com outras mercadoria. Deste modo, Marx retoma a veracidade da primeira 

definição mas, agora, em sentido de negação, pois entende que esta procede apenas de um 

ponto de vista pragmático e carece de uma reflexão que faça emergir a essência da 

mercadoria. A primeira definição apenas revela aquilo que é aparente, enquanto para a 

segunda foi necessário o uso da abstração para percebermos, assim, a noção de "valor". Valor 

este que é uma propriedade concreta da mercadoria, mas impalpável e de acesso mais árduo 

para os nossos sentidos, diferentes das múltiplas qualidades materiais, concretas e empíricas 
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que se revelam no valor-de-uso e que são imediatas a eles. É através desta segunda definição 

que Marx nos apresenta a essência contraditória da mercadoria, contradição esta vemos ser 

estabelecida entre as propriedades que constituem o próprio objeto (Carone, 1989). 

Por fim, podemos falar ainda de uma terceira característica que faz referência ao 

fetichismo que acompanha a mercadoria. Marx descreve as mercadorias como se fossem 

objetos vivos, animados, com características antropomórficas. Que se revelam, ainda, 

enquanto objetos fantasmagóricos, que transcendem aquilo que é da aparência e essência que 

citamos anteriormente. Ao mesmo tempo que a mercadoria é percebida pelos seres humanos 

como um objeto trivial, ao mesmo tempo ela causa estranheza por apresentar uma série de 

sutilezas metafísicas. Há um caráter misterioso que impregna os objetos, que são frutos do 

trabalho humano, quando estes assumem a forma mercadoria (Carone, 1989).  

A mercadoria, tomada como ponto de partida para a nossa análise, agora encontra seu 

ponto de chegada que desmente, entra em conflito com a percepção reducionista que tínhamos 

quando estávamos iniciando a reflexão. Num primeiro momento, a mercadoria seria, para nós, 

algo de mera utilidade ou finalidade, que atenderia as nossas demandas quaisquer que fossem. 

No entanto agora, após chegarmos neste terceiro nível de análise, percebemos que a 

mercadoria deixou de ser percebida como trivialidade, já não é mais um objeto que atende ao 

fim destinado a ela previamente. Tal característica definimos, portanto, como fetichismo, 

qualidade que está intimamente ligada com os produtos criados pelos modos de produção da 

sociedade, as mercadorias. É uma qualidade inseparável destes objetos (Carone, 1989). 

Nos referirmos às mercadorias como fetiches significa que estas não são objetos 

triviais e que sua aparência não pode revelar toda a sua complexidade e finalidade. Não é algo 

imediato aos nossos sentidos. Diferente do que se fazia crer, não é a mercadoria que está 

submetida às nossas necessidades físicas e espirituais. Trata-se do inverso. São as nossas 

necessidade que, agora, estão submetidas aos caprichos e interesses da mercadoria, que são 

manipuladas com o intuito de atender a vontade deste universo e da estrutura que as produziu. 

O que percebemos foi um esforço do pensamento dialético que resultou na apreensão daquilo 

que é fantasmagórico, falso e ideológico na constituição da forma-mercadoria, onde este 

objeto foi pensado pelo seu avesso. As supostas trivialidades e utilidades se apresentam, após 

o tensionamento, como falsa trivialidade e falsa utilidade, que tem como objetivo ocultar o 

caráter misterioso da mercadoria; a mercadoria é um fetiche tanto quanto nossa vontade e 

pura heteronomia (Carone, 1989). 

Se pensarmos na promoção da saúde e nas diretrizes que criamos para que esta se 
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realize concretamente, seria ingênuo acreditar que esta escaparia ilesa desta configuração. A 

criação de mecanismos, objetos e conhecimento no campo da promoção da saúde carregam 

consigo, desde o início, influências que são reflexos da maneira em que se organiza o sistema 

econômico. Nem mesmo o conceito de saúde da OMS descarta a questão econômica, mas não 

necessariamente coloca a sua ênfase nele e nem deveria para não acentuar a dominação 

exercida pela esfera econômica, pois bem-estar biopsicossocial não se resume ao capital e este 

é um ponto fundamental para a nossa reflexão. A saúde não depende da forma-mercadoria 

para existir, mesmo que seja determinada por ela em nossa sociedade e necessária para 

operacionalizar um sistema de saúde capitalista. Pensamos na possibilidade de uma saúde que 

não seja determinada pela forma-mercadoria, uma saúde de um outro tipo. No entanto, é 

importante ressaltarmos as diretrizes de saúde da OMS sobre os pontos de atenção (o 

biológico, o mental e o social) possivelmente podem estar assumindo um caráter fetichista 

quando observadas dentro de um sistema de comercialização de mercadorias, tais como 

medicamentos, aparelhos aeróbicos e outras tecnologias, oferta de serviços etc. 

Outro ponto é que a mercadoria teria uma capacidade de dissimulação, pois transmite 

uma suposta sensação de que é, em sua essência, coisa externa, fora da dimensão da 

subjetividade e independente do sujeito, algo do mundo que nos cerca, externalizado, e que 

teria, então, relação conosco a partir daí. Tal percepção é falsa, visto que esta mesma 

mercadoria faz parte de uma produção objetiva da humanidade, em que se atribuiu valor e 

destino aos objetos. Estes são, então, percebidos pelos sentidos como impregnados por este 

mesmo valor, por esta nova forma que tomou e com o fim da troca. Ou seja, percebidos 

apenas na relação que estabelecem com outras mercadorias (Marx, 1992).  

Sendo assim, os objetos originados a partir das diretrizes da saúde mencionadas e de 

sua promoção poderiam estar nos inserindo numa equação em que estes próprios objetos são 

massivamente produzidos não para proporcionar saúde e a emancipação do homem, mas para 

manter os mecanismos de produção, a constante troca e ânimo de lucros destas relações. Para 

que estes produtos existam e caiam na comercialização, a doença também necessita ser 

produzida. E produzida pelo homem de maneira alienada. Segundo Marx (1992), a própria 

atividade social possui a forma de atividade das coisas, sob cujo controle se encontram, ao 

invés de controlarem (p.163). 

O homem, criador da mercadoria se torna, então, escravo, pois a mercadoria nunca 

satisfaz as necessidades que se esperava e, da mesma forma, não promove a saúde, sendo que 

esta promoção, como apontada no livro organizado pela Fiocruz de nome Promoção da 
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Saúde: conceitos, reflexões, tendências, englobaria aspectos também comunitários, sociais e 

culturais que interferem nos processos de saúde e doença (Czeresnia, 2009). Refletimos se a 

saúde, enquanto um objeto fantasmagórico, apenas se evidenciaria na relação com outros 

objetos fantasmagórico, se afastando de suas qualidades naturais e que supostamente estariam 

em prol da emancipação do homem e acabando por colocá-lo numa relação de troca e 

acúmulo. Uma reflexão que podemos estender para todos os bens culturais, inclusive, visto 

que estão inseridos nas mesmas condições objetivas e subjetivas de nossa sociedade. 

Refletimos se, enquanto criação, aquilo que foi criado para inicialmente para auxiliar passa a 

dominar e impedir o movimento de emancipação. 

O que vemos na saúde é que a ênfase passa a recair na dimensão do trabalho que se 

resume a trocas mercantis, perdendo as dimensões da justiça, da igualdade e do fim da 

dominação. A organização social do trabalho, por sua vez, só mantém a desigualdade e a 

expropriação. O valor é fruto do trabalho social, mas, na medida em que este valor se constitui 

enquanto forma-mercadoria, só pode ser apropriado de forma privada, ou seja, passa a ter 

donos privilegiados, proprietários. Deixa de ser um bem social para se tornar objeto 

privilegiado de poucos (Carone, 2005). 

Na constatação da expropriação e dos mecanismos sociais que mantêm esta 

dominação é que podemos dialogar com a Teoria Crítica da Sociedade, mais especificamente 

com Adorno. Para o teórico se pôde constatar, historicamente, que o trabalho está relacionado 

com a forma em que está organizada a sociedade, apresentando algo de natureza racional que 

perpassa a dimensão objetiva dos indivíduos, fazendo parte de sua constituição e 

determinando, assim, aspectos de sua cultura (Adorno, 1986). As características sociais do 

trabalho trariam consigo as marcas da sociedade, as reproduzindo cotidianamente, como o 

caráter alienante e servil de sua organização que estaria na contramão da formação de sujeitos 

autônomos e livres. Na saúde, questionamos, primeiramente, se o que produzimos é realmente 

com o intuito de tornar o homem independente do seu consumo. Logo em seguida, pensamos 

nas condições existentes que o mantém num contínuo uso destes produtos, em relação de 

dependência. A busca pela autonomia e emancipação dos homens caminha conjuntamente 

com os processos de reificação que perpetuam a dominação, algo que necessita ser 

minuciosamente analisado para elucidarmos a maneira como estes fenômenos se apresentam e 

interagem entre si. Se o enfoque é na dependência para fazer a manutenção de um sistema 

econômico, as políticas e práticas de saúde participariam da manutenção da dominação dos 

seres humanos e não para a sua libertação e, neste sentido, teríamos muito a caminhar se 
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pretendemos esclarecer uma saúde com caráter ativo na luta pela emancipação. 

Temos a constatação do surgimento de um capitalismo que enfatiza a monopolização 

da produção, que vende a ideologia de que o seu foco seria no indivíduo e na construção de 

uma sociedade democrática quando, na verdade, só perpetua a desigualdade social. Este 

capitalismo, chamado por Adorno de capitalismo tardio, só viria a exercer a função de 

harmonizar as contradições da sociedade, não as combatendo, mas perpetuando a exclusão e a 

dominação na sociedade bárbara (Adorno, 1986). 

Para o frankfurtiano, a crítica do capitalismo ainda é relevante e de grande importância 

devido a persistência da transformação do trabalho em mercadoria. E não apenas isso: percebe 

também uma exacerbação da técnica e dos bens de consumo, em dimensões muito mais 

preocupantes do que aquelas observadas por Marx no momento em que construiu sua crítica 

ao sistema capitalista. Identifica padrões, monopólios que funcionam na lógica do fetiche e 

em caráter fantasmagórico. Percebe o caráter ilusório, a esperança prometida e não realizada 

por um modo de produção da sociedade que não melhorou as condições de vida, não 

estimulou condições igualitárias. Pelo contrário: através de ideologias que estimularam apenas 

a produtividade, acentuou ainda mais as contradições deste modelo de produção humana que, 

embora tenha elevado a produção a um patamar antes nunca visto, aumentou ainda mais a 

desigualdade social e não supriu as condições básicas de existência que poderiam impedir a 

perpetuação da injustiça e do sofrimento bárbaro (Adorno, 1986). 

Em um panorama como este, uma ênfase no primado da produção que desconsidera as 

contradições que percebemos na expansão da mesma, nos leva a reproduzir esta expansão 

irracionalmente e de modo automático. Como lembra o teórico,  a aparelhagem técnica que se 

autonomizou cresceu tanto que até se tornou irracional (isto é, não rentável) no interior do 

próprio capitalismo (Adorno, 1986), algo que nos implica nos esforço de tentar compreender 

esta dinâmica a partir do tensionamento acerca da relação entre as forças produtivas e as 

relações de produção. Adorno percebe que a primazia da produção subordinou as forças 

produtivas às relações de produção, que passaram a ter maior prioridade e, ao mesmo tempo, 

foram concomitantemente se distanciando do propósito de realização das necessidades 

humanas. 

Ao mesmo tempo, precisamos lembrar que a exacerbação das relações de produção e a 

sua estreita relação com as forças produtivas não se caracteriza pela oposição entre as mesmas 

no momento histórico atual. Essa relação, ao contrário, se revela enquanto dialética e 

dificilmente as relações de produção poderiam afirmar-se de um modo tão pertinaz sem o 
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apocalíptico abalo de novas crises econômicas (Adorno, 1986). A defesa da primazia das 

relações de produção sobre as forças produtivas apenas subestima a astúcia do capital e sua 

capacidade de originar novos mecanismos de dominação. O capitalismo tardio é facilitador 

desta astúcia, pois omite da consciência, contra a própria evidência, o que é antagônico e 

separador (Adorno, 1986). Neste sentido, a vida psíquica tem sido cada vez mais mortificada 

pela racionalização imposta pelo modelo industrial, que não atua segundo às necessidades do 

seres humanos, e sim de forma a prezar unicamente pela manutenção da utilidade que possui 

para reproduzir a estrutura da sociedade.  

Algo que colabora imensamente para a reflexão e crítica que nos propusemos nesta 

dissertação se trata da constatação do teórico acerca da não superação do modelo industrial de 

produção, embora as forças produtivas tenham sofrido transformações. Sendo a nossa 

sociedade ainda calcada em princípios industriais, a cultura e a subjetividade continuam a ser 

fundamentadas segundo uma lógica de produção e consumo, ou seja, no trabalho enquanto 

propriedade privada, que tem como objetivo principal o lucro e a manutenção do trânsito de 

mercadorias. Tornou-se este o padrão da sociedade e este padrão tem subordinado todos os 

campos da vida humana (Adorno, 1986). 

 O capitalismo tardio coloca o capital na frente do indivíduo, como um bem superior, 

em que o indivíduo pode ser sacrificado às custas da manutenção da falsa segurança de outros 

e do próprio capital. A mercadoria tem maior valor do que o ser humano que a produziu, o 

que se constata como algo já pervertido e violento. Em diálogo com a saúde, se o que é 

produzido na forma de mercadoria assume maior importância do que o próprio sujeito, 

certamente não estamos privilegiando uma saúde que busca pelo bem-estar biopsicossocial. 

Um dos problemas enfrentados pelas políticas públicas de saúde no Brasil é o 

hibridismo do SUS, que é livre à assistência privada, que enfatiza apenas o tratamento e se 

distancia das concepções de promoção da saúde no âmbito da prática. Consideramos válida a 

problematização da determinação do capital na saúde e possivelmente nos pressupostos, 

princípios e diretrizes que norteariam a saúde pública brasileira. Como bem aponta Campos 

(2007), a saúde se apresenta como algo dinâmico, como potencialidade, que envolve o 

ambiente, o sujeito, a sociedade e a própria cultura, o que nos leva a refletir que a estrutura 

social e a forma como está organizada não deixaria de exercer influência direta sobre um 

sistema de saúde, quaisquer que seja. Os próprios princípios e diretrizes norteadores de um 

sistema de saúde já dizem da organização social onde está situado, possui uma relação íntima 

com a história coletiva de um povo. Podemos tomar como exemplo os princípios e diretrizes 
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do SUS que, ao explicitar a necessidade da universalidade, integralidade e equidade na saúde, 

diz da possibilidade de realização de uma sociedade que se encontra aquém do que poderia 

ser, que ainda apresenta desigualdade e expropriação. 

Pensar acerca deste movimento crítico, que aponta para a transformação da sociedade, 

mas que, ao mesmo tempo, entra em choque com o enrijecimento e as contradições da 

mesma, é fundamental. É uma das contribuições mais louváveis que teóricos como Marx nos 

deixaram: a percepção de que a história de um povo apresenta tentativas de abertura e 

emancipação, mas, também e concomitantemente, movimentos de retorno, de regressão, de 

fechamento. No nosso caso, é pertinente refletir sobre esse duplo movimento político, de 

choque de forças, em que tentamos instituir a emancipação dos homens por via da saúde, mas, 

ao mesmo tempo, não estando imunes à regressão e à influência dos mecanismos e princípios 

antagônicos à realização concreta desta emancipação. Não podemos, de maneira alguma, 

pensar acriticamente, sem uma reflexão acerca dos sistemas econômicos baseados no 

acúmulo, na expropriação, em interesses mercantilistas e que mercantilizam a vida, se isto 

significar a manutenção deste sistema que é coincidente com o interesse do capital no acento 

que dá na relação entre mercadorias, distanciando os objetos de seu propósito original que era, 

justamente, servir aos homens e não ao capital. Em outras palavras, devemos refletir acerca da 

transição do valor de uso para o valor de troca, no qual se observa a gênese do fetiche. 

Considero importante o esforço de trazer esta discussão para os princípios e diretrizes 

do SUS e para as políticas de promoção da saúde brasileira, para colocar em evidência o que 

fazemos, o que realmente promovemos no campo da saúde e se, de fato, o fazemos de forma 

esclarecida ou cínica, reproduzindo e reificando na sociedade as mesmas mazelas as quais 

propomos superar. Como nos mostra Paim (2009), falamos em universalidade, integralidade e 

equanimidade na saúde: em acesso a todos, em todas as esferas e que inclui o âmbito político, 

vale ressaltar. Em nível de complexidade que transcenda as demandas orgânicas e 

reducionistas, e que leve em consideração que a própria saúde é produzida por e está em 

relação com o meio; que este acesso e esta atenção complexa esteja direcionada a qualquer ser 

humano, nas mesmas condições. Nesse caso, diversas reflexões são pertinentes, visto que 

materialmente este acesso é possível, mas esbarra em como a estrutura da sociedade está 

organizada por princípios ideológicos antagônicos. Promovemos a saúde, segundo tais 

princípios, mas ao mesmo tempo, dentro desta organização. Não é proposta deste trabalho a 

resposta desta pergunta. Desejamos apontar, convidar e movimentar esta reflexão que é uma 

responsabilidade coletiva, possível e ética, nos colocando criticamente diante de nossas 
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contradições que, embora não sejam evidentes e totalmente claras aos nossos sentidos, podem 

ser esclarecidas através do exercício do pensamento. 

Algo que gostariamos de mencionar é que, durante a elaboração da Constituição de 

1988, foi proposto um espírito de cooperação, de não abandono do sistema privado e de 

trabalho conjunto. Mas, no que compete à saúde, o que não se percebe é a incompatibilidade 

de concepções: o modelo privado se inspira nos modelos do assistencialismo e de seguro, em 

que o enfoque é no tratamento da doença, no atendimento, na medicalização, no corpo (Paim, 

2009). Economicamente falando, a intenção é fazer com que o capital circule, seja produzido 

e aqueça este mercado; o foco dele está na produção e na relação entre as mercadorias, 

diferente do modelo público que, por sua vez, propõe que o enfoque não seja apenas no 

tratamento através da medicalização e do consumo, procurando trabalhar na busca pela 

emancipação e do bem-estar social, não apenas do corpo individual. Em reflexo a estas 

constatações, questionamos a que propósito a saúde na forma-mercadoria estaria realmente 

servindo e se esta promove, de fato, o desenvolvimento social pois, na sociedade capitalista e 

do acúmulo, grande parte da população é expropriada e continua sem acesso aos bens 

materiais, intelectuais e culturais.  

Algumas questões podem ser pensadas acerca deste fenômeno: é fundamental o acesso 

igualitário e apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade a todos os humanos e 

é isto que defendemos enquanto críticos da sociedade. Isso significa a superação objetiva do 

modo de produção que temos, que é ao mesmo tempo o modo de produção das nossas 

condições de existência. Vale lembrar este modo de produção enfatiza o fetichismo, se limita 

ao contato entre as mercadorias numa relação que mantém aquecido o mercado e possibilita a 

retroalimentação do capital. O fetiche não atende, necessariamente, a satisfação do homem, 

pois perdeu o seu valor originário, o valor de uso que atenderia às suas demandas. Caso o 

fetiche possibilitasse satisfazermos nossas necessidades coletivas, estaria na contramão do 

comportamento compulsório, o que seria antagônico aos interesses do capital e das 

mercadorias. O fetiche, na realidade, fortalece a compulsão.  

Não é de espantar que, mesmo aqueles que detém a maior parte dos bens materiais, 

através do acúmulo e da expropriação, nunca realizam, também, o mito da satisfação plena. 

Quando existem intervenções governamentais que implementam políticas que permitem o 

acesso aos bens materiais, é importante nos perguntarmos como isso se dá, se atende a 

realização do homem, se procuram que estes tenham um contato mais sensível com os objetos 

ou se tais medidas não são, meramente, procedimentos para alavancar e impulsionar o 
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mercado que se sustenta pela via do fetichismo, da não realização e satisfação dos homens. A 

Política Nacional de Promoção da Saúde, campo empírico deste trabalho, também é uma 

forma de intervenção governamental, que busca por este acesso e justiça no âmbito social e da 

saúde, mas que, da mesma forma, pode apresentar contradições neste percurso.  

O alargamento do conceito de saúde da OMS, que passou a abranger aspectos 

psicossociais e abandonou o reducionismo orgânico. Procuramos refletir se esta ampliação 

não provocou, em contato com a estrutura da sociedade, um aumento dos tipos de produtos a 

serem consumidos, não reduzindo as diferenças sociais. Sobre o conceito de saúde na sua 

forma de completo bem-estar biopsicossocial: o que seria estar completamente saudável? É 

este um ideal alcançável? Na sociedade do capital, tal ideologia pode estar a serviço apenas da 

manutenção das suas bases desiguais, com foco exclusivo na produção e perpetuação da 

mercadoria, que pode assumir formas das mais diversas no âmbito psíquico, orgânico e social. 

O tipo de relação que estabelecemos com estes objetos pode não satisfazer nenhum dos três 

âmbitos, caso mantenhamos acríticos os mecanismos da sociedade que não permitem esta 

realização. Se as políticas de saúde não entram em choque com tais mecanismos, podem cair 

no risco de meramente reproduzi-los. 

Diante das dificuldades mencionadas, relativas ao abismo entre o conceito de saúde, 

de ordem biopsicossocial, do uso privado que é feito no nível das práticas e ações em saúde, e 

dos efeitos nocivos que impendem a objetivação da saúde enquanto um bem comum, 

acreditamos ser necessária a reflexão acerca de um tipo de saúde que pudesse existir como 

algo que difere da forma-mercadoria, que não exercesse a função de sustentar relações de 

troca que visam a perpetuação exclusiva do capital, atendendo às demandas e requisitos para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com foco no bem-estar coletivo e se 

opondo aos interesses privados e à lógica do acúmulo. 

 

1.2 Ideologia 

O conceito de ideologia é caríssimo e fundamental para a realização deste trabalho. É 

por inspiração e em referência a ele que fazemos uma análise e construímos um saber acerca 

da Política Nacional de Promoção da Saúde, visando explicitar o que nela aponta para a 

emancipação e, ao mesmo tempo, para a dominação pela via do fetichismo, da criação de 

objetos que, na forma-mercadoria, se revelam fantasmagóricos e tendem a atender apenas aos 

interesses do mercado. Muito complexo e polissêmico, o conceito de ideologia já foi refletido 

de inúmeras formas, influenciado por várias correntes teóricas e ainda se caracteriza como um 
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conceito em movimento, que não se esgotou e que necessita de maiores contribuições da 

comunidade acadêmica. Dito isso, é importante, portanto, esclarecer com qual significado 

deste conceito pretendemos trabalhar e sua respectiva origem. Nossa referência, para este 

trabalho, é o conceito de ideologia enquanto movimento do pensamento dialético materialista. 

Como já referenciado neste trabalho, a dialética materialista de Karl Marx é muito importante 

para a análise que pretendemos fazer, assim como a contribuição posterior dos teóricos 

frankfurtianos, Theodor W. Adorno e Max Horkheimer. 

Falando primeiramente de Marx e suas contribuições, cabe a ele o mérito da 

compreensão do homem como um ser histórico, determinado pelo meio em que existe, pela 

realidade social e que também é capaz de modificá-la. Tal afirmação de Marx já anuncia ao 

caro leitor que tanto o pensamento como o conceito de ideologia não estão desvinculados das 

bases materiais, pois o seu agente, o homem, também está em constante determinação com 

essas bases. O homem é o agente da realidade social, capaz de transformá-la, mas, 

dialeticamente, sofre fortes determinações desta mesma realidade, sendo transformado 

concomitantemente neste processo. Na obra Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007) nos 

deixam claro a existência de um sentido de transmissão do conhecimento e de valores, de sua 

continuidade entre uma geração e outra no âmbito da atividade e do trabalho, incluindo o 

trabalho do pensamento. A geração seguinte dá prosseguimento a este trabalho, porém, imersa 

em uma dimensão já modificada, que não se equipara à da geração anterior, devido aos 

constantes processos de transformação da realidade e deste próprio homem, que atua e sofre 

as transformações do processo histórico. Ou seja, há uma continuidade fatalmente sujeita ao 

impacto da História, tanto da atividade como do próprio homem, elementos que não se 

desvinculam e que acarretam na transformação de ambos. 

O que chamamos de atividade, aqui, se refere a todas as ações e múltiplas relações 

presentes no âmbito social. O que não podemos deixar de levar em consideração é o tipo de 

organização em que se encontram tais ações e relações, pois estas não nos informam apenas 

sobre a sua finalidade, mas também sobre o tipo de homem e de pensamento em questão. Tal 

organização a qual estamos inseridos também é de ordem econômica, criada por nós e que, 

não necessariamente, possibilita a realização coletiva da humanidade se não tiver como norte 

a emancipação da mesma. Se limitamos o mundo a um tipo de organização que, no nosso 

caso, se trata da econômica, estaremos falando de um processo voltado para a produção de um 

tipo de trabalho que também é o que produz as condições de nossa existência, que determina o 

modo de produção, a vida e o homem. Tenhamos atenção para a palavra produção, algo que 
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se dá a posteriori e que, no que compete ao homem, está para além de uma simples estrutura 

orgânica. O homem produzido não é somente corpo, mas corpo para a própria produção, um 

corpo para o trabalho. A vida e o homem entram numa lógica também de produção e não mais 

se resumem a elementos do mundo natural, por exemplo. Este mundo é histórico. Podemos 

observar outras finalidades, sendo uma delas apresentada neste trabalho com o conceito de 

fetiche do próprio Marx. Por exemplo: o homem, enquanto ser vivo, possui a característica e 

capacidade de produzir trabalho. Entendemos, aqui, o trabalho como potência, como algo 

determinado pela História. Trabalho é, também, a capacidade de realização. Mas, não é mais 

somente natureza e sim natureza transformada, pois adquiriu, a posteriori, outros sentidos, 

sempre vinculados a uma relação de produção que é compartilhada coletivamente, nas 

relações sociais e mediada pelo objetivo da troca e da manutenção de propriedade. Falamos 

em relações sociais no sentido em que se estende com isso a ação conjugada de vários 

indivíduos, sejam quais forem suas condições, forma e objetivos (Marx, Engels, 2007, p. 23-

24). 

Percebemos que a organização coletiva diz também de um estado social vigente, algo 

passível de descrição e análise. Além disso, a maneira como os indivíduos se organizam e 

cooperam uns com os outros é uma força produtiva em si. E este é um ponto chave para a 

elucidação da contribuição dos teóricos para o que poderia conter uma ideologia: como um 

saber e elemento cultural, pode estar sujeita às mesmas condições, atender a outros objetivos 

alheios à realização do homem, por mais que esta, explicitamente, defenda valores como 

igualdade e liberdade, visto que a própria ideologia nasceu e foi transformada no mesmo 

contexto deste homem e o qual os valores citados não se encontram ainda realizados, o que 

fica explícito na própria existência dessas ideologias. Uma ideologia é determinada pelas 

marcas da história e, se a história é de injustiça e barbárie, ideologia já é expressão desta 

barbárie. As ideologias estão coladas na estrutura da sociedade, na sua organização e dos 

homens que a constituem; colada ao modo de produção, os quais foram edificados como o seu 

alicerce, juntamente com os tipos de cooperação e trocas praticadas num modelo de indústria 

criado pelos homens (Marx & Engels, 2007). É interessante citar que, se a base da vida social 

está intrinsecamente ligada aos meios de produção, suas formas e objetivos influenciam e se 

conectam com as dimensões desta mesma vida. E, neste sentido, a reflexão sobre os modos de 

organização é de nosso interesse por indicar não apenas os mecanismos utilizados, mas 

também por configurarem um tipo de relação de trabalho e um pensamento sobre a mesma. A 

forma como é apresentada uma ideologia pode servir como ponto de partida para o 
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esclarecimento e diagnóstico da realidade social. 

Chamamos a atenção do leitor para o movimento que temos feito até aqui, que foi o de 

falar das bases materiais, dos modo de produção, mas sempre ressaltando a presença de uma 

ideia, de um pensamento. Estamos informando, concomitantemente, que este pensamento se 

realiza e só é possível na concretude do mundo. Tudo a que nos referimos como campo das 

ideias ou exercício de pensamento está ligado à vida material. Ou seja, a um tipo de 

organização e processo social de produção que são criações humanas e inerentes às relações 

concretas. Discutimos, também, previamente neste trabalho, o conceito de consciência 

possível a qual nos orientamos e é importante o grifo da dimensão concreta em que esta 

necessita para existir e se realizar. Marx nos esclarece um pouco mais acerca do conceito de 

consciência quando a discute com Engels na obra Ideologia Alemã: da consciência é próprio 

uma sensibilidade, a conexão com os objetos. Nas palavras dos autores, a consciência é, antes 

de mais nada, apenas a consciência do meio sensível mais próximo e de uma 

interdependência limitada com outras pessoas e outras coisas situadas fora do indivíduo que 

toma a consciência (Marx & Engels, 2007, p. 25). 

Um salto qualitativo considerável do pensamento dialético materialista foi justamente 

na análise da vida material e sua organização, sua atenção dirigida à produção da sociedade e 

sua determinação na vida dos indivíduos, de acordo com as funções que desempenham. Visto 

que uma ideologia é produção histórica, sua função está associada aos princípios da 

organização social do trabalho. Se esta é desigual, injusta e acarreta em expropriação, 

poderiam estar atuando no sentido de reificar, em algum nível, tais desigualdades. Na 

organização capitalista da sociedade é possível observarmos não apenas uma apropriação e 

distribuição desigual dos objetos produzidos, mas também políticas e diretrizes com o intuito 

de justificar tal configuração. Nesse sentido, Marx elucida que a vida concreta e os 

componentes materiais não são suscetíveis apenas à dominação, mas também às ideias que 

sustentam a mesma dominação e que podem exercer a função de perpetuação dos mecanismos 

utilizados para dominar o homem e os objetos. Em outras palavras, a ação de controlar, 

descrever e várias outras formas de abordar o objeto podem ter por função ideológica 

justificar a dominação. A ideologia pode exercer essa função. No trabalho de Marx acerca da 

luta de classes, notório é perceber como a dominação dos bens culturais, materiais e 

intelectuais está associada à ideia de uma classe dominante que, por sua vez, produz um 

pensamento dominante em decorrência das condições materiais, dos meios de produção, 

expropriação do trabalho alienado, da consciência alienada; válido o acento de que o ato da 
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dominação está ligado à ação de barrar uma participação maior e justa do coletivo e, quando 

falamos da dominação do pensamento, barrar também a participação efetiva do coletivo 

diante das questões mais fundamentais para a sua realização (Marx & Engels, 2007). É neste 

ponto que já podemos afastar a noção de ideologia de um simples gesto de divulgação, 

promoção de uma ideia. É algo mais do que isso: ideologia é a expressão de poder que está 

sendo exercido, em determinada época, de uma classe sobre as demais. 

Com a afirmação de um poder exercido pela classe dominante sobre as demais, 

podemos ir além e falarmos dos mecanismos utilizados como forma de legitimar tal exercício. 

Um mecanismo que faça a manutenção deste poder não apenas na opressão que exerce, mas 

também no seu modus operandi. Estamos falando de uma regulação que, no caso, objetiva 

uma influência em âmbito nacional, em todos os aspectos da vida coletiva de um povo. Claro, 

estamos falando do Estado, uma instituição soberana com grande potência de disseminar os 

interesses da classe dominante, seja pela via da agressão física explícita ou, de forma mais 

velada, por via das ideologias que, também, podem ser disseminadas violentamente. É a 

instituição Estado a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante fazem valer seus 

interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de uma época (Marx & Engels, 

2007, p. 74). Este é um ponto interessante para refletirmos sobre as políticas de Estado de 

maneira geral, entendê-las enquanto um lugar de expressão das ideologias.  

Adorno e Horkheimer (1956/1973) são teóricos que apontam para algo interessante no 

que concerne à produção do conhecimento. Trata-se da impossibilidade desta produção sem a 

impregnação do humano, suas motivações e aspectos do ambiente social onde estão situados. 

O conhecimento não assume um caráter puro ou neutro, visto que o próprio pensamento 

carrega uma marca histórica enraizada no âmago social do qual ele não pode se ver livre. 

Nossas tentativas de busca por autonomia, atreladas às condições as quais utilizamos para tal, 

são aspectos daquilo que nomeamos ideologia, pensadas nesta vinculação com a história da 

sociedade. A ideologia e a história da sociedade não apresentam caráter dicotômico, são 

instâncias que caminham juntas. Na verdade, é a teoria que não busca pelo conteúdo e que se 

atém à forma – que é a de dominação no contexto social vigente – que se configura em 

ideologia no seu aspecto mais pernicioso; o problema reside na forma sem conteúdo.  

No que compete à sociedade e aos seus produtos, podemos dizer que estes últimos, 

assim como suas funções, não escapam destas características ideológicas mencionadas, sendo 

inundados por elas nas suas diversas formas e assumidos com um caráter de utilidade segundo 

os desejos privados de alguns. Todas estas características mencionadas se encontram inclusas 
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na lógica de funcionamento da estrutura social onde nos localizamos. Esta estrutura responde, 

por sua vez, à divisão social do trabalho e como ele também está organizado, demarcando 

territórios entre privilegiados e expropriados que podem ser percebidos, inclusive, quando 

falamos na produção do conhecimento, pois este é algo que também é passível de 

expropriação (Adorno & Horkheimer, 1956/1973). 

Uma ideologia não é uma mera abstração, por si só. Ela se revela enquanto um dado 

objetivo dos interesses que permeiam o campo social e também carrega consigo interesses 

políticos, surgidos para atender às exigências de um determinado contexto histórico. No 

entanto, mesmo que tais exigências apresentem a intenção de se voltarem para a emancipação 

do homem, as ideologias não são imunes quanto a apresentarem características contraditórias. 

É de suma importância percebermos o quanto ela pode se configurar em instrumento que 

trabalha para a manutenção de relações e poderes antagônicos; estão presentes na ideologia 

elementos tanto da verdade quanto da inverdade, ligados e inseparáveis. Ela é, ao mesmo 

tempo, o que revela uma consciência objetiva necessária e também uma consciência falsa; não 

contém a verdade do todo, mas também não é essencialmente uma mentira; justifica uma 

situação problemática da realidade, a desigualdade; esse é o seu fundamento material. Isto nos 

dá margem para refletir sobre como atingir a compreensão da função de uma ideologia tanto 

naquilo que ela atende e no que não atende; tal caminho nada mais é do que analisar e 

reconhecer o movimento histórico que propicia a gênese das ideologias e dos objetivos 

oriundos delas, que foram produzidos segundo o discurso que carregam (Adorno & 

Horkheimer, 1956/1973). 

Na fala dos autores sobre o movimento de tensionamento daquilo que viria a ser um 

conhecimento científico válido, tomando como marco histórico o final do séc. XVI e o 

começo do século XVII, podemos perceber o movimento que fez parte de uma tradição que 

tinha como objetivo limar os preconceitos da sociedade de massa que impregnavam o fazer 

científico, mais enfaticamente pela via da linguagem e as denominações “inadequadas” 

oriundas do seu mal-uso. No entanto, os frankfurtianos consideram que estas concepções 

trazem consigo algumas contradições por depositarem somente na estrutura cognitiva do 

homem a culpa pelas supostas imprecisões do seu discurso, quando, na verdade, as condições 

em que este se encontra fazem com que ele se caracterize como é – para eles, é incoerente 

criticar as fragilidades do aparato psíquico quando os meios materiais sequer provêm as mais 

básicas condições para seu digno funcionamento. Em outras palavras, a crítica da estrutura 

cognitiva não pode estar desvinculada de uma crítica da sociedade. As condições desiguais de 
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vida, aquém da própria vida, não foram levadas em consideração, deixadas de lado, não sendo 

feita nenhuma crítica ao concreto onde este homem se faz existente.  

É importante, também, nos situarmos sobre o que estas posturas estariam 

reproduzindo. Uma ideologia, como falamos anteriormente, carrega consigo interesses e 

motivações para se constituir da forma como se apresenta, não desvinculada das questões 

políticas e culturais de sua época, tanto naquilo que quer atingir e naquilo que ela também 

mantém. Através da postura iluminista em relação ao saber, podemos refletir acerca da 

possível manutenção de uma função social voltada ao controle e à dominação, que possa estar 

servindo a interesses que não necessariamente superem a injustiça e uma sociedade desigual. 

Para os autores críticos da sociedade, se é certo que a opinião é soberana, ela só o é, em 

última instância, no reino dos poderosos, que fazem e governam a opinião (Adorno & 

Horkheimer, 1956/1973, p. 186). Esclarecem, ainda, que, pela via da interpretação, as 

ideologias seriam certamente um exercício de poder daqueles que o detêm em nível desigual 

aos demais, como os tiranos, por exemplo, que através dos seus preconceitos, atuariam 

diretamente na manutenção desta mesma desigualdade de poder, mantido pela ameaça e pela 

força bruta, evitando sua distribuição e exercício de maneira mais igualitária. Se fizermos o 

exercício de reflexão dos elementos objetivos que sustentam esta lógica da dominação, 

podemos nos dar conta de que as nossas ideias seriam consequência do tipo de sociedade em 

que vivemos e da maneira como ela está organizada. A relação entre a ideologia e o mundo 

burguês é algo digno de nota quando temos a intenção de fazer uma análise de um conceito de 

ideologia, suas transformações no decorrer da história, como também as funções que exerce. 

É importante tal movimento para que, posteriormente, utilizemos o conceito de ideologia 

como um instrumento para a análise da Política Nacional de Promoção da Saúde, que é a 

proposta deste trabalho. 

Antes mesmo da ascensão da sociedade industrial, já existia a crença de que a 

liberdade dos homens apenas seria alcançada caso estes trabalhassem para a efetivação de 

uma sociedade formal e igualitária. Com as ideias iluministas ganhando notoriedade, 

passamos a crer que a via de obtenção desta suposta igualdade só seria possível caso a 

consciência fosse ordenada, o que impulsionaria uma espécie de ordenação social. O que 

vemos aqui é uma relação reducionista de causa-efeito, um preconceito tipicamente burguês e 

que Adorno e Horkheimer (1956/1973) consideram, ainda, ser um pensamento constitutivo da 

própria essência da ideologia. Para eles, a ideologia carrega consigo esta característica de 

justificação, expressa por uma lógica discursiva em que são enunciados os pressupostos de 
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um movimento igualitário, mas que, ao mesmo tempo, evidenciam o mascaramento de uma 

hierarquia rígida; há a proliferação de ideias de uma liberdade atingida caso os sujeitos 

simplesmente seguissem a lógica do pensamento burguês, de ordenação da consciência, que é 

um enunciado falso e sempre será enquanto existirmos em meio à barbárie. 

No confronto e tensionamento da ideologia naquilo que ela apresenta enquanto 

estatuto de uma verdade privada, devemos exercer um olhar crítico que aponte para o 

esgotamento deste próprio exercício de criticidade, no sentido de reflexão à exaustão. É um 

exercício racional que pressupõe o revelar daquilo que é mais irracional na própria  

racionalidade vigente. A ideologia se configura enquanto uma falsa consciência que a si 

própria se basta (Adorno & Horkheimer, 1956/1973, p. 191), ou seja, que negligencia o 

movimento de crítica sobre as suas próprias bases. As características mais marcantes de sua 

falsidade são perceptíveis quando esta pressupõe a noção de subjetividade cindida da 

realidade objetiva que, ao mesmo tempo, afasta também o movimento do pensamento da 

concretude do mundo. Percebe-se algo fantasmagórico, que possui deformação e que acaba 

por fazer uma leitura equivocada da realidade, mas que, ao mesmo tempo, é o mecanismo útil 

dos homens para a sua organização social desigual, pois atua diretamente na manutenção da 

barbárie. É o caráter de falsa consciência que propicia à ideologia perpetuar os mecanismos de 

dominação existentes na sociedade e, além disso, atua por meio do convencimento de que esta 

é a única realidade possível no sentido de garantir existência aos indivíduos. 

Mas,  como  colocado  anteriormente,  a  ideologia  também  se  manifesta  enquanto 

consciência objetivamente necessária (Adorno & Horkheimer, 1956/1973, p. 191), falsa e 

verdadeira, que aponta para uma possibilidade de esclarecimento. É digno de nota a marca 

carregada, por exemplo, pelos sistemas totalitários, nos quais as normas e diretrizes são tão 

enrijecidas a ponto de explicitar com louvor a rigidez do próprio tirano, que sequer cogita o 

questionamento de suas ideias. Dito isso, a refutação das ideias tiranas exige certo cuidado 

para não se encerrarem em si mesmas: o papel da crítica é ir além, não se encerrar na figura 

tirana e se estender à análise das condições que propiciaram a existência e reprodução da 

tirania; o tirano só o é em sociedade e seria ingênuo não perceber o papel da mesma na 

violência que lhe foi introjetada e está sendo reproduzida pelo tirano. Caçar o tirano, e apenas 

isso, se configura em uma atitude reducionista. Apenas esta postura não promove nenhum 

salto qualitativo, apenas mantém o que já existe. Ela é acrítica por não apontar aquilo que deu 

origem a própria tirania. Construir diretrizes com um intuito de transformar a sociedade mas, 

ao mesmo tempo, sem refletir acerca dos elementos que contribuem para a existência e 
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manutenção da violência e desigualdade é um equívoco, pois não propicia o esclarecimento. É 

válido mencionar que esta é uma das formas existentes em nossa sociedade de manter a 

reprodução da barbárie. 

Uma efetiva contribuição do pensamento teórico crítico é sobre o papel assumido pela 

ideologia no mundo ocidental, vinculada à produção científica que perdeu seu principal 

fundamento, que seria o de realizar os seres humanos, lutar pela dignidade e construção de 

uma sociedade mais justa. Superação daquilo que mantém a dominação, que impede a 

emancipação do homem. Ter como norte a compreensão dos mecanismos que impedem esta 

superação e ir para além deles, onde se configuraria de fato o movimento formativo dos 

homens, superando a mimese ou mera reprodução da violência a qual foram submetidos. Mas, 

o que vemos, são construções de saberes e de normas de conduta cada vez mais acríticas, que 

têm o reconhecimento da forma, daquilo que é bárbaro, mas que atuam no sentido da sua 

manutenção e se colocam distantes do verdadeiro conteúdo a ser buscado: aquele que 

possibilita e promove mecanismos para uma superação. Para Adorno e Horkheimer 

(1956/1973), uma ciência que não está intimamente preocupada com o que estamos 

colocando, perde a sua relação com a verdade. Tão questionáveis quanto os tipos de práticas 

científicas acríticas são as tentativas de conceituação do que seria a própria ideologia 

enquanto conceito, sem levar em consideração a reflexão do estatuto de verdade que estes 

conceitos expressam, não refletindo sobre os dados objetivos e as condições sociais 

estabelecidas. 

 

1.3 A Industria Farmacêutica como expressão do Fetichismo 

Fizemos a escolha de dissertar sobre o trabalho de Marcia Angell (2009) por acreditar 

que a autora, nesta dissertação, contribui muito para introduzir e exemplificar formas de 

fetichismo na saúde, como, também, para os interesses da classe dominante  que  podem 

exercer influência direta em uma legislação, de modo a boicotar e impedir leis mais 

democráticas e que visem a igualdade entre os indivíduos. Sua obra pode nos inspirar e 

propiciar elementos para uma reflexão semelhante no campo da promoção da saúde, embora o 

trabalho da americana tenha acento exclusivo na indústria farmacêutica. Mesmo que Angell 

não se ocupe do tema da promoção da saúde na obra a qual faremos menção, chamada A 

Verdade Sobre os Laboratórios Farmacêuticos, ela, no mínimo, nos chama a atenção para a 

problemática do caráter fetichista no mercado e como isto repercute na saúde. 

Se o leitor cogita a questão dos medicamentos produzidos pelos laboratórios 
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farmacêuticos e a percebe em caráter fetichista, tal constatação não é errônea, visto que a 

medicalização tem a sua atenção voltada para a produção e para o tratamento do corpo. No 

entanto, nosso objetivo no presente trabalho é de tentar refletir o que de fetichismo podemos 

perceber nas ações para além daquelas focadas no tratamento, ou seja, nossa reflexão diz 

respeito ao fetichismo relacionado à promoção da saúde, modelo de atenção diferencial e que 

preza por ações que extrapolariam as de enfoque medicamentoso e de tratamento do corpo, o 

qual discutiremos aprofundadamente mais adiante nesta dissertação. Antes de fazermos a 

análise da possível configuração das ações de promoção enquanto fetiche, temos, como 

objetivo deste tópico, justificar o porquê de não tocarmos com tanta profundidade na questão 

da medicalização e tentarmos um tensionamento diferente. 

Em relação ao livro, Angell (2009) trata extensivamente o tema da medicalização e 

abordaremos, a seguir, os principais elementos trazidos por ela que demonstram como a 

medicalização e, consequentemente, a saúde, se configuram em um vasto mercado que visa a 

primazia do capital e, fatalmente, das mercadorias. Angell, inicialmente, nos fala da 

intencionalidade das indústrias farmacêuticas em tornar os seus produtos atrativos. Quando 

estes são apresentados ao mercado consumidor, muitas vezes são veiculados nos aparelhos 

midiáticos e representados conjuntamente a imagens de pessoas saudáveis, lindas e atrativas. 

Nesse aspecto, já podemos, inclusive, fazer um paralelo com o próprio uso da propaganda nas 

ações de saúde no mercado em geral: os aspectos biológicos, psíquicos e sociais da saúde 

podem ser explorados ideologicamente, na apresentação de produtos e procedimentos para 

elevar o corpo a um estado estético ideal, através do consumo de mercadorias de maneira 

indiscriminada. Estar completamente saudável a nível biopsicossocial pode se configurar 

enquanto uma máxima da saúde incorporada aos interesses do mercado, à estrutura da 

sociedade, que, através dos meios de produção, podem criar novas mercadorias com a falsa 

promessa de realização da saúde. 

Os EUA, país de origem de Angell, é conhecido pela grande ênfase no livre comércio 

das mercadorias e, desde os primórdios, as indústrias farmacêuticas enfatizam não apenas ali 

um desejo explícito de superávit econômico. Os preços dos medicamentos sempre estiveram 

num patamar altíssimo, muito maior se compararmos com o custo, o capital investido para 

que pudessem ser produzidos. Na última década, no entanto, Angell (2009) observa que o 

consumidor nos EUA passou a estar mais atento com a exploração dos preços, o que obrigou 

a indústria a trabalhar num discurso que pudesse sustentar os altos preços até então impostos 

por ela. Assim como a indústria farmacêutica, a promoção da saúde se configura dentro de um 
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discurso e, enquanto discurso, uma forma de exercício do poder que, se estiver de mãos dadas 

com os interesses da classe dominante, pode perfeitamente iludir os indivíduos e reificar 

elementos dos mais retrógrados do campo da saúde, como, por exemplo, o domínio dos 

corpos para um fim de utilidade, mantê-los docilizados, úteis e débeis para os interesses do 

mercado de trabalho (Foucault, 1975/2010). 

É importante resgatarmos, aqui, a direção de uma teoria crítica e algumas 

contribuições de Guimarães (2010) acerca da sociedade administrada. Uma teoria crítica se 

traduz no esforço da construção do conhecimento a partir da compreensão histórica das 

formas concretas e objetivas do conhecimento e estrutura social, visando elucidar as 

contradições que impedem a emancipação dos homens. Porém, visto que esta também não 

está livre de contradições, nos demandam um esforço de crítica da própria crítica para que os 

caminhos propostos para a emancipação não se configurem como forma de aprisionamento 

do indivíduo sob a sociedade industrial, em decorrência da paralisia do pensamento e da 

ação (Guimarães, 2010, p. 16). Em outras palavras, não repetirmos o que temos criticado até 

então. No reconhecimento de que vivemos em uma sociedade administrada, percebemos nesta 

administração uma estrutura caracterizada pela padronização do indivíduo, dos seus modos de 

relação e do próprio ato de pensar, que, normalmente, se encontram reprimidos 

totalitariamente de modo a estarem respondendo a esta mesma sociedade administrada que é 

orientada pela forças produtivas e relações de produção. 

Guimarães (2010) retoma, de maneira pertinente, o pensamento empreendido por 

Marcuse sobre a teoria freudiana. No que diz respeito a não conciliação entre o princípio de 

prazer e o princípio de realidade, que orienta a estruturação do aparelho psíquico, o pensador 

caminha em direção ao esclarecimento sobre qual realidade estaria a consciência se 

amparando. Se esta realidade se localiza na estrutura a qual temos mencionado, baseada nos 

meios de produção, nosso pensamento deve se esforçar para revelar que tipo de princípio de 

realidade seria este, as relações com o princípio de prazer e o impacto no aparelho psíquico. O 

aparelho psíquico é histórico, assim como a realidade. Se esta última se ampara nos 

mecanismos de dominação utilizados pelo modo de produção, o princípio de realidade poderia 

estar se convertendo ou até mesmo se resumindo, segundo Marcuse, em princípio de 

desempenho. O pensamento do teórico nos ajuda pontualmente nesta discussão sobre 

administração dos corpos na sociedade, onde o prazer que, a princípio, poderia apontar pela 

realização dos homens, foi reprimido não apenas pela norma, a lei, a realidade, mas por uma 

realidade tecnológica que o mortifica, flagela e incapacita para a vida em virtude da repressão. 
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É uma violência também administrada de forma a garantir meramente o desempenho e fazer a 

manutenção de mecanismos que garantam as forças produtivas, algo que nos torna indivíduos 

cativos e não autônomos. Podemos sintetizar estas contribuições ao explicitar que o princípio 

de realidade, ao se converter em princípio de desempenho, além de estratificar o ambiente 

social consegue ainda racionalizar a dominação através do trabalho, regredindo a consciência 

e o corpo para a forma de meros instrumentos a serem utilizados para os interesses dos meios 

produtivos. 

 Retomando a discussão acerca das estratégias utilizadas pela indústria farmacêutica, o 

discurso ideológico foi uma das ferramentas utilizadas para sustentar os altos preços de suas 

mercadorias. Uma das alegações foram de que os investimentos estariam sendo feitos em 

relações públicas, em pesquisa e inovação. Essa foi a principal justificativa para manter os 

medicamentos com preços tão elevados. O que Angell (2009) aponta, no entanto, é que esse 

discurso não condiz com a realidade, visto que a área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

tem sido até então uma pequena parte do investimento feito por essas empresas, inferior aos 

gastos com marketing, administração e aos lucros adquiridos. 

Naquilo que compete à inovação, Angell (2009) também movimenta seu trabalho no 

sentido de desconstrução desta afirmação: segundo ela, a inovação é pífia dentro da indústria 

farmacêutica, pois a maioria dos medicamentos produzidos não são de fato novos e sim cópias 

de outros que já existem no mercado. Algo típico do fetichismo, pois seu enfoque consiste em 

manter o constante fluxo das trocas e, não necessariamente, prezando pela qualidade dos 

objetos e muito menos pela sua capacidade de servir aos interesses emancipatórios da 

sociedade. Essas cópias produzidas pela indústria farmacêutica são conhecidas como 

medicamentos de imitação. 

É pertinente que apresentemos uma discussão sobre a relação entre trabalho manual e 

intelectual neste momento. É uma tentativa de esclarecimento acerca da forma como essas 

mercadorias são produzidas e o que de fato elas estariam atendendo, embora a indústria insista 

em dizer de um suposto progresso que estaria acompanhando a criação destes objetos, cópias 

ou não (ambos podem ser problemáticos). Primeiramente, tanto o trabalho manual quanto o 

intelectual precisam ser considerados segundo a realidade social a qual estão inseridos. Ou 

seja, no nosso atual modelo de sociedade eles estão vinculados aos interesses de reprodução 

do modelo burguês. Temos, sim, no trabalho uma possibilidade de avanço no que diz respeito 

à emancipação, visto que a própria práxis se origina do trabalho. Mas trabalho, dependendo da 

forma que se organiza, não necessariamente é sinônimo de progresso e os objetos criados 
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segundo um modelo de organização tendem a carregar a sua marca. Pode apontar para uma 

subordinação da atividade intelectual à manual, ou seja, às forças produtivas e um tipo de 

organização social do trabalho que reproduz a violência sobre os homens por meio de uma 

atividade voltada apenas para a sobrevida (Crochík, 2003). Se o pensamento se mantiver 

cativo à ideia de produção, manutenção ou desenvolvimento de um modelo de existência, 

cujas primazias são dos métodos e dos fetiches, que são objetos fantasmagóricos, distantes do 

propósito o qual foram criados, este pensamento se manterá engessado e incapaz de realizar o 

que se propõe e, muito menos, será operante no sentido de construção de uma estrutura que 

vise o trabalho como forma de liberdade ao invés de sobrevida. Os objetos produzidos e 

mediados por ele nada mais serão do que atualizações de um modelo atrofiado e que nada 

teria relação com a inovação, desenvolvimento ou busca por melhores condições de vida dos 

homens, pois suas diretrizes estão preocupadas apenas com o modelo econômico e o modo de 

produção. Esses bordões ou máximas utilizadas pelo marketing das indústrias, a cada nova 

mercadoria supostamente inovadora que se introduz no mercado, apresentam um caráter 

ilusório quando voltados à realização da humanidade ou transformação da sociedade. 

Outro ponto interessante seria o falso discurso da livre iniciativa, que diz de um 

âmbito de atuação privado, que vai na contramão do que realmente tem acontecido na 

indústria farmacêutica: a produção de medicamentos tem sido impulsionada por montantes 

concedidos pelo governo, ou seja, por dinheiro público. Podemos dizer que o Brasil sofre com 

problemas parecidos devido ao seu hibridismo na saúde, que é pública, mas, ao mesmo 

tempo, livre à iniciativa privada. Em outras palavras, é de todos mas pode, segundo a 

legislação, ser também de apenas alguns, o que revela um paradoxo e conflito de interesses. 

Tais características têm atraído outras empresas farmacêuticas, que olham para o 

mercado dos EUA como uma ótima oportunidade para alavancar seus rendimentos, tudo em 

função da ausência de regulação dos preços e, principalmente, pelo dinheiro público destinado 

às indústrias que trabalham com pesquisa, nas chamadas National Institutes of Health (NIH). 

Acabamos de afirmar acima que tais pesquisas têm sido, até então, nada inovadoras (Angell, 

2009). No que compete às ações de promoção da saúde, estaríamos nós realmente inovando 

os modos de lidar com e construir as condições de saúde? Uma reflexão muito pertinente. 

Podemos nos arriscar a dizer que, se tais ações estão acríticas às estruturas da sociedade que 

mantém a desigualdade, dificilmente estas são inovadoras em algum aspecto, muito pelo 

contrário. 

Angell (2009) é enfática no que diz respeito ao discurso das indústrias farmacêuticas, 
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que se mantém desde os seus primórdios, mas que é, no entanto, contraditório com as suas 

práticas e objetivos. Segundo ela, os laboratórios se afastaram de seu propósito inicial que era 

o de descoberta e produção de uma grande gama de medicamentos, com as mais diversas 

funções. Ao contrário desses esforços, o que a indústria farmacêutica tem feito são ações de 

cooptação do Congresso Americano, dos centros acadêmicos e da Medicina. Seu interesse na 

Medicina, obviamente, se deve ao fato de serem os profissionais médicos aqueles que 

prescrevem os medicamentos produzidos pela indústria. Uma maneira de aproximação das 

instituições e dos profissionais médicos tem sido através do patrocínio de suas pesquisas e, 

indiretamente, na condução do que é pesquisado por eles, visto que é a indústria quem banca 

financeiramente esta produção. 

Esses dados nos implicam numa discussão ética sobre o verdadeiro papel da 

Universidade e da construção do conhecimento pois, se esta visa fins adversos ao 

desenvolvimento e justiça social, justiça esta que o sistema neoliberal não realizou, este 

modelo de Universidade está aquém dos anseios coletivos.  

Angell (2009) nos mostra, em seu trabalho, que, em muitas ocasiões, os laboratórios 

farmacêuticos vetam a divulgação de resultados que não favorecem àqueles medicamentos 

que são produzidos por eles, apenas por serem informações que colocam em xeque os 

negócios. Nesse sentido, afirma que, se porventura acontecer um movimento de reforma 

diante desta problemática, esta não deveria atingir apenas as indústrias farmacêuticas, mas 

também estas outras instituições que ela cooptou, algo que vai em direção ao que trouxemos 

como reflexão no parágrafo anterior. 

Um assunto interessante a ser mencionado no texto é o poder que a indústria 

farmacêutica engendra, visto a configuração que tomou e a quantidade de capital que possui 

para exercer um poder econômico. Uma prova disso é o valor estimado do gasto realizado 

pelo público estadunidense apenas com medicamentos no ano de 2002, que beirou o valor de 

200 bilhões de dólares. Um valor escandaloso se comparado a outro valor, também 

escandaloso, dos gastos com medicamentos sob prescrição médica no mundo inteiro, que 

chegou aos 400 bilhões de dólares (Angell, 2009). Um dado problemático para o campo da 

promoção da saúde, se pensarmos que podemos encontrar tendências semelhantes no Brasil, 

pois, se o mercado potencializa as ações medicamentosas por estas gerarem superávit 

econômico, isso pode inviabilizar a própria realização da promoção da saúde segundo os seus 

princípios e diretrizes, que estão numa lógica totalmente oposta à da medicalização e redução 

de danos. O mercado é capaz de fabricar doença sem o menor escrúpulo, simplesmente para 
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produzir capital através do tratamento e medicalização destas doenças, algo abominável do 

ponto de vista dos teóricos da promoção da saúde e dos críticos da sociedade. 

A partir destas colocações, cremos que o leitor pode ter percebido um aspecto que 

consideramos interessante de ser problematizado, que é a compulsão envolvida neste 

movimento das indústrias e do mercado. Uma compulsão também ligada ao consumo, 

obviamente. Compulsão para produzir, compulsão para consumir. Antes de tudo, podemos 

caminhar um pouco mais com a noção do trabalho como forma de busca pela liberdade e não 

mera sobrevida, que sugerimos anteriormente. Essa noção nos ajuda a discutir o aspecto 

danoso da compulsão como os objetivos escusos os quais atende, como o de expropriação. 

Crochík (2003) menciona que o trabalho não-livre advém de um modelo de práxis que atenta 

contra o próprio princípio de prazer, ou seja, da possibilidade de relação amorosa e sensível 

com os objetos. Um trabalho que aponta para a transformação da sociedade está ligado com o 

próprio movimento da subjetividade de transformar e ser transformado a todo momento, 

aponta para a possibilidade da realização criativa, para a superação de um modelo baseado no 

sacrifício e na autoconservação.  

Na ausência do prazer, teremos problemas quanto a nossa própria realização coletiva 

e, assim, o trabalho assume um caráter compulsório no sentido da repetição sintomática do 

seu proceder, desumanizando a própria atividade. Se organiza, da mesma maneira, de forma a 

ofertar sobrevivência aos indivíduos em troca de seu sacrifício, o que os tornam débeis e 

incapazes de se movimentar. Duros e capazes: os trabalhadores são os sucessores da 

natureza dominada para o espírito burguês e, como herdeiros da natureza, da qual o senhor 

quer se distanciar, são alvos daquela astúcia (Crockík, 2003, p. 63). 

Há de ser dito que a ênfase no capital e na compulsão que movimenta suas 

mercadorias são impulsionadas, também, por legislações e atos políticos. É algo que 

retomamos para afirmar a pertinência que existe na análise das políticas, visto o grau de 

legitimação que podem dar para a barbárie. No caso do valor desenfreado dos preços de 

medicamentos, principalmente nos Estados Unidos, lembramos da Lei Hatch-Waxman, de 

1984, que desembocou em outras várias leis que prorrogaram os direitos de monopólio sobre 

medicações desde que as marcas fossem registradas. Essa exclusividade sobre determinados 

medicamentos foi muito comemorada pelos laboratórios farmacêuticos, visto que, se algum 

deles tivesse posse de uma determinada fórmula, nenhum outro poderia investir na produção 

de medicamentos a partir dela por um período de 8 anos. Isso também significou, obviamente, 

a ausência de concorrência. Apenas depois da expiração dos prazos é que as outras empresas 
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poderiam trabalhar com medicamentos de imitação. A Lei Hatch-Waxman foi extremamente 

esmiuçada pela indústria farmacêutica, que arcou financeiramente com advogados para que 

estes arrancassem o máximo de possibilidades que apontassem para benefícios e que fossem 

respaldadas por esta lei. Um dos resultados deste esforço foi o aumento do prazo da patente 

dos medicamentos, que pulou de 8 anos em 1980 para 14 anos no ano 2000 (Angell, 2009). 

Os efeitos de tal abuso, como, por exemplo, a alta previsível dos preços, não passou 

despercebida pelo público, como bem desejaria a indústria: principalmente os idosos, aqueles 

que utilizam e gastam mais com medicamentos, devido a insuficiências orgânicas e de outra 

ordem, ficaram ressentidos e passaram a questionar publicamente os altos preços. A gota 

d’água com a percepção dos abusos foi notada quando muitos americanos tentaram importar 

medicamentos de países vizinhos, como o Canadá, onde o valor cobrado por um medicamento 

era muito inferior. Quando os laboratórios farmacêuticos perceberam tal prática, pressionaram 

por uma legislação que a impedisse de acontecer, o que ao mesmo tempo os entregou ao 

público naquilo que diz de sua intencionalidade de lucrar excessivamente com os 

medicamentos produzidos em território americano (Angell, 2009). 

Algo que normalmente acontece quando é descoberta a utilidade de uma droga no 

combate a uma determinada enfermidade é a obtenção, pelos laboratórios, de uma patente 

relativa a esta droga, que acontece de maneira não tardia pela precaução de que as 

informações coletadas não vazem de alguma maneira. As patentes são, assim, conseguidas 

normalmente no início dos ensaios clínicos. Esses ensaios, como é de conhecimento, levam 

anos a fio para demonstrar a segurança na aplicabilidade de uma nova droga no combate a 

uma enfermidade. O que isto nos diz? Segundo a autora, se os ensaios levam anos para 

demonstrarem segurança no âmbito de um novo tratamento e na distribuição de uma droga 

para o mercado consumidor são, ao mesmo tempo, indesejáveis no que compete às patentes e 

sua duração (14 anos a partir do ano 2000). Os laboratórios farmacêuticos, cientes disso, 

tendem a exercer demasiada pressão para que os ensaios sejam feitos o mais rápido possível 

para assim poderem lucrar o máximo com a droga dentro do período de tempo previsto. Para 

que os ensaios sejam realizados, se necessita de pessoas aptas para eles e, neste sentido, os 

laboratórios farmacêuticos também se aproximam dos médicos de hospitais universitários e 

clínicas particulares para atrair candidatos, o que origina um tipo de prática que cria empresas 

com fins lucrativos que se responsabilizam pela execução destes ensaios. São elas as Contract 

Research Organizations (CRO). Em 2001, se estimou o número de mil empresas deste tipo no 

mundo, lucrando cerca de 7 bilhões de dólares pagos pelos laboratórios farmacêuticos. No 
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mesmo ano, cerca de 80 mil ensaios estavam sendo realizados apenas no território americano 

(Angell, 2009). 

Outra constatação da autora é sobre o tipo de medicamento que é testado nestes 

ensaios: como pouquíssimas drogas realmente são descobertas, os ensaios, em sua maioria, 

são feitos com drogas já existentes no mercado, configurando estes estudos como testes pós- 

comercialização. Os medicamentos genéricos produzidos pelos laboratórios não são 

submetidos a testes para conseguir aprovação na entidade reguladora denominada Food And 

Drug Administration (FDA), pois, em tese, os seus, supostamente originais, já foram 

submetidos a estes testes. Outro tipo de medicamento híbrido denominado genérico de marca 

também não passa por estes testes. Esses genéricos, como dado de curiosidade, são 

medicamentos fabricados com princípios ativos semelhantes ao original, mas não idênticos, e, 

portanto, não infratores do direito de patente (Angell, 2009). 

Algo questionável na validação do que é apto ou inapto para o consumo segundo a 

FDA é, antes de tudo, a própria estrutura da FDA: em 2001, apenas 30 pessoas eram 

responsáveis por fiscalizar cerca de 34 mil anúncios. No mesmo período, a instituição contava 

com uma equipe de 9 mil funcionários responsáveis por fiscalizar os três setores industriais, 

de dimensões gigantescas. São eles: o setor de alimentos; o setor de drogas, vacinas, produtos 

hematológicos e dispositivos médicos; e o setor de cosméticos. Nesses nichos se concentram 

nada menos do que 95 mil empresas, aproximadamente, o que dificulta muito a nossa 

suposição de que haja eficiência na análise feita pelos funcionários da FDA, claramente 

sobrecarregados. Sua equipe de funcionários é característica de uma agência pequena para os 

parâmetros de Washington. Como se isso não bastasse, temos de dizer que a FDA também 

sofre com pressões e ataques da indústria farmacêutica, sendo acusada de burocrática e 

dificultadora da chegada de novos medicamentos ao mercado consumidor, impedindo de 

salvar vidas. São acusações fortes e graves, visando a desqualificação da agência enquanto 

pouco se esclarece o porquê de esta ser tão minuciosa, o quanto possível, nas suas análises. A 

pressão exercida é corroborada pelos meios midiáticos, como o New York Times, e isso tem 

gerado cada vez mais um encurtamento no período de avaliação dos anúncios, sendo de 

apenas 16 meses no ano de 2002. Vale lembrar ao leitor que o período dos testes pré-clínicos 

de um medicamento dura anos a fio, sendo que este apenas chega ao mercado dentro de um 

período estimado entre 6 a 10 anos (Angell, 2009). 

Como se pode perceber, é um tipo de prática que envolve vários setores da sociedade e 

interesses econômicos. Envolve poderes políticos, mídias e vários níveis de formação de 
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opinião. Mas, antes de falarmos em cultura farmacêutica, prescritiva ou de mercado, fazemos 

um recorte aqui para esclarecer ao leitor que nossa percepção das práticas que temos citado, 

são, antes de tudo, práticas de uma indústria. Se falamos em níveis de produção, este grifo é 

extremamente necessário. Além disso, entender tais práticas como semicultura pode 

esclarecer bastante a direção que apontamos, o que explicitaremos a seguir. 

Em Teoria da Semicultura, Adorno (1996) orienta que a cultura apresenta um caráter 

dialético, pois, ao mesmo tempo que esta se apresenta enquanto adaptação às categorias fixas 

da sociedade, caracterizada por ele como o esquema da dominação progressiva (p. 390-391), 

é por ela que podemos, também, vislumbrar possibilidades de libertação dos indivíduos. Não 

se diferencia alguém, ou melhor, se forma, antes de uma relação estabelecida com o próprio 

meio. Uma grande contribuição do alemão, ao apontar para este duplo caráter, foi também 

reconhecer o impacto causado por uma estrutura social na consciência. Ou seja, falamos de 

consciência sempre em sentido histórico, passível de análise contextual e como produção 

objetiva da humanidade, não mera abstração. Nesse sentido, formação, além de pressupor 

transformação social, implica em transformação também da consciência e, por consequência, 

do que também é produzido objetivamente. Pensar na transformação da estrutura passa a ser, 

para nós, algo muito caro. Na conjectura capitalista, entretanto, a desumanização aparece 

como um percalço também para o processo formativo, visto o nível de administração e 

cativeiro o qual os indivíduos se mantém e, inclusive, fazendo, eles próprios, parte dos 

processos de mercantilização enquanto forma-mercadoria. Pensamos ser algo perceptível tal 

nível de relação nas contribuições de Angell (2009) até então apresentadas, seja no nível de 

barganha, produção e financiamento de conhecimento ou movimentação política. Isto, de 

imediato, nos aponta para um caráter de semicultura: um processo contínuo de distanciamento 

da produção simbólica e cultural da humanidade em favor da primazia do mercado e da 

semiformação, que é o espírito conquistado pelo caráter de fetiche da mercadoria (Adorno, 

1996, p. 400). Dissolve o potencial cultural para a emancipação através da manutenção e 

perpetuação de uma estrutura social que se afastou deste compromisso ético-político. Duros e 

capazes, internalizamos esses modos que passam, perniciosamente, a fazer parte de nosso 

processo de socialização, nos alienando acerca de nossa própria situação e das possibilidades 

de transformação. 

Transparência com o uso do dinheiro público, que já mencionamos ser utilizado 

também pela iniciativa privada e que deveria atender a demandas coletivas, é algo muito 

criticado quando falamos acerca das políticas industriais. Em relação aos laboratórios 
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farmacêuticos, Angell (2009) aponta, também, para o problema da divulgação dos custos 

precisos relativos à pesquisa e desenvolvimento na produção de uma droga em particular. O 

que isso também dificulta é saber o que esses laboratórios realmente têm feito, inclusive 

enquanto atividades de pesquisa e desenvolvimento. O que se sabe é que, pela escassez e 

pouca ênfase na descoberta de novas drogas, a maior parte dos medicamentos analisados já 

são existentes no mercado ou são meras réplicas dos mesmos. Essas informações de custo 

sequer são divulgadas para a Receita Federal, o que impede a fiscalização direta do que está 

sendo feito. Angell sugere que cada novo medicamento custaria algo abaixo de 100 milhões 

de dólares, não o valor de 802 milhões divulgado pela indústria farmacêutica, apesar desta 

não transparecer em que e em quais etapas este dinheiro foi investido. 

Devido a descrença despertada num público insatisfeito com os altos preços e o 

desinteresse em tornar transparentes os gastos com pesquisa e desenvolvimento dos 

medicamentos, os laboratórios farmacêuticos precisavam enfatizar novamente um tipo de 

discurso que sustentasse, de alguma maneira, o grande superávit econômico conquistado até 

então. Uma das ideologias mais massificadas passa a ser a da inovação através da motivação 

financeira. Em outras palavras, os altos gastos seriam justificados por estimularem a 

criatividade dos envolvidos. Novamente, dados e tendências que se chocam e reforçam com a 

crítica que temos feito. Enquanto motivação financeira e ilustrativa do fetichismo, estaríamos 

realmente criando alguma coisa? Ou apenas reificando? Como falávamos e questionávamos, 

os medicamentos produzidos são realmente inovadores? Não, de fato não são, assim como a 

consciência que os produz carece de tônus necessário para se afirmar, em algum nível, 

criativa no sentido da formação. O termo inovação começa a ser enfatizado sem 

questionamentos críticos ou análises que comprovassem que uma nova molécula criada 

realmente estava produzindo um salto qualitativo. 

O termo inovação pode ser questionado, igualmente, quando estamos falando de 

direções de trabalho como a promoção da saúde. Tanto o apelo de orientação capitalista da 

indústria farmacêutica quanto as influências de cunho social presentes nas políticas de 

promoção da saúde se situam na mesma estrutura social, que se baseia no acúmulo e na 

expropriação. Ambas, historicamente, tiveram sua origem dentro desta mesma organização da 

sociedade. Mesmo que as políticas de promoção da saúde possam exibir indicadores para uma 

superação da barbárie promovida pelo sistema neoliberal, isso em nada garante que essas 

políticas não possam, muitas vezes, reproduzir a desigualdade que critica e agir de forma 

regredida. 
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Retomando as observações de Angell acerca da produção dos medicamentos, ela 

verifica que, entre 1998 e 2002, foram produzidos e aprovados 415 novos, o que nos daria 

uma média de 83 por ano. Desse montante, apenas 133 se configuraram em uma nova 

molécula e, deste número, apenas 58 foram classificados como drogas para inspeção 

prioritária, que poderiam apresentar diferencial através da apreciação da FDA. Dados 

apontam que, desde então, não tem surgido algo além de 12 tipos de medicamentos 

inovadores por ano, número que vem caindo desde 2002 (Angell, 2009). 

Em relação aos genéricos, estes não recebem tanto apelo midiático, diferentemente dos 

ditos novos medicamentos, algo que aumenta consideravelmente o seu consumo. Atualmente 

e devido a pressão exercida pelos aparelhos midiáticos e pela própria indústria farmacêutica, a 

forma de proceder da FDA quanto às análises tem apresentado uma política de requisitos 

mínimos, em que comprovar a eficácia de uma medicação de maneira superior ao efeito 

placebo é considerado suficiente. Em outras palavras, basta que a medicação seja melhor do 

que nada. Um procedimento rigoroso de comparação entre novos e antigos medicamentos é 

algo que a indústria farmacêutica não deseja e combate firmemente, utilizando os aparelhos 

midiáticos para promover estes novos produtos como grandes novidades, algo que estão longe 

de ser (Angell, 2009). 

No que compete às produções médicas e suas publicações, muitas são dependentes do 

incentivo financeiro advindo dos anúncios dos medicamentos, que são realizados através de 

parcerias com os laboratórios para gerar campanhas de grande impacto, seja na mídia 

televisiva ou na própria recomendação direta dos profissionais médicos aos seus clientes. A 

relação de dependência financeira nos leva a cogitar que o campo da medicina possivelmente 

tem sido influenciado no que diz respeito ao tipo de conteúdo que deve publicar e como 

publicá-lo, pois se, de alguma forma, tendesse a ir contra os interesses econômicos dos 

laboratórios, perderia o custeio destas mesmas publicações. O mercado se entrelaça, também, 

com o ambiente acadêmico que se subordina ao modo de produção capitalista. No marketing e 

divulgação, as propagandas, em sua maioria, abordam medicamentos novos ou de imitação, 

normalmente sendo os segundos divulgados com o intuito de promoção e tentativa de minar a 

possível desconfiança na comparação destes com os seus originais. O que temos percebido até 

então é que tal tática tem funcionado, pois o público tem solicitado aos médicos o uso de tais 

medicamentos a partir do momento em que tomam conhecimento destes (Angell, 2009). 

É válido dizer que, mesmo sem as indicações médicas diretas, a pressão midiática no 

sentido do consumo de medicamentos exerce sobre os médicos uma influência que os leva a 
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prescreverem o que está sendo veiculado, podendo esta pressão ser consolidada também 

através da fala do consumidor que exige do médico a sua prescrição. Antes de tudo, a 

tentativa dos laboratórios é de fazer com que a demanda de consumo de um determinado 

medicamento chegue até os médicos. Se os médicos não são seduzidos isoladamente, os 

clientes então exerceriam a função de atraí-los para este mercado. O médico é quem mais 

importa para os laboratórios, pois são eles quem prescrevem os seus produtos: uma iniciativa 

de marketing que não se apresenta boa o suficiente para ter impacto na opinião da 

comunidade médica não seria de interesse da indústria farmacêutica. Além de amostras grátis 

e visitas aos hospitais, os laboratórios investem, também, em palestras e eventos com o intuito 

de familiarizar os médicos com o produto que querem vender. Em relação a este tipo de 

prática, cabe dizer que seria ingenuidade depositar confiança em empresas que fazem elas 

mesmas a avaliação do próprio produto, afinal, o que desejam é o ânimo de lucro. 

Independente desta constatação ser clara, a indústria farmacêutica ainda tem sustentado o 

discurso de que educa os médicos profissionais e o público-alvo acerca dos medicamentos por 

eles oferecidos, algo que muitas instituições médicas apenas fingem que acreditam por ser 

bom para os negócios. Alguns dos médicos que acreditam na proposta educativa da indústria 

farmacêutica, centrada, única e exclusivamente, no objetivo de informar, podem ser realmente 

ingênuos: é algo que não descartamos. Mas o fato é que o patrocínio financeiro que as 

empresas médicas recebem não é pouco, além destes profissionais não precisarem arcar com 

as despesas de uma formação médica continuada, o que também é garantido financeiramente 

pela indústria farmacêutica; financeiramente entrar no jogo se configura como um bom 

negócio (Angell, 2009). 

Caminhando para o término desta discussão acerca da indústria farmacêutica, 

apresentamos algumas contribuições de Alvarenga (2013) acerca do tema da medicalização, o 

que consideramos enriquecedoras quando refletidas junto às contribuições de Angell. É 

lembrado que o sofrimento humano tem, historicamente, servido como um alicerce para as 

formulações e classificações científicas acerca das doenças e transtornos. A dominação, por 

sua vez, poderia ser superada caso nós, seres humanos, não ocultássemos o sofrimento 

bárbaro através de nossas formulações científicas, que tendem a naturalizar este sofrimento e, 

assim, não superando-o. Ainda, pouco contribuímos para elucidar a sua origem histórica, a 

posteriori e que, neste sentido, existem possibilidades materiais para a sua superação. 

A medicalização, quando se transforma em um propósito da vida, negligencia 

comportamentos e costumes que apontam para a possibilidade de autonomia. E o fazemos às 
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custas da produção científica. Deixamos de refletir acerca do sofrimento humano, suas bases e 

passamos a apenas justificá-lo, oferecendo soluções imediatistas no sentido de remediar e 

adequar. Não apenas isso: o conhecimento científico passa a ser o único autorizado a dizer e 

intervir no sofrimento humano. Podemos estender esta veneração e fetichização da técnica 

para os medicamentos e seus efeitos encantatórios, para as promessas de felicidade e ausência 

de dor psíquica. O vínculo estabelecido por muitos com o pensamento biologicista e com seus 

produtos, a medicação psiquiátrica ou qualquer outro produto que prometa transformar a vida 

para melhor sem muito esforço se aproxima da veneração, com o acréscimo de contribuir para a 

permanência da ordem econômica e social vigente (Alvarenga, 2013), legitimando e perpetuando 

o sofrimento bárbaro através da técnica. 

Observamos as marcas resultantes deste sacrifício, feito às custas da manutenção da ordem 

econômica e social, na atrofia da sensibilidade, na indiferença estimulada pela burguesia, no 

autoritarismo e imposição da lei do mais forte sobre o mais fraco. Alvarenga (2013) aponta para a 

necessidade de identificação do sentimento de fragilidade, do medo. Mas, não no sentido de 

ocultá-los, entorpecê-los através de imediatismos e pílulas medicamentosas. Não objetivamos 

calar o sofrimento, este é o alvo de nossa crítica, o silenciar de uma dor sem o movimento de 

reflexão dos determinantes sociais responsáveis por sua origem. Nosso compromisso é com a 

investigação da base, da estrutura que o perpetua. O entorpecimento cotidiano traz, consigo, uma 

falsa esperança, a promessa de uma felicidade que não se realiza caso não critiquemos o que causa 

o sofrimento bárbaro.  Da mesma forma que o fármaco oferta o que mencionamos acima, as 

pessoas que são alvo de seu consumo trazem, consigo, os sinais da vulnerabilidade, da fragilidade 

que lhes são acometidas pelo contexto social que vivem. Neste sentido, a autora menciona que, 

como o próprio esclarecimento, o medicamento psiquiátrico encerra em si a contradição: do 

mesmo modo que auxilia na dominação de si e dos demais, ele também pode ser um dos 

elementos que identificam o dominado, o vulnerável (Alvarenga, 2013). E por isso mesmo é 

válido afirmarmos que não nos posicionamos, aqui, contrários a utilização de um medicamento. 

Nossa preocupação é mais profunda, se trata do que a indústria, da forma como se organiza, 

atende e a que custo. Estamos preocupados com a sua organização, modo de produção de suas 

mercadorias e com a contradição presente nas suas promessas e justificativas. 

Tentamos informar não apenas deste capítulo, mas durante todo o trabalho que,  para 

nós, a transformação social é bem quista, mas, apenas se representar uma transformação que 

reflita criticamente toda a estrutura social. A modificação isolada de uma instituição ou 

campo de conhecimento, que é a Saúde no nosso caso, que esteja desconexa das bases e 

forças sociais que exercem pressão, possivelmente não apresentarão os resultados que 
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esperamos. E, além disso, poderiam nos colocar no risco de apenas reforçar a crise, porque 

abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque 

revelam uma inocente despreocupação diante do poder que a realidade extrapedagógica 

exerce sobre eles (Adorno, 1996, p. 388). Em outras palavras, a indústria farmacêutica foi 

tomada neste capítulo apenas como um exemplo ilustrativo dos mecanismos e forças 

da sociedade capitalista atuando no campo social e que, a princípio, se afirmam enquanto 

produtores de saúde, o que questionamos. No entanto, nossa discussão necessita ser 

sempre mais profunda, inclusive no maior reconhecimento destes mecanismos e de todas as 

condições históricas existentes na dialética social. E, nesse sentido e adiantando uma 

importante consideração para este trabalho, por mais que critiquemos uma política de 

promoção da saúde no intuito de transformá-la para que realize, de fato, os indivíduos, ela 

jamais será satisfatória se atender apenas ao movimento de reforma da política em si, 

desconsiderando os determinantes sociais envolvidos e não abrir possibilidades de contato e 

reflexão destes próprios determinantes. 

 

CAPÍTULO 2: SAÚDE, SISTEMA ECONÔMICO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Historicamente, se percebe que, na área da saúde, não é tão comum a preocupação por 

perguntas e questionamentos sobre o que é a saúde, qual a origem do conceito e quais são os 

seus princípios filosóficos. Não que isto não seja feito ou que não exista um movimento 

epistemológico que perpasse o conceito de saúde e outros relacionados a ele. Mas, o que 

tentamos evidenciar é o árduo exercício de pensamento sobre as bases teóricas e filosóficas. 

 Esse exercício passou a ter maior demanda principalmente quando a pergunta sobre o 

que seria saúde foi respondida a partir de um ideal, definido pela OMS como o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente de doença ou incapacidade 

(Almeida- Filho, 2011). 

O que se evidencia é que esta saúde, explicitamente, não se resume apenas a estar 

imunizado ou livre de enfermidades. Ela é mais do que isso. Ela envolve também algo para 

além do aparato fisiológico. Diz das questões mentais e sociais que, obviamente, envolverão 

questões políticas, disputas de poderes e transformações nos contextos sociais para que 

atinjamos um nível ideal desta tal saúde. O que nos é interessante neste conceito, apesar de ter 

sido apontado como utópico por discordantes de seus pressupostos, é que o corpo humano é 

retirado do lugar central: a saúde, para seu melhor funcionamento, depende de variáveis 

outras, como a mental e social. Ou seja, a OMS aponta que outros âmbitos estariam 
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vinculados ao estado de bem-estar e, além disso, aponta para a necessidade de intervenção 

também neles e não apenas no corpo do indivíduo. 

Como diz Almeida-Filho (2011), os questionamentos acerca da saúde estão sendo 

novamente colocados e trazem consigo concepções, problemáticas e convites para a 

movimentação epistemológica; o conceito é tão amplo que, caso desejemos argumentar e 

produzir conhecimento sobre ele, precisamos nos colocar no exercício de esclarecimento 

acerca do que este objeto realmente traduz e quais determinantes estariam a ele vinculados. 

 Em outras palavras, nos perguntar sobre o que é saúde e no que ela consiste é um 

exercício constante, um desafio que implica no esclarecimento das transformações históricas 

sofridas pelo próprio conceito, as lutas sociais e questões políticas envoltas no âmago da 

sociedade em seus diversos setores. 

Podemos dizer que, depois da ampliação do conceito de saúde, sua ótica saiu do nível 

individual-particular e migrou para outra de nível coletivo-social, o que implica em uma nova 

movimentação epistemológica (Almeida-Filho, 2011). Acreditamos que seja perceptível e 

explícito o fato das tradições anteriores, baseadas na perspectiva de saúde como simplesmente 

a ausência de doença, não darem conta de sustentar esta ampliação do conceito, como, ao 

mesmo tempo, esta ampliação ter sido movimentada a partir da percepção das fragilidades das 

tradições reducionistas. 

Façamos, então, uma visita às variações do conceito de saúde. Este esforço nos é caro 

para esclarecermos os caminhos do conceito de saúde e o contexto histórico, como via de 

reflexão do que chamaríamos de promoção da saúde, conceito que também não se desvincula 

de suas marcas históricas e o qual objetivamos movimentar. Já na própria origem do termo, 

que é proveniente do latim salus, nos é identificada a aproximação do termo com noções de 

totalidade. Muito próximo em significado do termo holos, o que está explícita é a busca pelo 

todo que constituiria o que entenderíamos como saúde (Almeida-Filho, 2011). Apesar de ser 

apenas uma referência etimológica, a noção de um "todo" se configura como tema fértil para 

o trato de concepções, como a racionalista e a positivista. 

Como lembra Almeida-Filho (2011), Kant foi um dos filósofos a movimentar a saúde 

pela via racionalista. Segundo Kant, a saúde poderia ser pensada em um âmbito clínico, que 

se refere à doença, e outro dietético, que se refere ao trabalho de prevenção; para Kant, esta 

segunda posição faz referência à saúde. Na perspectiva clínica, o que podemos observar é que 

a ênfase não é situada na saúde, mas na doença, por ser ela aquilo que está sob análise, ser o 

alvo da busca de compreensão por parte do profissional clínico que, através de suas 
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descobertas, tenta elaborar um modus operandi acerca das doenças. O enfoque é no 

tratamento; se o é, do que tratamos segundo esta perspectiva citada? Doença ou um estado 

impróprio do organismo, certamente. Já na dietética, o tipo de postura que percebemos é 

diferente: como falamos aqui em promover saúde, se explicita o intuito de criar algum tipo de 

proteção ao estado que se entende enquanto saudável. Ou seja, estamos falando em uma 

manutenção da saúde, em que atuamos para evitar a ocorrência da doença. A questão de 

"conhecer para agir" ainda está em voga, assim como a busca do "todo verdadeiro", abordado 

no parágrafo anterior. 

Segundo a perspectiva dos teóricos críticos da sociedade, é problemática a ausência de 

questionamento por partes dos teóricos racionalistas sobre em que condições esta busca pelo 

"todo verdadeiro" se dá: se o pensamento se manifesta em condições de violência e barbárie, 

estaríamos esclarecidos e realmente saudáveis para este exercício? É sabido que, para nos 

diferenciar daquilo que nos oprime, consta o fato de termos sido, em algum momento, 

violentados e oprimidos em nossa história. Primeiro, ocorre um movimento de mimese para, 

então, de diferenciação, formação. Caso fiquemos paralisados na mimese, o pensamento se dá 

em condição enrijecida e, se é este o pensamento que nos conduz ao "todo", este não seria 

verdadeiro, e sim falso, por não ter superado os mecanismos que promovem a dominação. 

Traçado por um pensamento já oprimido, flagelado, que não consegue mais tatear os objetos, 

por ter perdido a sensibilidade, assim como o caracol que teve decepadas as antenas, metáfora 

utilizada por Adorno e Horkheimer (1985) no aforismo Sobre a gênese da burrice, o último 

da obra Dialética do Esclarecimento. É importante atentar o leitor para isso, pois quando 

falamos em promoção da saúde, tratamos de algo diferente do que concebe o positivismo 

radical, principalmente se tensionamos filosoficamente este "todo verdadeiro" com o que nos 

indica a Teoria Crítica, que aponta para a falsidade do "todo" por este ser buscado às custas da 

dominação que barbariza, fere, atrofia e impede as condições mais básicas da vida. Assim, se 

dirigir ao "todo verdadeiro" de maneira pouco esclarecida é legitimar a "mais falsa das 

verdades", que podemos traduzir, aqui, como a afirmação da superação do paradigma da 

saúde como ausência de doença, mas que, na realidade, se apresenta enquanto falsidade. Essa 

falsidade apenas reafirma o olhar e o cuidado da doença, criando diretrizes e práticas de saúde 

que lidam apenas com as enfermidades ou, até pior, que até mesmo as produzam como forma 

de sustentar uma lógica apenas de mercado, centrada no tratamento e que amplia ainda mais 

os objetos para o consumo, mercadorias, como promessa de sustentar a saúde nos seus níveis 

biológico, psíquico e social. 
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Continuemos, então, com o nosso debate acerca do conceito de saúde e contribuições 

dos pensadores. Outro autor impossível de não citar, aqui, é Canguilhem (1966/2009), por ter 

rompido com uma hegemonia de pensamento influenciada pelo positivismo, expressa pela 

doutrina de Broussais. Em sua obra O Normal e o Patológico, o teórico demonstra como a 

concepção daquilo que seria o "normal" era proveniente de uma tradição biológica e 

fisiológica do pensamento. Espelhada na doutrina citada, esta tradição fazia crer que haveria 

uma distinção entre o que seria normal e o patológico, possível de ser mensurada através de 

critérios quantitativos; doença seria a ausência ou excesso de excitação dos tecidos, de 

maneira díspar do ponto de equilíbrio, que seria um valor considerado aceitável e, portanto, 

normal (Almeida- Filho, 2011). 

Canguilhem (1966/2009) discordou e, ao mesmo tempo, causou uma revolução no 

pensamento de sua época. Na sua concepção, os fenômenos de saúde e doença são de ordem 

qualitativa, pois envolvem o choque de forças e não podem ser classificados enquanto 

presença ou ausência de um estímulo. Em outras palavras, a patologia em Canguilhem não é a 

resultante de uma operação lógica ou análoga daquilo que seria a saúde. A patologia é uma 

nova forma de vida, algo que particularmente e concretamente se modificou. 

Podemos refletir acerca da forma em que uma patologia se apresenta enquanto 

fenômeno nos indivíduos, sendo intrigante a percepção de que este mesmo fenômeno 

dificilmente será sempre o mesmo, a ponto de ser reduzido a uma definição operatória em que 

observaremos sempre as mesmas manifestações e elementos característicos. Por mais que 

exista uma sintomatologia, o caráter fenomenológico da experiência enferma é contrastante, o 

que nos impede de afirmar que duas pessoas com a mesma patologia passarão exatamente 

pela mesma experiência. O patológico se revela implicado em uma relação distinta, revelando 

algo do novo, mas que é limitado quando tomamos por referência as exigências do padrão de 

normalidade anterior, o qual o enfermo não consegue mais responder (Canguilhem, 

1966/2009). 

Neste ponto, esperamos que esteja evidente para o leitor a constatação de que a saúde 

pode ser compreendida enquanto um fenômeno passível de reflexão e interesse da ciência, 

algo a ser estudado não apenas por uma vertente epistemológica do conhecimento e de certa 

forma entendida em termos de positividade por elas (Almeida- Filho, 2011). As conceituações 

anteriores à OMS ainda pulsam na maneira como entendemos saúde, a ponto de 

considerarmos estender um pouco mais este diálogo, chamando a atenção para a tradição 

biologicista que a OMS, no âmbito da aparência, se afastou. Ter se afastado das ideologias 
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anteriores não necessariamente implica em extirpação imediata destas da cultura. E, se 

levarmos em consideração o paradigma a qual nos apoiamos neste trabalho e a escola 

materialista-dialética, poderemos dizer também em avanços e retrocessos, num constante ir e 

vir. É movimento. Pensemos na saúde enquanto positividade e doença como negatividade, por 

exemplo: estes valores ainda são presentes, vigoram, apesar do alvo do olhar ter sofrido 

transformações, como, por exemplo, o corpo, que era o centro da questão e deixa de sê-lo a 

partir da ampliação do conceito de saúde. O enfoque do conceito da OMS não é apenas no 

corpo, mas isso não garante que, atualmente, este corpo deixou de ser percebido como o 

centro, seja na maneira como pensamos sobre saúde e nas práticas cotidianas. Propomos, a 

seguir, falarmos um pouco mais sobre a questão do corpo e da negatividade/positividade. 

A concepção na saúde do negativo/positivo diz respeito à tradição na qual o conceito 

de saúde era entendido como ausência de doenças. É importante dizer que os padrões 

fundados pela medicina, ligados ao mundo do trabalho e das forças produtivas, se preocupou 

em compreender e intervir sobre os corpos com o intuito de mantê-los aptos para a produção. 

Podemos dizer que ainda é este o modus operandi da sociedade, algo não restrito apenas ao 

campo da medicina; foi e ainda é um tipo de prática que observamos também em outras áreas 

como a psicologia e a biologia. A esta concepção, claramente, está atrelada a questão do 

desempenho para o trabalho, o estado e vida útil de um corpo para estes fins. O que podemos 

perceber também é que, se a questão girava em torno do "corpo para o desempenho", ela está 

sendo discutida em âmbito individual. Em outras palavras, a saúde aqui é abordada de 

maneira individual e privada. Esta postura retoma as idéias de Hipócrates sobre o homem 

saudável ser aquele possuidor de um corpo organizado, em estado de equilíbrio, em que 

doença é a descompensação e a cura o procedimento de estabilizar o desestabilizado 

(Almeida-Filho, 2011). É uma perspectiva em que percebemos a pseudoformação do 

indivíduo como formação para o trabalho e para o desempenho útil ao sistema produtivo e que 

abarca não apenas a saúde, mas a medicina, a psicologia etc. 

Estes princípios podem ser considerados muito simplistas quando analisados em 

contraste com os da OMS que, relembrando, mantém o postulado de que saúde é o estado de 

completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. O que vemos a 

partir deste pressuposto é uma discordância acerca de como a saúde era compreendida e dos 

mecanismos para o seu controle, historicamente utilizados até então, que prezavam pela 

manutenção do estado saudável com base numa concepção de saúde que abarcava 

exclusivamente o tratamento no nível orgânico. O conceito da OMS sofreu muitas críticas por 
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parte de teóricos que defendiam a sua manutenção enquanto presença e ausência de doença. 

Entre eles podemos citar Christopher Boorse, que argumentava sobre a impossibilidade de 

objetivação desta nova saúde, pois a partir do momento em que esta passou a ser 

compreendida enquanto uma instância que abarcaria, além de fatores orgânicos, os ambientais 

e sociais, seria esta saúde um ideal inatingível, não realizável pela impossibilidade de 

equilibrar, conhecer e controlar estes múltiplos fatores (Scliar, 2007). 

Boorse vem de uma tradição que critica a concepção de equilíbrio, que percebeu que 

algumas doenças não provocam qualquer tipo de incapacidade e certas incapacidades são 

fisiologicamente típicas de etapas do ciclo vital normal. Boorse tem uma perspectiva 

funcionalista, que afirma a saúde como característica de uma espécie, não de indivíduos. Para 

ele, a média estatística conforma os "tipos ideais", o funcionamento normal indicaria 

eficiência e a população seria tomada para calcular a normalidade, dada estatisticamente 

(Scliar, 2007). 

Porém, o relatório final da Conferência Internacional de Assistência Primária à Saúde, 

realizada na cidade de Alma-Ata, em 1978, demonstrava claramente que a influência de 

fatores externos ao sujeito necessitava de atenção, visto que a erradicação de doenças como a 

malária e a varíola, algo inédito até então, foi conquistada a partir dos pressupostos que 

levavam em conta os fatores ambientais. O relatório apontava também para a possibilidade de 

desenvolvimento social e econômico dos países que não mais teriam de investir capital no 

tratamento destas doenças (Scliar, 2007). O relatório da Conferência de Alma-Ata foi 

revolucionário para a sua época, impactando vários sistemas de saúde, inclusive o brasileiro. 

Mas, antes de falarmos acerca do SUS, os convido a pensar na organização da estrutura 

econômica em que ele se localiza. Para isso, precisamos de uma contribuição histórica para 

esclarecer o processo de transformação que a organização econômica da sociedade passou 

para entendermos melhor em qual tipo de lógica estamos operando. As contribuições do 

filósofo e historiador austríaco Karl Polanyi e, particularmente, aquelas que se localizam na 

obra A Grande Transformação: as origens de nossa época, de 1980, são para nós 

imprescindíveis para que pensemos nas estruturas econômicas e sociais que possam estar em 

diálogo com o sistema de saúde brasileiro e suas políticas de promoção. 

Polanyi (1980) é cuidadoso ao colocar que, antes de pensarmos nas estruturas 

econômicas de nosso tempo, se faz necessário nos remeter aos séculos anteriores e às 

tendências, neles percebidas, que colaboraram diretamente para a transformação e construção 

do nosso atual aparato. As tendências da civilização do século XX, ainda percebidas no século 
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atual, foram edificadas através dos destroços do modelo do século anterior. Além disso, são 

perceptíveis tanto fenômenos que não se traduzem em uma plena ruptura quanto outros que 

propiciaram o aparecimento de novos princípios. 

A civilização do século XIX possuía quatro características marcantes. A primeira seria 

aquela que denotava o jogo político entre as grandes potências mundiais, que prezavam por 

um equilíbrio de poder que tinha, enquanto função, impedir a devastação de suas economias 

com gastos excessivos provocados pelas guerras prolongadas entre elas. Os conflitos, além de 

consumirem recursos materiais e levar ao óbito milhares de pessoas, gerando óbvio impacto 

na mão-de-obra e força de trabalho, causando profundo desequilíbrio na economia 

internacional. A segunda característica seria o sistema internacional do padrão-ouro, que 

homogeneizava a economia mundial e que seria, posteriormente, substituído pelo dinheiro. A 

terceira se concebe na descrição de uma característica notória observada pelo autor, que foi a 

noção de um mercado auto-regulável. Já a quarta e última característica se trata da 

caracterização das grandes potências mundiais enquanto Estados Liberais. É observado que 

estas quatro características apontadas pelo pensador possuem funções econômicas e políticas. 

O sistema do padrão-ouro se caracterizou como uma tentativa da ampliação de um sistema de 

âmbito nacional para o internacional. A própria característica do equilíbrio do poder se 

origina a partir deste sistema, onde reconhecemos nele o seu fundamento. No entanto, a noção 

de mercado auto-regulável era, reconhecidamente, o centro do modelo. E esta centralidade 

viria a dar contornos a um tipo de civilização específica: é esta noção o berço do Estado 

Liberal e das leis que estruturavam a economia de mercado que ajudaram a esculpir as 

instituições do século XIX (Polanyi, 1980). 

A noção de um mercado que se auto-regula, que se traduz por um equilíbrio da 

economia através da própria esfera econômica e seu mecanismo de preços é problemática. 

Um dos grandes impasses deste princípio é que, para que ele se mantenha, algo na sociedade 

necessita ser sacrificado e, no caso, os próprios humanos. Percebeu-se que, em resposta ao 

princípio de auto-regulação, medidas de proteção seriam necessárias para evitar um colapso 

do sistema econômico, da força de trabalho e dos bens materiais. Mas, ao mesmo tempo, tais 

medidas estariam na vertente oposta da auto-regulação do mercado por desorganizarem 

diretamente a organização da vida industrial, o que colocou a civilização do século XIX em 

um dilema (Polanyi, 1980). 

Um fenômeno curioso de ser observado neste período de turbulência foi justamente o 

reforço dado à característica do equilíbrio de poder, mas como forma de utilizar a paz como 
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ferramenta. Um negócio que manteria as potências, mesmo fragilizadas, soberanas em relação 

aos países de menor poderio econômico. Os anos de paz observados durante o século XIX, 

que rompem com uma trajetória histórica de constantes guerras que, em média, duravam 

décadas, não ocorreram em virtude de um pacifismo altruísta: era um negócio. Negócio para 

garantir a desigualdade de poder entre os mais fortes e os mais fracos economicamente. Havia 

um acordo que determinava que três ou mais unidades capazes de exercer poder atuariam 

sempre de forma a combinar o poder das unidades mais fracas contra qualquer incremento 

de poder do mais forte (Polanyi, 1980, p. 26). 

A ruína desta sociedade ocorreu pelo fato da economia, na forma em que foi 

estruturada, ser o principal motivo para o seu declínio. Segundo Polanyi (1980), ela é de 

impossível execução por ter sido pautada em princípios da sociedade inglesa do século XVIII, 

que depositava uma fé inabalável no progresso, com enfoque utilitarista e pouco preocupado 

em desvendar os possíveis elementos que poderiam comungar para o desenvolvimento 

econômico. Havia, portanto, a opção por manter uma fé cega na noção de auto-regulação em 

que o próprio mercado sanaria as suas deficiências automaticamente. O advento das máquinas 

na sociedade industrial instaurou um novo paradigma no mundo do trabalho que exigia, do 

mesmo, condições que não existiam previamente. A principal condição exigida era de que 

absolutamente tudo o que estivesse relacionado com a produção deveria estar à venda. A 

intensificação do enfoque nas mercadorias e na transformação do próprio homem em uma 

delas, desarticulando-o da vida social e tornando-o submisso do modo de produção  e  

mercado, é algo que podemos refletir. Quando falamos deste mercado auto-regulável como 

problemática, estamos falando justamente de um tipo de instituição que não poderia existir 

em qualquer tempo sem aniquilar a substância humana e natural da sociedade (Polanyi, 

1980, p. 23). Ainda no século XIX, o liberalismo apareceria como forma de regulação deste 

novo aparato maquinário que impulsionou o uso do trabalho humano na indústria. Para 

Polanyi, o aparecimento da noção de mercado liberal surge como uma tentativa de 

sobrevivência daquela sociedade. 

Necessitamos ainda falar da transição do padrão-ouro para o mercado de dinheiro. 

Polanyi observou que, no século XIX, o ouro impunha um crescimento vagaroso no sentido 

quantitativo, se tornando problema, em virtude das novas demandas feitas pelo trânsito de 

mercadorias e pela busca por acúmulo e superávit, que impactavam os mercados internos. Na 

exaustão do recurso material, algo muito previsível ao tipo de modelo econômico que estava 

em vigor, certamente o padrão-ouro encontraria problemas. Em um momento em que se 
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percebia no século XIX um fenômeno de deflação, que acarretava na variação dos preços das 

mercadorias e, ao mesmo tempo, o expansionismo industrial que aumentava continuamente a 

produção e o comércio, começaram a ser perceptíveis, também, instabilidades no mercado 

internacional, principalmente no câmbio externo. Para este tipo de câmbio, o padrão-ouro 

parecia inadequado pelas variações observadas nas economias internas e que foram 

provocadas pela deflação. Manter um sistema universal através do padrão-ouro era um 

dilema, pela dificuldade de conciliar o mercado externo com o mercado interno (Polanyi, 

1980). 

A prioridade foi dada, de maneira geral, ao comércio externo e sempre que o câmbio 

se encontrava ameaçado, a estratégia recorrente era reduzir os valores das mercadorias no 

comércio interno. Os bancos centrais nascem neste período com a função justamente de 

reduzir grandes quedas, mas acabam não impedindo que fenômenos como o desemprego em 

massa ocorressem, por exemplo. Não houve salvação para o padrão-ouro e um modelo 

substitutivo passou a ser desejável. Uma contribuição de Polanyi (1980) nesta questão foi a de 

explicitar como a sociedade estava alienada com a forma monetária, creditando a ela apenas o 

valor econômico e se esquecendo de sua dimensão política. Acreditava-se que era apenas um 

instrumento para a troca, uma forma de mercadoria. No entanto, é válido ressaltar as 

características que extrapolam esta concepção, visto que o dinheiro engendra o poder de 

compra e também a forma do pagamento. O dinheiro não apenas denota um problema 

econômico, mas político, na medida em que a ele não está vinculada apenas a qualidade de 

troca, mas a expressão do acordo, do pagamento, que, por sinal, acarretou extrema oscilação 

no nível de preços naquele período. Polanyi observa que é o banco central quem introduz as 

principais questões econômicas na esfera política, algo que não era visto anteriormente. Tal 

transformação proporciona ações como o intervencionismo, possibilitando que os bancos 

centrais exerçam a função de anteparo, uma resposta ao desequilíbrio entre as economias 

internas e externas. Entretanto, todas essas crises não foram suficientes para que o dogma 

liberal fosse, de alguma forma, contestado em suas fragilidades, pois o mundo continuava a 

acreditar no internacionalismo e na interdependência, enquanto agia sob impulsos do 

nacionalismo e da auto-suficiência (Polanyi, 1980, p. 234). 

A noção de auto-regulação do mercado acarretou problemas para as mais variadas 

esferas, tanto econômicas quanto políticas. O desemprego, a tensão entre classes e a 

rivalidade entre as potências, que viria acirrar a disputa imperialista, são alguns exemplos que 

podemos citar. No entanto, por mais que os liberais não reconhecessem as mazelas do 
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sistema, caracterizando as críticas como algo fantasioso, Polanyi (1980) aponta que a grande 

desestabilização ocorreu em virtude das decisões tomadas naquele período, que prezavam por 

um protecionismo do próprio sistema de mercado, além de alavancar disputas imperialistas, 

acarretando em exigências arbitrárias aos países considerados mais desprotegidos 

economicamente. A política liberal não abriu mão, em momento algum, da auto- 

regulamentação. A prioridade sempre foi dada ao capital e aos câmbios, sacrificando toda e 

qualquer tentativa de um sistema de comércio livre. Em outras palavras, a noção é liberal em 

sentindo restrito, dos interesses, pois não é dada oportunidade de alguém se libertar, de fato, 

da superestrutura. 

Tal postura desfere um golpe grave na perspectiva de subsistência do homem ao 

colocar, acima da dele, primeiro a subsistência do mercado. A lógica é invertida: os homens 

atendem à lógica e às demandas do mercado e não o mercado as dos homens. Enquanto a 

relação de meios-fins do mercado engendra um aspecto formal, que pressupõe a economia no 

sentido  de  poupar,  acumular  ou  baratear,  a  realidade  humana  se  ampara  numa  noção 

econômica de sustentabilidade, pois os homens não podem subsistir sem um entorno físico 

que os sustente; esta é a origem da definição substantiva do econômico (Polanyi, 1994, p. 

91), da qual a noção formal e mercadológica se afastou. Esta não está preocupada, 

necessariamente, em suprir as necessidades humanas, mas as do sistema, atuando para 

maximizar seus resultados a partir das condições materiais disponíveis. Tal conjectura é 

falaciosa, porque consiste na tendência a identificar a economia humana com a sua forma de 

mercado (Polanyi, 1994, p. 93). 

O que se observa é uma subordinação das necessidades materiais para a satisfação da 

vida pelo sentido econômico, que reduziu a vida a uma dicotomia reserva-escassez. 

Para a compreensão do sistema de saúde brasileiro, como das ações de promoção da 

saúde, é fundamental nos situarmos a partir deste aparato econômico e institucional. A 

estrutura socioeconômica não deixa ilesas as construções sociais que se realizam nesse 

contexto. O SUS foi construído com o intuito de fazer valer a expressão da classe popular e 

democratizar o acesso aos serviços de saúde, pensando as relações sociais envolvidas para que 

um projeto de universalização dos direitos pudesse estar no seu norte; uma das características 

centrais é a tentativa de radicalizar a via democrática, ou seja, bater de frente contra as forças 

dominantes que detêm os recursos e os discursos sobre a saúde. Nesse sistema, o ideário que o 

sustenta preconiza um Estado ativo, provedor de serviços sanitários de qualidade que 

regulem, a partir da lógica do bem comum, as ações do setor privado (Carvalho, 2013). E que 
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não deixa, certamente, de estar sujeito às contradições e repetições do ideário neoliberal, que 

se caracteriza como um poder particular no âmbito do capitalismo (Duménil & Lévy, 2004). 

Para esclarecer o que chamamos de neoliberal, podemos citar o trabalho de Duménil & 

Lévy (2004) acerca deste conceito complexo, cuja a origem é difícil de precisar. No entanto, 

os autores observam uma mudança de dinâmica da estrutura capitalista após um evento 

histórico conhecido como golpe de 1979, no qual a Reserva Federal dos Estados Unidos 

decide aumentar as taxas de juros como forma de frear a inflação; é um ato político que 

aponta para novas diretrizes no modelo capitalista, uma configuração de poder particular 

dentro do capitalismo (Duménil & Lévy, 2004, p. 2). Fica explícito que o crescimento da 

inflação reduziu drasticamente a riqueza da classe alta americana que, no período entre a 

Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 1970, detinha cerca 30% de todas as riquezas 

produzidas no país. O objetivo imediato era a manutenção dessa propriedade. Ibarra (2011) 

observa que a orientação neoliberal visa justamente diminuir o poder interventivo do Estado 

sempre que este propõe algum nível de interferência na liberdade individual. E esta 

individualidade não se refere apenas a indivíduos isolados, mas também aos atos políticos e 

econômicos os quais defendem, como a ordem automática de funcionamento da economia e 

do mercado que, na visão neoliberal, deveriam estar descoladas da influência governamental e 

de organizações coletivas. Nesse tipo de sistema, a predominância é do modelo privado de 

atenção, individual, por via do desembolso direto.  

Acreditamos que, neste momento da fala, podemos mencionar os modelos de 

financiamento da saúde e refletirmos sobre a realidade brasileira. No livro intitulado O que é 

o SUS, de autoria de Jairnilson Silva Paim (2009), se percebe, claramente, a presença de 

aspectos da cultura brasileira em que, ao invés de se assumirem uma postura dicotômica, se 

encontram em convívio mesmo sendo antagônicos. O convívio entre os modelos de 

Seguridade Social, Seguro Social e Assistencialismo ainda pode ser percebido no sistema de 

saúde brasileiro. A Seguridade Social se configura como um modelo que se destina a toda a 

população, que se propõe universal. Já o Seguro Social e o Assistencialismo tem diretrizes 

voltadas ao livre comércio da saúde, resguardando apenas as pessoas que comprovem renda, 

cabendo ao Assistencialismo às pessoas em extrema condição de pobreza e incapacidade de 

conseguir capital para adquirir um plano de saúde (Paim, 2009). 

A Seguridade Social se caracteriza como um modelo voltado para a cidadania, 

acessível a todos, independente de suas condições sociais e econômicas. Seu sistema de 

arrecadação financeira é de ordem solidária, visando que todos os impostos coletados sejam 
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refletidos para investimentos na saúde, de acordo com as realidades locais, naquilo que 

precisam. É interessante perceber o tensionamento no processo de arrecadação, onde 

supostamente o capital sairia da ordem individual para ser, então, investido para sanar 

demandas de ordem coletiva, onde em tese atuaria primeiro, mas, sem deixar de lado as 

realidades individuais; o acento é nas realidades locais e demandas de um povo. O modelo da 

Seguridade Social pode ser observado em países como Canadá, Cuba e Suécia (Paim, 2009). 

Já o Seguro Social, embora também vise à universalidade, possui características 

sensivelmente diferentes. O controle também é feito pelo Estado, mas atravessado por uma 

ideologia meritocrática. Em outras palavras, o acesso à saúde é de quem "merece", está 

vinculado aos meios produtivos de um país e este garante os serviços de saúde mediante a 

contribuição com a previdência social, que fará a cobertura individual de quem estiver em dia 

com a contribuição. O modelo de seguro não impede, também, que aqueles que possuem 

condições financeiras privilegiadas procurem pela assistência médica privada. Este modelo é 

vigente, por exemplo, na Alemanha (Paim, 2009). 

Por fim, o Assistencialismo é aquele, entre os três modelos, em que o acento é mais 

forte na iniciativa privada e na atenção individual dos corpos. Proporciona atendimento 

apenas para aqueles que conseguem comprovar condição de pobreza, ou seja, a incapacidade 

de arcar economicamente com a contratação de um plano privado de saúde. Nesse sistema, 

temos o livre comércio da saúde como objetivo central (Paim, 2009). 

Tento exposto as características destes modelos, nos atrevemos a dizer que a 

Seguridade Social, enquanto modelo único de arrecadação e aplicação do capital, não se 

realizou no Brasil. Pelo contrário, vivenciamos um modelo híbrido no SUS, de uma saúde que 

pode ser entendida como um bem social, mas que, ao mesmo tempo, pode ser apropriada 

enquanto um produto para consumo individual, com ânimo de lucros, podendo estar restrita 

apenas às necessidades fisiológicas, com enfoque reduzido ao tratamento do corpo e distante 

dos interesses comunitários. Algo que, explicitamente, fica representado no artigo 199 da 

Constituição, que a afirma que a assistência à saúde é livre a iniciativa privada (Brasil, 

1988). Em outras palavras, ao mesmo tempo que afirmamos um sistema único e público de 

saúde, a saúde também está sendo afirmada como algo que pode ser propriedade de apenas 

alguns. E, ao vermos este embate entre os interesses públicos e privados, podemos perceber 

que os traços do Seguro Social e do Assistencialismo também são encontrados em nosso país. 

Na sociedade da mercadoria, apenas quem tem poder de troca está apto ao consumo e, se a 

saúde é reduzida a este último, fatalmente teremos um problema. Certamente, a saúde 
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enquanto mercadoria não assegura a emancipação do consumidor pelo enfoque estar na 

reprodução do capital e da própria doença (e da "saúde"), que gera o lucro que mantém este 

próprio sistema funcionando; sem falar que aqueles expropriados por outros que acumulam, 

vivem em péssimas condições de vida. Vivem em um estado de sobrevida. 

Em modelos de gestão da saúde de enfoque neoliberal, os investimentos são feitos 

com acento no mercado, sendo a saúde um produto comercializado pelas empresas privadas. 

Essas empresas focalizam o tratamento de doenças e a produção de medicamentos, sendo o 

consumidor autorizado a escolher o tipo de plano de saúde que quer pagar e o tratamento 

desejado. O discurso da saúde ainda é centralizado na figura do médico, figura de poder que 

diz o que é saudável, o que se deve comprar ou não, fazer ou não. A figura do médico atua 

enquanto um transformador da dor em algo que deve ser superado, seguindo uma série de 

etapas que remetem, obrigatoriamente, à busca de condições e produtos que são 

monopolizados pela instituição médica (Illich, 1975). Em conclusão à fala sobre os aspectos 

neoliberais de fomento da saúde, é válido esclarecer que os procedimentos curativos não estão 

desvinculados de uma lógica de produção da doença, pois sem a doença não há como 

sustentar este mercado. Em outras palavras, é no mínimo questionável dizer que produzimos 

saúde se nos situamos dentro de uma organização social que precisa muito mais da doença e 

da produção de patologias para continuar existindo, que nada mais é do que a engrenagem do 

capital. 

A Seguridade Social se diferencia sensivelmente dos modelos de gestão com acento 

maior no projeto neoliberal e de mercado, como o seguro e o assistencialismo. A Seguridade 

Social aparece de forma tardia no Brasil como conquista do movimento de democratização, 

período em que ocorre o surgimento do SUS. Na perspectiva da Seguridade Social, 

compreendemos que a saúde é um fenômeno que diz do todo e, sendo assim, a contribuição 

econômica, através da arrecadação de impostos, deveria ser utilizada para tratar das questões 

sociais, naquilo que cada realidade local demandasse (Paim, 2009). 

Por hora, o que podemos afirmar é que o SUS, no decorrer de sua história, se 

constituiu enquanto uma tentativa de resistência às políticas de mercado, visto seu 

investimento estratégico em ampliar os debates políticos, democráticos  e  com  grande  

participação  dos  grupos  sociais,  se  opondo  às  tendências neoliberais (Carvalho, 2013). 

O atual sistema de saúde brasileiro enfrenta tendências vinculadas ao ideário 

neoliberal, que retira o sentido de saúde enquanto um bem comum e o recoloca, no mercado, 

enquanto forma-mercadoria, sujeita às regras que controlam o mercado. Para o neoliberal, o 
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Estado sempre se constitui enquanto um empecilho para o mercado e considera um retrocesso 

a existência de políticas sociais universalistas e redistributivas (Carvalho, 2013, p. 33). Para 

esta perspectiva, todo e qualquer recurso deveria ser subsidiado pelo mercado e não pelas 

políticas públicas, acusadas de retirar tais recursos das instâncias produtivas. Seu argumento é 

caracterizado pela queixa dos gastos, considerados desnecessários, que causariam déficit 

fiscal e reduziriam a competitividade com as outras economias internacionais. O discurso é da 

saúde da economia, não da saúde de um povo. Além disso, os neoliberais discursam que as 

políticas sociais, em sua busca por equanimidade, agem na contramão da competição, o 

acento dos meios de produção, desestimulando a classe trabalhadora. 

No Estado neoliberal, a organização da atenção às classes mais pobres se limita a 

serviços destinados a estas mesmas classes, mas com a qualidade de serviço secundário. Seu 

enfoque é na atividade, principalmente do setor privado, de oferecer outros serviços de alto 

rendimento que, claro, explicitamente conduzem à reificação da desigualdade, visto que os 

pobres não teriam condições e nem seriam retirados da situação de pobreza por: 1) não terem 

condições concretas de competição; 2) serem apenas assistidos por políticas que fazem a 

manutenção de sua pobreza, de caráter assistencialista e distante de um sentido emancipatório. 

Ocorre uma segmentação e a capacidade de competição, a priori, já é intencionalmente 

desigual e duvidosa. Observamos que essa tendência não acontece apenas em âmbito 

nacional, mas, ao contrário, de maneira globalizada, tendendo a criar um contexto em que 

organizações internacionais, corporações multinacionais e instituições vinculadas aos países 

centrais, que detêm maior concentração das riquezas, aumentam sua influência, logrando 

pautar a agenda político-social à custa da diminuição da soberania das nações periféricas 

(Carvalho, 2013). Essa discussão denota, para além de uma disputa de classes que visa 

condições igualitárias de vida, a estrutura neoliberal como força de manutenção da 

desigualdade e forma de perpetuação da força exercida sobre as nações mais enfraquecidas, 

mantendo sua servidão. 

Um ponto central, muito importante em nossa discussão, se trata da forma como a 

ideologia neoliberal aproxima a noção de cidadania com a de consumo. O cidadão, de acordo 

com esta ideologia, estaria representado pela figura do consumidor. A ideia de valor é 

equacionada por uma dimensão restritamente econômica das relações sociais, ficando as 

necessidades individuais e coletivas como algo secundário, menos importante. No âmbito de 

um sistema de saúde, a subordinação deste às leis do mercado pode limitar e reduzir suas 

diretrizes a um mecanismo arquitetado para não contrariar os interesses do capital e que, na 
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realidade, pouco estaria se importando com o indivíduo. Uma visão restritamente econômica 

da saúde poderia, inclusive, converter o princípio de equidade em princípio de eficácia, 

efetividade e economia nos gastos públicos (Carvalho, 2013, p. 36). 

O SUS possui diretrizes que estão associadas com o caráter público e igualitário de sua 

filosofia e práticas em saúde, tendo inspiração nestas discussões e antecedentes históricos que 

citamos até aqui. Os princípios de universalidade, integralidade, equidade, participação 

comunitária e descentralização do poder são exemplos de um esforço para a realização de seu 

propósito público e igualitário (Brasil, 1990). A partir da Constituição Federal de 1988, o 

exercício da cidadania e o controle das ações e dos serviços foram enfatizados como práticas 

fundamentais para o bom funcionamento do sistema. O conceito de saúde, entendido como 

biopsicossocial, poderia agora auxiliar no sentido de reduzir as desigualdades sociais advindas 

de um processo histórico em que, anteriormente, saúde era discutida e difundida apenas no 

nos modos privados de atuação (Paim, 2009). 

Na Lei 8080/90, a lei do SUS, há, porém, um ponto interessante para a nossa discussão 

e reflexão: a complementaridade entre o público e o privado. Não se tratam apenas de ações 

de empresas privadas na saúde, mas de uma inserção delas no SUS, sistema no qual a 

natureza de suas ações é, por princípio, de filosofia pública. Cria-se, assim, algo da ordem 

pública podendo ser privada, podendo ser outra coisa, de outra natureza. Pode-se perceber a 

saúde como propriedade individual, neste contexto. E, sendo assim, não é de se espantar que 

planos de  saúde  sejam  comercializados  concomitantemente  com  a  construção  do  SUS  e  

sua perspectiva integral, equânime e descentralizada de atenção à saúde. Dicotomias como 

bom ou ruim, melhor ou pior, afetam sensivelmente a visão dos indivíduos, que passam então 

a diferenciar o SUS público de sua complementaridade privada, criando ideologias de que o 

serviço pago seria o de melhor qualidade devido à sua natureza monetária explícita. De um 

lado, o tratamento do corpo passa a ser aquilo que é privilegiado, acessível apenas para 

aqueles que têm poder econômico para comprar os serviços e, de outro, as ações conjuntas e 

de âmbito psicossocial tentam ser objetivadas no contexto social para que atinjam a 

comunidade como um todo. A afirmação de que saúde de qualidade depende meramente de 

investimentos econômicos é errônea, pois, segundo o conceito mais contemporâneo, é sabido 

que saúde e doença sofrem influência da cultura, são significadas a partir de uma organização 

social, sendo a questão econômica um dos fatores a qual ela depende, mas não o único. 

Questões relacionadas aos valores de uma determinada cultura, como o valor da vida, direitos 

e deveres, visão de homem e de mundo podem influir positivamente ou negativamente na 
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saúde das pessoas e os aspectos histórico-sociais devem ser levados em consideração para 

uma análise mais ampla (Campos, 2007). 

Igualmente, esta discussão não está desvinculada das diretrizes de promoção da saúde, 

que norteiam tanto as práticas como a organização de todo o sistema público da saúde. A 

noção de promoção da saúde objetiva construir uma nova visão de saúde pública que se 

apresente como distinta das anteriores, embora seja questionável se, no atual momento 

histórico, tenhamos realmente conseguido consolidar esta distinção. Por mais que a base das 

reflexões no campo da promoção tenham como ponto de partida a medicina preventiva, visto 

que o presente não se descola das influências e referências do passado, o conceito de 

promoção foi gradualmente sendo construído e ganhando ênfase em debates e conferências 

internacionais de saúde pelo mundo, que foram fundamentais para a estruturação de seu 

arcabouço teórico que objetivava uma ruptura com noções anteriores. Esse arcabouço não 

deixa de colocar, sob reflexão, aspectos sociais, políticos e econômicos que influenciam a 

saúde, o que colabora diretamente para que a ênfase em uma saúde com múltiplos 

determinantes, os quais necessariamente deveriam estar, também, sob análise. Algo que se 

torna tão amplo que acaba por, finalmente, se constituir num campo próprio de produção do 

conhecimento. Resumidamente, o que conhecemos como promoção da saúde está relacionada 

a um campo de discursos e práticas, saberes e poderes, atravessado, concomitantemente, por 

dimensões regulatórias e disciplinares, e por dimensões participativas e emancipatórias 

(Ferreira Neto et al, 2009, p. 458). 

A promoção da saúde se constitui, também, enquanto campo de choque entre poderes. 

Nele habitam discursos de variados interesses, desde econômicos, de cunho neoliberal- 

individualista, aos sociais, de caráter coletivo-emancipatório. Trata-se de um campo de 

antagonismos, pois podemos esbarrar com discursos voltados para a responsabilização dos 

sujeitos ou com a preocupação com as melhorias das condições sociais que podem favorecer a 

realização concreta de uma saúde pública realmente coletiva, igualitária e que conte com a 

participação política de todos os cidadãos. Esta segunda postura é aquela a qual a comunidade 

acadêmica atualmente se esforça para tensionar e produzir conhecimento acerca de seus 

pressupostos, tida como mais assertiva se tomamos o conceito de promoção na sua dimensão 

mais ampla, que supera os limites das práticas preventivas que são aquelas que, mais 

explicitamente, estariam vinculadas às noções de saúde enquanto estilos de vida. 

Na promoção da saúde não nos limitamos a evitar e prevenir configurações 

desfavoráveis à saúde física e mental, mas o norte se encontra na tentativa de elucidar as 
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condições em que nos encontramos, de não realização no âmbito social, aquém do que ele 

poderia ser. Nosso olhar deve ser lançado para a transformação dessa realidade, visto que 

possuímos elementos materiais para tal realização. Trata-se do desenvolvimento do meio, das 

condições de vida e não apenas de uma análise acerca da doença, o que demanda ações 

políticas mais amplas. Nesse sentido, as ações intersetoriais são exemplos desta tentativa. 

Percorrendo o rastro histórico, percebemos que o conceito de promoção da saúde, no 

âmbito da prática e da teoria foi se desenvolvendo nas últimas quatro décadas, principalmente 

em países de maior poderio econômico, como os da Europa Ocidental e o Canadá. A 

necessidade de agir em saúde através da promoção aparece com ênfase na Declaração de 

Alma-Atta, de 1978. O conceito de saúde, cunhado pela OMS, só passaria a exibir, de fato, 

uma leitura mais abrangente acerca de seus determinantes cerca de 30 anos depois de 

instituído. O termo "promoção" foi usado primeiramente por Sigerist, que definiu que a 

medicina deveria conter diretrizes básicas voltadas para promoção da saúde, prevenção de 

doenças, reabilitação e recuperação dos doentes. Sigerist afirma que promoção é aquilo que 

está diretamente vinculado a condições dignas de vida, de acesso à cultura, condições de 

trabalho adequadas e possibilidade de lazer (Buss, 2009). 

Os teóricos Leavell e Clark (1976), ao definirem os níveis preventivos da medicina nas 

suas dimensões primária, secundária e terciária, deram o devido acento à primeira dimensão, 

relacionando-a  com  medidas  que  assegurassem  não  apenas  o  tratamento  das  doenças e 

enfermidades, mas outras voltadas para a manutenção do bem-estar geral, determinados por 

aspectos além dos de ordem orgânica e fisiológica. Essa contribuição teórica foi fundamental 

para se pensar, por exemplo, em programas de práticas de educação em saúde no trabalho 

sanitarista. Esses autores não deixam de levar em consideração os múltiplos determinantes da 

saúde, pois possuem interesse não apenas no bem-estar físico, mas também psíquico e social. 

Mas, uma consideração importante ainda é necessária: neste momento histórico, a ideia de 

promoção da saúde ainda estava muito vinculada a medidas preventivas. Isso pode ser 

percebido, por exemplo, na manutenção do discurso da saúde enquanto um poder cabível à 

figura do médico, como único responsável pela educação dos indivíduos. A promoção da 

saúde ainda não era vista enquanto um dever social, de toda a sociedade, como hoje a 

entendemos: ela apenas começaria a ganhar tais contornos em conferências de saúde, como as 

de Alma-Ata (1978) e Ottawa (1986). 

O Relatório Lalonde, de 1974, causou grande impacto em relação a essa discussão. 

Organizado pela Canadian Public Health Association (CPHA), foi oficialmente o documento 
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que legitimou a promoção da saúde não apenas no que ela deveria instituir, mas o que de fato 

ela também seria na sua essência: uma estratégia de política pública. Se é pública, deve 

sempre primar pelas demandas coletivas, vale o nosso grifo. O Relatório Lalonde causa um 

profundo impacto não apenas nas políticas de saúde canadenses, mas em toda a comunidade 

internacional, voltada para a diminuição de custos advindos dos modelos neoliberais de 

atenção. Seriam quatro os componentes básicos do campo da saúde, de acordo com o 

relatório: o biológico humano, o meio ambiente, os estilos de vida e a organização da 

assistência à saúde (Buss e Fillho, 2007). Novamente, embora este discurso tenha sido 

diversificado, uma repetição não deixa, entretanto, de nos saltar aos olhos: o forte enfoque nos 

estilos de vida, que não necessariamente fazem frente ao contexto social naquilo em que ele 

desfavorece e expropria do indivíduo as condições básicas para a realização da saúde. Indo 

para além deste acento, é necessário que retomemos com a devida atenção os debates 

ocorridos em Alma-Ata e Ottawa, anteriormente citados, para que elucidemos com maior 

propriedade esta reflexão. 

O salto qualitativo ocorrido em Alma-Ata (1978) foi representado pela percepção de 

que os diversos setores da sociedade estão diretamente envolvidos na promoção da saúde. Os 

debates nos fizeram pensar a saúde através de ações intersetoriais, visto que saúde não mais é 

apenas determinada pelo corpo, mas também pelo meio ambiente e pela cultura. Segundo o 

Relatório de Alma-Ata, os setores sociais, econômicos e da saúde deveriam trabalhar 

coletivamente para garantir que se faça, realmente, a promoção da saúde proposta (Buss e 

Filho, 2007). Ou seja, aqui já podemos perceber que o enfoque não é mais, somente, em 

estilos de vida e/ou em uma perspectiva individualista. Essas reflexões colaboram diretamente 

para se repensar estratégias de promoção que envolvam aspectos como, por exemplo, o 

saneamento básico e a nutrição em caráter prioritário. Procura-se refletir e agir de forma a 

evitar o adoecimento e não somente o desenvolvimento de medidas de contenção de danos, 

quando os quadros patológicos já se encontram instaurados. A Carta de Ottawa (1986), 

documento oriundo da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, 

concomitantemente institui que a promoção seria um processo que não apenas visaria o 

aumento da qualidade de vida das pessoas em geral, mas um processo que demanda atividade 

e participação política de todos os envolvidos (Brasil, 2002). Dessa forma, a sociedade estaria 

cada vez mais implicada nessa participação, retirando o debate do seu lugar anterior, que era 

de exclusividade do campo da medicina. 

No cenário nacional, o SUS, por seu caráter integral, descentralizado e que se propõe 
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equânime foi, obviamente, influenciado pelas premissas aqui citadas. No entanto, apenas no 

ano de 2006 o sistema de saúde brasileiro instituiu, de fato, uma política específica de 

promoção da saúde, documento o qual propomos analisar neste trabalho. Esse documento foi 

diretamente inspirado pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu no ano de 1986 e 

que foi fundamental para a gênese do SUS. A Política Nacional de Promoção da Saúde viria 

reafirmar os postulados da Carta de Ottawa, na articulação entre público e privado, da atenção 

individual e coletiva, enfatizando a participação política da sociedade e as ações intersetoriais 

(Brasil, 2006). 

Algo que ainda ocorre, no que compete à temática da promoção da saúde, é o choque e 

coexistência das marcas históricas carregadas pelo conceito: tanto aquelas que explicitam a 

ênfase nos estilos de vida quanto aquelas que defendem uma ampliação do conceito através de 

noções como intersetorialidade e ações integrativas. A existência viva desta dicotomia foi 

pensada e analisada por Czeresnia (1999), principalmente no seu artigo The concept of health 

and the diference between promotion and prevention. A autora revela, detalhadamente, como 

a busca por um novo paradigma de saúde nos países neoliberais focou na diminuição do poder 

dos  Estados  sobre  os  sujeitos,  objetivando,  primeiramente,  uma  maior  autonomia destes. 

Entretanto, revela também que outras posturas, emergentes, percebiam que a qualidade 

de vida não dependeria exclusivamente da ação individual dos sujeitos ou microgrupos, e que 

era ainda mais abrangente por envolver aspectos ambientais e o impacto humano, da cultura, 

nesses espaços. Segundo a autora, essa perspectiva lança luz sobre sentidos mais amplos 

acerca da promoção da saúde, que extrapolam as especificidades do campo da saúde, por 

incorporar elementos ambientais, sociais e psíquicos (Czeresnia, 1999). 

Ao entrarmos no século XXI, alguns impactos e mudanças são perceptíveis no campo 

social no que se refere à saúde. Além de percebermos uma expansão do território da saúde, 

em outras palavras, a forma como ela hoje se encontra presente e atuante em vários eixos do 

nosso viver e não unicamente nas técnicas e tratamentos, podemos perceber também que, 

concomitantemente, tem sido expandido um movimento de reflexividade acerca das 

implicações desta saúde em nossa vida, as conseqüências desta em nosso viver. Os sistemas 

de saúde se tornaram complexos, passando a ser entendidos enquanto dinâmicos e fluídos, em 

que a saúde passa a integrar e exercer força significativa nas discussões e reflexões acerca das 

diversas maneiras as quais vivemos. Saúde se tornou, inclusive, uma considerável  força 

motriz, tanto do ponto de vista econômico quanto do social, exercendo pressão direta na 

elaboração de políticas inovadoras que tenham enfoque nos sistemas de saúde existentes com 
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o objetivo de esclarecer, ao mesmo tempo que viabilizar, como podemos lidar com a saúde 

nas sociedades do século atual (Kickbusch, 2007). 

Na última década, algo notório e passível de análise tem sido o efeito direto causado 

pelas políticas governamentais nos campos social e da saúde, nas quais as mesmas causam 

impactos, inclusive a nível individual, revelando que cada escolha comportamental pode 

apresentar consequências para a saúde. Entretanto, muitas discussões sobre as políticas de 

saúde não têm levado isto em consideração, ou seja, o quanto elas podem ser impactantes na 

vida das pessoas. Localizamo-nos, atualmente, no meio de um processo de possível mudança 

na forma como entendemos e utilizamos as políticas de saúde (Kickbusch, 2007). Esta 

dissertação se encontra claramente dentro deste movimento. 

Se retomarmos a reflexão sobre o modelo de financiamento da Seguridade Social e a 

gênese das discussões acerca da promoção da saúde, o Canadá é um país importantíssimo para 

lançarmos um olhar e pensarmos nesta relação entre as políticas de saúde e a própria 

sociedade onde elas estão inseridas, como apontou Kickbusch (2007). Carvalho (2013) nos 

trouxe discussões valiosas acerca do processo de formação da noção de promoção no 

território canadense e, embora ainda seja necessário nos atentarmos para as diferenças entre 

este país e o Brasil, tal processo ainda pode iluminar nossas possíveis reflexões dentro de 

nossa própria realidade. Para isso, é necessário sempre grifar que o modelo biomédico se 

apresentou insuficiente para dar conta de uma noção de saúde ampliada. O movimento de 

promoção da saúde canadense, que ficou conhecido como Promoção da Saúde da População, 

evidenciou, através de levantamentos empíricos, epidemiológicos e econômicos, que o 

modelo biomédico havia se solidificado, de maneira hegemônica, através de práticas 

clientelistas, com acento no lucro e interesses privados de empresários e profissionais 

médicos: Para esta corrente, a execução de cuidados sem considerar a cura ou a prevenção 

dos danos representa uma extensão da lógica de lucro do setor privado para o sistema de 

saúde (Carvalho, 2013, p. 84). 

O movimento da Promoção da Saúde da População também surge como uma tentativa 

de romper com outro modelo anterior, de acento behaviorista, baseado em instruções 

normativas e em modelo explicativo que centralizava todas as ações de promoção na figura do 

médico. Várias críticas foram feitas a esta postura no sentido de questioná-la acerca de seus 

princípios, se esta estaria interessada em realmente promover saúde ou doença, visto que a 

centralidade do médico indicava uma grande importância sendo depositada no tratamento e na 

assistência, gerando relações de dependência e de dominação através do discurso de poder da 
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figura médica, que impedia a autonomia dos indivíduos e poderia alimentar ainda mais a 

indústria da saúde através de prescrições, agora ampliadas, do que consumir para se estar 

saudável (Carvalho, 2013). 

Mesmo que o enfoque na noção de saúde da população tenha apresentado alguns 

avanços, críticas a ela ainda são possíveis pelo fato desta não estar livre de problemas e, até 

mesmo, de contradições. Houve devido avanço quando se percebeu que a discussão acerca da 

promoção exige interdisciplinaridade e a participação de profissionais de esferas variadas, tais 

como a epidemiológica, econômica, genética, entre outras, pelo potencial que possuem para 

contribuir pertinentemente com o processo de elucidação dos determinantes socioeconômicos 

que influenciam no processo saúde-doença. Outro avanço, foi a consideração feita às ações 

voltadas aos mais desfavorecidos, que propiciou a construção de políticas de caráter universal 

que levam em consideração as diferenças econômicas e a necessidade da construção de ações 

onde a atuação profissional defenda a integralidade da atenção (Carvalho, 2013, p. 83). O 

problema é que a crítica, no caso, estagnou apenas na constatação do ranço, pois ela não 

conseguiu caminhar suficientemente para colocar em xeque categorias como poder, luta de 

classes, sujeitos sociais e iniquidade social, centrais a um projeto de transformação do status 

quo (Carvalho, 2013, p. 90), que tiveram presença marginal ou secundária no ideário. Não 

houve avanço, por exemplo, na discussão de uma visão médica mais próxima dos interesses 

coletivos, melhorada não somente pelas características internas da medicina ou pela força e 

pela fraqueza de grupos de oposição próximos ou imediatos, mas pelo relacionamento entre 

estes e forças sociais mais amplas, incluindo as do Estado e das classes dominantes (p. 90). 

Outro problema visível da Promoção da Saúde da População foi a ênfase posta no 

papel do Estado e dos macrodeterminantes econômicos e a ausência de um projeto que 

coloque na centralidade da mudança sujeitos individuais e coletivos (Carvalho, 2013, p. 91). 

Embora seja importante o papel do Estado na luta pela igualdade de direitos, ainda podemos 

encontrar problemas caso reduzamos o mundo social ao mundo político, sem pensar na 

capacidade do indivíduo de se diferenciar do aparelho estrutural, considerando-o 

completamente cativo da estrutura e sem a possibilidade de se diferenciar dela. São duas 

facetas que merecem atenção e é pouco assertivo trabalharmos com apenas uma em 

detrimento da outra. Sem falar que, ao dizermos da gerência de um aparato institucional como 

o Estado, ainda será necessário, independente do modelo econômico escolhido para a sua 

gestão, questionar as ações em que a relação entre economia e saúde não for problematizada 

segundo os interesses os quais exerce o capital, que influencia de forma imediata e constante 
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esta relação, arbitrariamente ditando quais e quantos recursos e bens materiais podem estar 

disponíveis para uma política e não outra (p. 91). 

Carvalho (2013) não esquece de ressaltar que o Movimento Sanitário brasileiro, 

oriundo das noções de Saúde Coletiva, conseguiu muitos avanços em relação ao paradigma de 

promoção da saúde canadense, por cindir com as tendências históricas centralizadoras de 

poder da nação, tais como as políticas autoritárias e privatistas, e apontar, claramente, para a 

necessidade de transformação da sociedade e não apenas da noção de saúde. O Movimento 

Sanitário brasileiro foi esclarecido ao perceber que grande parte das deficiências do sistema 

de saúde, anterior ao SUS, existirem em virtude das determinações estruturais que operavam 

para a manutenção da concentração de poder nas mãos de uma pequena parcela da sociedade, 

colocando, assim, a Saúde Coletiva como um norte e estratégia de ruptura com o modelo 

capitalista de produção da saúde: Preconiza, em essência, que libertar o ser humano das 

estruturas que o oprimem, que produzem doenças e que impedem a equidade na distribuição 

de bens e serviços sanitários é uma estratégia-chave para a produção da saúde (p. 107). É 

clara e evidente a influência que os sanitaristas brasileiros sofreram da teoria marxista ao se 

preocuparem com os mecanismos sociais que atuam diretamente na manutenção dos estados 

patológicos, lucrativos para um sistema amparado no mercado e no lucro. A conduta de 

afirmação da historicidade do processo saúde-doença, da articulação existente entre política 

e a organização dos serviços de saúde, da "patogenicidade" do capitalismo (p. 107) são 

exemplos desta influência marxista acima citada. 

Como mencionado anteriormente, Brasil e Canadá, apesar de algumas semelhanças 

perceptíveis na compreensão do tema saúde, possuem também diferenças sensíveis. 

Acreditamos que isto fica mais explícito na postura de suas diretrizes de saúde em relação ao 

status quo. Isto pode parcialmente ser explicado pelo contexto sócio-histórico onde suas 

políticas de saúde surgiram e foram lapidadas. O Canadá conseguiu estabelecer, muito antes 

do Brasil, um sistema de proteção social democrático, cuja origem data da década de 1960. As 

principais preocupações dos canadenses, na época em que se fomentava no país os objetivos 

da saúde da população, eram com padrões de qualidade deste sistema, a maneira de geri-lo 

segundo uma plausibilidade econômica e com a melhor eficácia possível quanto aos desafios 

apresentados pelas diferentes regiões demográficas do país. O Brasil, por sua vez, se 

localizava num âmbito político completamente diferente, em um período transitório e que 

demandava a maior democratização de seus dispositivos, visto que o movimento sanitário 

brasileiro tentava se desvencilhar dos moldes do período ditatorial, visando eliminar, 
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gradativamente, as enormes diferenças socioeconômicas e as carências sociais herdadas das 

décadas de autoritarismo. Em virtude de suas heranças históricas e da tentativa de 

diferenciação em relação ao prévio modelo de saúde, a Saúde Coletiva nacional teve de 

compatibilizar princípios e estratégias que procuravam criar um sistema nacional de saúde 

com a participação na luta pelos direitos sociais e políticos (Carvalho, 2013, p. 148) e, 

através do SUS, visava a construção de um modelo amparado, concomitantemente, na luta 

pela consolidação da cidadania e da criação de políticas representativas, de caráter universal e 

que atuassem também na redução da desigualdade social. 

Entretanto, uma característica que não podemos deixar de mencionar, assim como 

fizemos com o modelo canadense, se trata também do caráter reducionista da Saúde Coletiva 

brasileira em sua interpretação acerca da noção de indivíduo: Predomina, nesta vertente, a 

visão de que o sujeito é fruto de determinações e forças situadas na superestrutura social 

(Carvalho, 2013, p. 108). Uma contradição que pode ser observada é no uso exclusivo de um 

modelo explicativo do processo saúde-doença por via dos determinantes estruturais da 

sociedade, de forma a instituir uma primazia desses determinantes. Isto, basicamente, acaba 

por repetir a conduta positivista a qual se alegou uma superação, que seria aquela em que toda 

ênfase era colocada sobre os corpos e os métodos, instrumentos que permitiriam conhecê-los. 

Lembremos a discussão feita, anteriormente, acerca do conceito de teoria tradicional, 

problematizado por Horkheimer (1980), para atentarmos para este ato de substituição da 

ênfase no corpo pela ênfase no coletivo, de forma antagônica e arbitrária. O que estaria se 

apresentando, aqui, através deste tipo de postura? Seria o interesse no objeto saúde, o qual 

sabemos que não é conhecido em sua totalidade, que está para além da aparência devido à sua 

complexidade e não imediatamente sensível aos nossos sentidos? Ou de um método, que 

mesmo embasado em uma noção coletiva de saúde, estaria nos trazendo formas pré- 

concebidas de conhecer o nosso objeto de interesse? É uma problematização muito pertinente, 

principalmente se percebermos a alegação de uma superação do modelo biomédico ou da 

tradição positivista. A primazia do corpo, em contraste com a primazia do coletivo, colocadas 

como antagônicas e isoladas, podem reduzir e impossibilitar a percepção das múltiplas 

variáveis associadas ao fenômeno de saúde e doença. Carvalho (2013) acredita que os 

postulados que apenas criticam o sistema capitalista, deixando de lado a análise das 

complexidades clínicas e patológicas, também apresentam contradições, visto que o aspecto 

coletivo de nossa existência não deixa de estar associado aos elementos biológicos e 

individuais da mesma. Segundo ele, não se reconhece, nesta formulação, que qualquer que 
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seja a causa da doença, esta se dá nos corpos de indivíduos desejantes, que vivem em um 

dado contexto social (p. 109). 

Acreditamos que tal contribuição é pertinente para nossa problematização quando esta 

aponta que a saúde seria uma categoria normativa e dinâmica que vai muito além da 

neutralidade de conceitos que a declaram como sendo a "ausência de doenças" e (ou) o 

completo bem-estar físico, mental e social (Carvalho, 2013, p. 157). Seria o conceito de saúde 

algo que também aponta para um processo/estado em que indivíduos e coletivos têm o 

máximo de capacidade para viver a vida de maneira autônoma, reflexiva e socialmente 

solidária (p. 157) e que, perceptivelmente, valoriza um aspecto fundamental para qualquer 

projeto de teoria crítica da sociedade: o compromisso com uma vida digna e a emancipação 

social. As críticas de Carvalho, feitas ao materialismo histórico dialético, que foram 

apresentadas acima, são pertinentes no momento em que se percebe, no seu próprio modus 

operandi, contradições as quais se propôs superar. Lembremos da dualidade do movimento 

crítico: criticar a sociedade, ao mesmo tempo em que se critica os meios, os modos que 

utilizamos para construir esta mesma crítica, devido ao fato de não nos encontrarmos 

totalmente emancipados e esclarecidos. Isso é algo muito saudável para a construção do 

conhecimento e que, ao mesmo tempo, colabora com a busca pela justiça social e superação 

da barbárie. 

Por fim, não deixaríamos de trazer algumas contribuições dos teóricos frankfurtianos 

para tensionarmos que tipo de saúde temos vivido concretamente. Para este exercício, nos 

apoiamos nas contribuições de Adorno no aforismo 36 da obra Minima Moralia, chamado A 

Saúde para a Morte. Nesse aforismo, cremos que seja possível tomarmos nota de preciosos 

elementos para nossa reflexão, sendo o primeiro deles a constatação acerca da racionalização 

do trabalho, que nada faz além de repor a injustiça e a barbárie em nossa sociedade. Além 

disso, são observadas as condições que estão aquém de uma vida humana digna e que, 

historicamente, passaram a ser concebidas e sentidas como se fossem algo oriundo do mundo 

natural, parte da vida e não, propriamente, advindas de uma construção histórica. Dizemos de 

uma concepção e sensação, mas, na realidade, se nos colocarmos criticamente, o que 

perceberemos será o inverso disso: temos atrofia, que é cicatriz e símbolo do não sentir, de 

posturas irrefletidas, visto o quão prejudicado já se encontram nossas estruturas psíquicas pela 

constante violência a qual são submetidas. A barbárie, a violência e a dor impregnam a vida 

social na sociedade capitalista pós-industrial, que tende a agir no sentido da exclusão daqueles 

que não se ajustam ao seu modus operandi. Para além disso, se constitui no palco da não 
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expressão do sofrimento e se apropria, justamente, de condutas de ajustamento para 

concretamente criar dispositivos para calar este sofrimento (Adorno, 1951/1992). 

Essa percepção nos soa muito preciosa quando propomos tensionar as fragilidades do 

conceito de saúde, na qual pode-se pressupor uma completude, só alcançada a nível físico, 

psíquico  e  social.  Ser  saudável  seria  não  apenas  ter  saúde  nestes  três  eixos,  mas  estar 

completamente saudável em todos eles. 

Em relação à Política Nacional de Promoção da Saúde, que atua no sentido de garantir, 

legalmente, mecanismos para a realização deste propósito, nos é caro e também ético 

perguntar: o quanto pode ser ainda mais violenta uma demanda de completude e realização da 

saúde se não nos atermos à estrutura da sociedade, a forma como ela se organiza e a reificação 

de seus aspectos mais bárbaros? Se uma política de promoção da saúde não vai ao encontro de 

uma postura crítica da sociedade, estaria ela realmente apontando para a justiça social e 

emancipação do homem? São estas reflexões muito sensíveis, caras para nós. A resposta para 

a última pergunta é certamente um sonoro convite para a análise das políticas de promoção da 

saúde, para a verificação se, de fato, estas apontam para a emancipação ou atuam somente no 

sentido da redução de danos, amenizadoras da nossa cruel realidade. Se defendem, mesmo 

que não explicitamente, a ideia de um mal menor. O que temos discutido, até então, pode ser 

ilustrado com uma assertiva passagem de Adorno (1951/1992):  

 
Assim como a velha  injustiça  não  é  alterada  pelo  emprego  maciço  e  generoso 

de luz,  ar  e higiene, mas sim, precisamente encoberta pela cintilante transparência 

da empresa racionalizada, do mesmo modo a saúde interior de nossa época consiste 

em ter bloqueado a fuga para a doença sem alterar em um mínimo sequer sua 

etiologia. As latrinas mal  iluminadas foram eliminadas como um incômodo 

desperdício de espaço e transferidas para o banheiro (p. 50). 
 

Algo digno de nota, é como os autores percebem os sofisticados mecanismos de 

exploração e de dominação dos homens, imbuídos em ideologias que eliciam sentimentos de 

incompletude, vergonha e fraqueza, quando não estão adequados com as demandas dos meios 

de produção e da vida na sociedade capitalista. Quando, cinicamente, esta mesma sociedade 

sequer lhes permitem as condições básicas para uma vida digna. 

Já nos direcionando para o encerramento deste capítulo, não poderíamos deixar de 

mencionar um outro aforismo. Trata-se do aforismo 147, também encontrado na obra Minima 

Moralia, intitulado Novissimum organum. O aforismo colabora, de maneira pontual, para a 
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reflexão acerca da organização social de trabalho enquanto um fator responsável pela 

regressão da consciência. Adorno atua na denúncia do esfacelamento do indivíduo pela 

experiência laboral e reforça que o processo de formação da consciência não se separa do 

próprio processo de produção material. Não deixa de alertar que, em virtude da manutenção 

do modo de produção capitalista, o trabalho tem "formado" indivíduos alienados; formação 

que na verdade se configura em deformação por influência da técnica (Adorno, 1951/1992). É 

um apontamento que retoma as contribuições do autor quando dissertou acerca do capitalismo 

tardio, da primazia da modelo industrial como forma privilegiada de produção em que o 

trabalho, por sua vez, age no sentido de regular homem e natureza através da imposição da 

técnica afirmando-a, constantemente, como um universal. 

A concepção burguesa do trabalho atua incansavelmente neste enunciado de aspecto 

totalizante e promove, antes de mais nada, a reificação, visto que aliena o indivíduo das 

próprias condições que possibilitariam a ele a sua formação, delegando ao mesmo apenas o 

papel de engrenagem da máquina burguesa de produção.  A sociedade mercantil, que opera 

segundo uma lógica de divisão de trabalho que opõe corpo e espírito, além de determinar e 

classificar as aptidões e inaptidões para o trabalho, impõe ao indivíduo uma existência que o 

reduz, sintomaticamente, a um modo de repetição incessante que o priva de experimentar 

novas experiências (Adorno, 1951/1992). Algo interessante para a nossa reflexão, visto que os 

aparatos que definem o que é saúde e doença, não necessariamente, estão distantes desta 

lógica.  

 

CAPÍTULO 3 - ANÁLISE DOCUMENTAL 

A seguir, traremos a exposição das reflexões críticas que conseguimos formular acerca 

da Política Nacional de Promoção da Saúde. Antes, porém, precisamos informar ao leitor 

sobre a impossibilidade do esgotamento da discussão, assim como os limites do pesquisador 

que lança o olhar sobre este documento. Tanto o objeto de pesquisa como o documento, em 

questão, são muito mais ricos e possibilitam maiores investimentos. A função do trabalho é de 

colaborar, de acordo com as suas limitações, com uma discussão que possa elucidar um 

projeto de promoção da saúde que esteja mais próximo dos interesses coletivos e da 

emancipação dos homens. Utilizamos, como forma de fomentar este exercício de busca, o 

pensamento crítico como uma via para elucidar as contradições da sociedade, da política de 

saúde e os possíveis caminhos para a sua transformação. A seguir, as reflexões que pudemos 

fazer a partir dos temas apresentados pelo documento. 
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No Objetivo Geral da política, encontramos um acento na promoção da qualidade de 

vida, na redução da vunerabilidade e riscos à saúde que tenham relação com os 

condicionantes e determinantes, tais como estilos de vida, condições de trabalho e habitação, 

acesso a bens e serviços essenciais, ambiente, educação, lazer e cultura. Pudemos perceber, 

neste tópico, noções ampliadas de promoção, que reconhecem que a vida, trabalho, ambiente 

social e cultura, em geral, são perpassadas por modos de existência, um formato operacional. 

Há o reconhecimento de um aspecto estruturante que condiciona a saúde e é de interesse das 

ações de promoção da saúde. Condições básicas para a existência estão sendo levadas em 

consideração e, ao mesmo tempo que as pontua, a política serve também como instrumento e 

forma explícita de nos mostrar que tais pontos essenciais ainda não se encontram 

consolidados ou realizados na sociedade. Porém, não percebemos ainda um acento na questão 

da promoção enquanto um fenômeno social. Isto não está devidamente claro. A fala pode se 

dirigir tanto no sentido de sanar estas deficiências no âmbito individual quanto no coletivo e, 

por considerarmos que o movimento da consciência possível se traduz na íntima relação entre 

pensamento e realidade social, ainda podemos correr o risco de um afastamento desta noção 

se nos focalizarmos numa atenção individualista, que não se ocupa da análise da saúde como 

um fenômeno coletivo, que diz do ambiente social e da maneira como este se estrutura, se 

organiza. Se a ênfase for no nível individual, a busca pela emancipação já exibe, de cara, o 

seu caráter de falsidade, por ser um movimento que envolve e necessita de todos os 

indivíduos e setores da sociedade. Para se transformar, lembramos que é necessário a perda de 

características sociais que são encontradas, no presente, como essenciais, que são aquelas que 

reificam a desigualdade e mantém as diretrizes, presentes no objetivo geral, enquanto 

inalcançáveis, por manterem a lógica de funcionamento do sistema capitalista. Ou seja, é 

necessário não apenas falarmos em ambiente, trabalho, saúde e cultura se nos atermos 

somente a forma destes elementos e nos esquecermos, ao mesmo tempo, do seu conteúdo, do 

que elas têm atendido até o momento e em qual função. Não é suficiente falar de condições 

dignas de trabalho sem criticar a organização social na qual ele se estrutura. Da mesma forma, 

não é suficiente planejar a inserção do homem em ambientes sociais e culturais sem 

questionar e desmantelar os mecanismos que reproduzem a exclusão. 

A princípio, o objetivo geral apenas aponta para aquilo que foi expropriado de muitos 

em detrimento de alguns, pois, afinal, há indivíduos que possuem acesso a todos os elementos 

citados. Cremos que, ao citar as condições básicas de vida que precisam ser concretamente 

asseguradas aos seres humanos a política, ao mesmo tempo, reconhece que estas necessidades 
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não estão sendo atendidas, que não foram sanadas coletivamente até o momento. Entretanto, 

enquanto objetivo geral, a política não dá pistas se irá tensionar os mecanismos que reificam a 

estrutura social da exclusão.  

Temos um problema explícito no enunciado no sentido da identificação e 

compreensão do que seria, de fato, promover saúde: o objetivo geral, central da política, está 

preocupado explicitamente com as questões acerca da vulnerabilidade e dos riscos da saúde. 

Se preocupa apenas em reduzir. Primeiramente, nos incomoda bastante a ideia de um mal 

menor. Seria mais coerente reduzir ou extinguir? Possivelmente, nos será perguntado se a 

extinção das desigualdades sociais é algo realizável; se trabalhamos à luz do pensamento 

materialista histórico-dialético, no mínimo podemos apontar que existem condições concretas 

para uma melhor distribuição dos bens materiais e para uma organização mais justa da 

sociedade. Ao mesmo tempo, se tentamos ser coerentes com os princípios e diretrizes do 

SUS, não poderíamos ficar satisfeitos apenas com orientações apenas para a redução, visto 

que o sistema de saúde tem como norte a transformação do contexto social e não sua mera 

reprodução, apaziguamento de suas contradições. Obviamente, uma política nacional de saúde 

não é suficiente para que realizemos todas estas transformações, mas, acreditamos que esta 

possa ser mais coerente e rigorosa com estes princípios visto a importância de seu papel na 

sociedade enquanto uma normativa. Inclusive, no questionamento constante acerca do que 

uma política de promoção, dentro de suas limitações, poderia estar concentrar seus esforços, 

quais seriam os interesses ligados ao esforço de apenas reduzir a desigualdade e não de tentar 

limá-la por definitivo. É uma postura ética. A simples redução pode ser perigosa, se 

configurar numa postura não crítica se agir apenas no sentido da adequação, de uma 

semiformação dos homens às custas da manutenção de características escusas as quais não se 

quer abrir mão. É como reconstruir as paredes e o teto de uma casa utilizando, desde sempre, 

uma base podre e que coloca em risco toda a reforma. A função da crítica é a destruição 

daquilo que é indigno, não da amenização. Isso sem falar que, na falsa compreensão dos 

sentidos de uma promoção da saúde, vemos a política depositar muita ênfase na redução de 

vulnerabilidade e preconizar um tipo de ação que muito se aproxima da vigilância por 

acentuar um enfoque nos estilos de vida, no comportamento dos corpos e com ênfase no 

indivíduo, algo típico das ações de prevenção. Promover saúde também envolve prevenir, mas 

é muito mais do que isso, o que parece não estar esclarecido no objetivo geral da política. 

Quando percebemos que o norte da política, o seu centro, seria lidar com a redução do 

risco e não viabilizar ações, construir diretrizes que atuem naquilo que gera o problema da 
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vulnerabilidade, percebemos que pode estar sendo perpetuada, ao mesmo tempo, a condição 

do risco: ele aparece para, só então, agirmos sobre ele. Se tratamos apenas as doenças, se 

utilizamos estas como elementos para a perpetuação e via para manter o funcionamento das 

instituições de saúde, não atuamos, necessariamente, no sentido de erradicá-las. Apenas a 

utilizamos como elemento útil para a perpetuação do sistema. Este tipo de postura já nos 

aponta algo muitíssimo claro: que a noção de promoção, no objetivo central da Política 

Nacional de Promoção da Saúde, não está se atendo às questões relativas aos poderes, 

dimensões regulatórias e interesses que estariam na contramão de uma promoção da saúde 

que envolva, de fato, a participação comunitária e com objetivos emancipatórios. 

Finalmente, naquilo que aponta para o acesso aos bens e serviços, também podemos 

fazer mais algumas considerações em relação ao fetichismo no âmbito dos objetos enquanto 

forma-mercadoria: todos os aspectos citados no objetivo geral, como condição de trabalho, 

habitação, educação e ambiente já são, em si, produção da humanidade. Ou seja, já são os 

seus bens. E, como estes estão distribuídos? Se há a necessidade de promover acesso a eles e a 

esta promoção, ao mesmo tempo, se trata de um trabalho que visa a coletividade, fica claro e 

evidente para nós a constatação de que estes bens materiais estão expropriados do coletivo. 

Mas, se o acento é na redução e na vulnerabilidade, aparentemente o que se pretende é 

fornecer acesso a estes bens pela mesma via que a utilizada pela estrutura da sociedade 

capitalista, apenas diminuindo as grandes diferenças. No entanto, não se questiona o aparelho 

que reifica a diferença. Fica a questão: diminuir-se-á então a diferença pela lógica social do 

consumo? Significa que o acesso aos bens como habitação, educação e trabalho será 

ampliado, embora não eliminando as diferenças, pela via de obtenção já existente, que seria a 

da força de trabalho e da troca? 

Quem já tem o acesso em demasia, que possui a propriedade sobre os bens não apenas 

no sentido de sanar as necessidades, mas também do acúmulo, expropriou do coletivo que não 

possui o acesso. Da maneira como se coloca, a política de promoção não demonstra estar 

implicada no rompimento necessário com este modelo, mas somente se apropriar do mesmo 

mecanismo e correndo, assim, o risco de apenas reproduzi-lo, não conseguir nada mais do que 

cair na reprodução deste sistema. Reduzir o risco e a vulnerabilidade se daria na forma de 

propiciar aos homens uma moeda de troca para, assim, ter acesso ao trabalho, ambiente e à 

educação enquanto objetos de consumo? São reflexões pertinentes que acreditamos 

importantes de serem feitas devido aos apontamentos que fizemos até aqui, mesmo que não 

depositemos na política toda a responsabilidade pela transformação da sociedade. 
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Nos Objetivos Específicos, encontramos diretrizes que, ao mesmo tempo que 

apontam para a possibilidade de uma realidade social mais justa, nos demonstram 

contradições problemáticas, uma falta de esclarecimento se as contrapormos com as diretrizes 

do Objetivo Geral. Um exemplo é a postulação sobre incorporação e implementação de ações 

de promoção da saúde com a acento na atenção básica e, também, de ampliação da autonomia 

e co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, implicando o poder público no cuidado 

integral a fim de minimizar e/ou extinguir as desigualdades sociais. São citadas questões 

regionais, étnicas, de gênero e de orientação sexual. É importante perceber que este 

movimento é interessante quando foca na importância da atenção básica nesta participação. 

Isso se deve ao fato da atenção básica ser a porta de entrada da saúde, o local em que 

trabalhamos com a atenção no sentido tanto de prevenir a ocorrência da doença como, 

também, de promover, transformar um espaço social, atuando no sentido de organizá-lo e 

estruturá-lo para propiciar maiores condições de vida às pessoas. Mas, isso não se realizará se 

retomarmos a direção explicitada no objetivo geral. O verbo "extinguir" aparece aqui, 

enquanto objetivo específico, caso isto seja possível, o que acreditamos tocar na crítica feita 

anteriormente por nós. Mas, precisamos estão problematizar as estratégias, os caminhos 

adotados para tal realização. Algo que nos incomoda, além da apresentação das necessidades 

e das ênfases sendo colocadas em procedimentos que, não necessariamente, atendem a estas 

demandas, é o enfoque e poder demasiado dado aos representantes da saúde, o dito poder 

público. Estamos, aqui, falando das pessoas que estão envolvidas, mais diretamente, com o 

trabalho da promoção a nível político. Cabe a elas, de fato, se envolverem com tais questões 

em virtude do exercício público que o cargo que ocupam demanda. No entanto, dependendo 

do tipo de exercício feito, ele ainda pode ser problemático e insuficiente para os objetivos que 

desejamos atingir. Se pensarmos que a promoção da saúde se constrói e se consolida através 

da produção e implicação da coletividade, o enfoque apenas em profissionais de referência 

técnica, por exemplo, pode nos colocar de imediato num outro movimento de contradição: de 

afastar a realidade social, os atores presentes no seu âmago, da construção de um modelo de 

atenção em saúde mais representativo da sociedade, algo que os princípios de universalidade e 

integralidade do SUS, por exemplo, instituem como algo fundamental para a real efetivação 

de um sistema de saúde pública. Mas, não está sendo falado nos itens da política, ao mesmo 

tempo, da necessidade de ampliação da autonomia e da implicação do poder público no 

debate? Sim, de fato. Mas, note que o termo autonomia é seguido pelo termo co-

responsabilidade. Qual seria o sentido de co-responsabilidade aqui adotado? Como se 
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configura a hierarquia entre cidadãos e as figuras políticas eleitas por eles e que, em tese, 

exerceriam uma função representativa dos mesmos? O que é ser autônomo e, no entanto, um 

co-responsável? A autonomia só seria válida até certo ponto? O poder de voto, de 

participação, de decisão é distinto? Por quê? Quais as possíveis repercussões? Acreditamos 

ser válido o questionamento acerca do sujeito co-responsável, se ele seria uma adição à figura 

quem detém a responsabilidade, aquele quem concentra mais poder e que pode, muito bem, 

trabalhar no sentido da manutenção deste poder ao invés de distribuí-lo, incentivar uma maior 

participação política. Se não poderia ser esta uma falsa sensação de maior abertura para a 

participação coletiva nas políticas e em caráter decisório.  

Prosseguiremos com este debate, mas, antes, temos mais algumas questões relativas 

aos Objetivos Específicos que podem ajudar o leitor a refletir conosco neste ponto onde nos 

localizamos. Percebemos que existe o intuito da promover a compreensão da saúde em 

sentido ampliado entre os trabalhadores da área. Importante também seria a contribuição para 

aumentar a resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança 

nas ações desenvolvidas, ampliando os processos de integração que se baseiem em 

cooperação, solidariedade e gestão democrática. 

Vemos, novamente, um acento no quesito técnico em relação aos profissionais e à 

atividade a ser desempenhada. Algo que é novamente reforçado com os princípios de eficácia 

e eficiência dentro do sistema. A sensação transmitida é de recomendações, definitivamente, 

feitas para um público já inserido no debate das políticas de saúde e não para aquele que se 

encontra afastado, excluído dele. Ao mesmo tempo que o documento aponta para a 

necessidade de aproximação, ele apresenta dificuldades para operacionalizar isso. Se 

pensarmos que vimos anteriormente, no Objetivo Geral, um acento na redução de danos que 

pode resultar em ações de controle dos indivíduos, podemos pensar que assim como se 

controla um corpo biologicamente afetado por uma patologia, essa co-responsabilização 

poderá cair na postura de meramente responsabilizar o indivíduo pela situação enferma e 

desigual a qual se encontra, possivelmente deixando acríticas as estruturas da sociedade e o 

seu modo de produção que também produz e comercializa, inclusive, a doença. Lembramos o 

leitor sobre o que discutimos, anteriormente nesta dissertação, acerca da promoção da saúde 

centrada nos estilos de vida, mas longe de uma efetivação das ações intersetoriais. É 

exatamente este o ponto que estamos colocando em questão aqui. Culpabiliza-se o indivíduo, 

colocando-o como o centro da problemática e como objeto que será afetado pelo discurso de 

poder do profissional da saúde, não necessariamente questionando aquilo que é fundamental 
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em nossa problemática: as estruturas sociais que agem, atuam e mortificam diretamente os 

seres humanos. 

Mantém-se acrítica, novamente, a estrutura que promove a desigualdade às custas de 

recomendações e fórmulas disciplinares para este indivíduo se adequar a esta estrutura e 

realidade social. Novamente, estão expostas as possíveis relações de compra e venda de 

objetos com a função de adequar o corpo às demandas sociais e ao conceito de saúde vigente, 

que demanda do indivíduo, para ser considerado saudável, o completo bem-estar 

biopsicossocial. Estar em desequilíbrio, em qualquer um dos níveis do conceito, já não é estar 

saudável. 

É muito pertinente nos perguntarmos, quando mencionamos anteriormente a 

necessidade de maior participação do poder público no debate da promoção da saúde, sobre 

como está sendo entendido, pela política, aquilo que representa este poder. Antes de mais 

nada, na questão da co-responsabilidade, já podemos nos pergunta sobre a possibilidade de 

uma lógica invertida, que retoma uma velha tradição de poder: quem detém o poder é aquele 

que, historicamente, tem sido a figura privilegiada dos discursos. No sentido da co-

responsabilidade, quem decide pode ser ainda esta mesma figura, o poder pode ficar 

demasiadamente ainda em suas mãos. É esta figura de poder que ainda decide sobre a 

possibilidade de dividir este mesmo poder, a seu critério, com o indivíduo e a coletividade, 

que são, por sua vez, elementos fundamentais, chave para todo o trabalho de promoção da 

saúde. Além de possivelmente não apontar para a autonomia, mas, sim, para concessões, 

percebemos também uma noção de empoderamento, no sentido de dar poder para aquele que 

supostamente não o tem. Mas, um movimento e transformação coletiva não são importantes 

para a elucidação de uma realidade social? Se vivemos numa situação de constante violência, 

ela também não é vivida coletivamente? A noção de empoderamento pode cair na contradição 

de afirmar, por via da falsa consciência, que o excluído não tem poder, quando, na realidade, 

ele apenas foi expropriado dele. Foi furtado da possibilidade de participação e afastado dos 

elementos básicos para a isso. Mais falsa ainda é a premissa de retornar um poder a estes, 

como se esta fosse esta a verdadeira luta que nos importa, quando na verdade nosso alvo 

central é o fim da dominação, não a amenização do problema. 

Isto vale, diretamente, para pensar na noção de poder público e nas contradições que 

percebemos no discurso da Política Nacional de Promoção da Saúde: ora, se o poder é público 

e os indivíduos estão fora do debate, tendo que ser reintroduzidos no mesmo, podemos 

chamar esta estrutura, realmente, de poder público? O que é público diz respeito a 
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coletividade, correto? Muito válido questionarmos as estruturas públicas que se afirmam, 

falsamente, enquanto públicas, quando isto não se verifica na realidade. Novamente, operam 

em falsa consciência, pois, para serem públicas, a participação comunitária nas políticas e 

ações de promoção da saúde já deveriam estar inseridas no âmbito do debate desde o início. 

Acreditamos que seria necessário, no sentido da consciência possível, a inversão desta lógica: 

co-responsáveis deveriam ser os profissionais da saúde e não os indivíduos assistidos. Ou, até 

mesmo, acreditamos ser válido pensar no rompimento com esta noção, visto que saúde é um 

fenômeno coletivo, que diz do coletivo e a existência de guetos nada tem a colaborar com a 

transformação da noção de promoção da saúde e do ambiente social. Percebemos novamente 

como um processo de manutenção, de reificação da atual estrutura. 

O enfoque nas noções de eficácia e eficiência do sistema, por exemplo, podem nos 

levar a pensar em como podemos estar presos à uma ideia de aperfeiçoamento dos 

instrumentos, o que não deixa de ser importante, mas pouco refletindo sobre os nossos 

principais objetos de interesse, que são a saúde, a transformação da sociedade e a 

emancipação dos seres humanos. 

No tópico das Diretrizes, encontramos trechos que consideramos muito elucidativos 

para um projeto de promoção da saúde que esteja vinculado com as questões da coletividade e 

da justiça social, embora ainda consigamos enxergar alguns problemas para o nosso debate. E 

é isso que gostaríamos que ficasse claro para o leitor e o que justifica muito o nosso 

movimento de estudo e compreensão do movimento ideológico: ele aponta para 

possibilidades de realização, efetivação de um mundo para um estado superior do qual 

atualmente se encontra, um mundo que não esteja aquém dos seres vivos que o compõe; ao 

mesmo tempo, revela as marcas profundas as quais estão presentes em nossos corpos, no 

pensamento, as marcas que não conseguimos superar e ainda reproduzimos. Neste tópico das 

diretrizes encontramos incentivos para a estimulação das ações intersetoriais, buscando 

parcerias para o desenvolvimento das ações de promoção, o fortalecimento da participação 

social enquanto algo fundamental para os resultados das ações, respeitando sempre o princípio 

de equidade do SUS, impulsionando o empoderamento individual e coletivo. São previstas, 

ainda, mudanças na cultura organizacional, se adotando práticas de gestão horizontais e 

cooperação nas ações intersetoriais. O incentivo à pesquisa, avaliação acerca de eficiência, 

eficácia e efetividade são previstas, além da divulgação dos trabalhos e iniciativas voltadas 

para a promoção da saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, 

principalmente das metodologias participativas e que levam em consideração o saber popular 
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e tradicional.  

Percebemos o esclarecimento de que as ações intersetoriais estão relacionadas com a 

concepção de atenção integral à saúde, que a participação social é fundamental para a busca 

da equidade, que as instituições de saúde possuem práticas e exercícios de poderes 

verticalizados, que precisam ser repensados e democratizados, que o saber popular é também 

uma forma de saber. Que é interessante para nós a ruptura com uma concepção pejorativa de 

que o senso comum é um saber menos válido que o acadêmico, por exemplo. No entanto, ao 

mesmo tempo, ainda são perceptíveis, aqui, elementos das discussões que fizemos no tópico 

relativo aos Objetivos Específicos. Vemos novamente a noção de empoderamento, que pode 

apresentar contradições, caso não fragilize a própria estrutura que mantém as relações 

desiguais de poder; a distância da participação comunitária das ações intersetoriais, que não 

foi citada sequer uma vez nos itens que envolvem estas ações; a intenção de avaliar os 

aparelhos em relação àquilo que estes tem conseguido realizar, o que não deixa de ser 

importante, mas que, ao mesmo tempo, se traduz enquanto avaliação de uma estrutura que 

tem deixado a participação comunitária e os atores sociais na margem e acaba, por 

conseqüência, sendo reduzido a uma avaliação do instrumento problemático para o 

aprimoramento desta mesma estrutura contraditória, apenas apaziguando e não superando a 

sua forma; democratização da informação, do poder e daquilo que é produzido acerca da 

promoção da saúde, mas tendo como figuras centrais gestores e profissionais da rede de saúde 

que, assim, pouco democratizam este espaço e só atuam no sentido de manter as velhas 

relações de poder e dominação exercidas, por exemplo, através do poder disciplinar, da 

imposição normativa e da manutenção de relações de dependência. Percebemos como ainda 

temos que caminhar bastante no sentido de superar um tipo de promoção da saúde que se 

prende à prática regulatória, muito focada nos estilos de vida, mesmo que esta já apresente 

algum esclarecimento acerca dos múltiplos determinantes da saúde. 

Nas Estratégias de Implementação, também conseguimos movimentar algumas 

questões. Muito é falado acerca da importância do estímulo à inserção de ações de promoção 

em todos os níveis da atenção, embora a ênfase necessita ser na atenção básica e no cuidado 

do corpo, alimentação, prevenção e controle do tabagismo. Novamente, vemos o movimento 

acentuado nos estilos de vida, algo que temos falado com recorrência nos itens anteriores. De 

forma a enriquecer um pouco mais para o leitor nossas problematizações, podemos retomar 

aqui a contribuição de Buss (2009), quando retoma Sigerist e a noção de promoção como 

aquilo que está diretamente vinculado a condições dignas de vida, de acesso à cultura. 

100 
 



Dignidade é um termo importante por se referir ao básico, ao justo e ao mínimo para a 

existência. Isto é fundamental para o trabalho feito pela atenção básica, não apenas no sentido 

de identificar o ranço social presente no contexto onde se localiza, mas de elucidar também 

aquilo que mantém este ranço, segrega e impede a saúde. Ao contrário de pensarmos numa 

atenção básica de saúde que se ocupa na criação de dispositivos para que o expropriado possa 

sair do local da expropriação, da margem, para ir para o lugar onde se localizam os bens 

materiais, os inserindo nas relações de compra e venda que são colocadas como centrais no 

desenvolvimento econômico da cidade, também seria interessante pensar porque os locais 

privilegiados, que detém estes bens, não os pluralizam; em outras palavras, porque os bens 

nunca estão disponíveis para a margem. Seria trabalhar no sentido de, ao invés de 

simplesmente pensar em como inserir o marginalizado no ambiente o qual o marginalizou, 

pensar porque existe a cidade e a sua margem como coisas separadas, onde a margem é o 

local da desigualdade, da pejoração, da injustiça. A indignidade da margem, que se traduz por 

um contexto de vida indigna, precisa ser pensada, assim como a cidade enquanto produtora da 

falta de dignidade. 

São movimentações do pensamento que fazemos e que acreditamos serem pertinentes 

neste trabalho, visto que prezamos por pensar na barbárie, na dor, na injustiça que impregna a 

vida na sociedade capitalista pós-industrial. Sociedade que exclui todos aqueles que não 

possuem poder de compra ou não se ajustam à sua lógica bárbara de funcionamento, com 

acento na força de trabalho e que faz requisições constantes a indivíduos duros, fragilizados, 

totalmente aderentes e subservientes aos meios de produção. Também justificamos tais 

colocações na percepção de Adorno (1951/1992) acerca desta sociedade que se constitui 

enquanto palco da não expressão do sofrimento através da criação de dispositivos para calar o 

mesmo. É o que nos faz criticar ações que meramente reintroduzem os excluídos no espaço 

prévio de exclusão, sem colocar em xeque este mesmo espaço violento, apenas fornecendo a 

eles as condições para adquirirem as mercadorias e as tecnologias da saúde, tais como 

alimentos, acesso a academias, consumo de vitaminas. Tudo isso sem pensar na realidade 

perversa em que a violência e exclusão ocorrem e se perpetuarão com esta reintrodução para 

exercer a mesma lógica. 

O estímulo à criação de Rede Nacional de Experiências Exitosas na adesão e no 

desenvolvimento da estratégia de municípios saudáveis também é outro acento das estratégias 

de implementação. Compreendemos a importância da troca de informação entre as equipe e 

esferas naquilo que é considerado exitoso. Mas, como temos visto até aqui, a política atua 
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predominante em sentido regulatório. Se assim é, e se consideramos êxito apenas aquilo que 

estratégia conseguiu regular, controlar, docilizar, então temos aqui, novamente, um problema 

a ser pensado. A troca de informações seria em que sentido? Das ferramentas mais sucedidas 

e que demonstraram eficácia enquanto mecanismo de controle, de dominação? Se assim for 

for, isto é bastante problemático, pois, se um dos objetivos do conceito de promoção da saúde 

é criar autonomia, esta postura regulatória e de aperfeiçoamento dos instrumentos estaria na 

contramão disso. Novamente, explícito está um caráter de falsidade: discursa-se sobre a 

efetividade que está sendo conseguida na promoção da saúde, quando, na realidade, estamos 

vendo é a promoção da docilização, da dominação, da padronização de conduta. E quanto a 

expressão "município saudável"? Município saudável seria aquele em que, a coletividade se 

encontra controlada, subordinada? Para nós, esta é outra contradição e até, de certa forma, 

ingenuidade, pois controlar, dominar e docilizar o modo de produção da sociedade é algo 

historicamente já feito, com o objetivo de manutenção deste modo para atender aos interesses 

e às demandas do capital. Mas, o que está sendo interpretado como ingenuidade pode ser, na 

verdade, a própria violência explícita, a configuração de um novo aparato que continua 

atendendo às demandas do capital pela força de trabalho de um ser humano duro e capaz. 

Outra característica que também chama bastante a atenção se trata do 

compartilhamento das experiências no sentido da replicação, algo que devemos tomar muito 

cuidado por estar na contramão das próprias diretrizes do SUS: por mais que estejamos 

alojados e que soframos com as determinações da macroestrutura da sociedade, como a 

econômica, é impossível equipararmos a realidade de municípios diferentes, no sentido da 

plena e absoluta igualdade. Eles ainda possuem algo muito particular e simplesmente reaplicar 

um instrumento não necessariamente será algo que apontará para os mesmos resultados. No 

máximo, a troca de informações pode servir para se pensar acerca de uma intervenção 

diferencial em um ambiente que não tem conseguido resultados significativos. Das reflexões 

que levantamos, podemos perceber que estas estratégias podem ser utilizadas para atender, de 

maneira mais eficaz, os interesses do capital e não do SUS. 

O próximo tópico que abordaremos na Política Nacional de Promoção da Saúde foi 

intitulado Responsabilidades das Esferas de Gestão. Algo importante de informar e solicitar 

ao leitor é que este perceba a repetição das contradições que vem se apresentadas até então, 

algo que revela na política uma visão de promoção da saúde segundo os legisladores e não 

meramente algo que acontece por acaso, por equívoco. Não é uma falha ou deficiência que 

percebemos em apenas um item, mas uma série de repetições que acabam se consolidando 
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enquanto norma. A lei é uma normativa. No caso da gestão, obviamente retornaríamos à 

questão das relações de poder. Como vimos, anteriormente, a política reconhece a necessidade 

de uma participação pontual da sociedade, mas, peca ao não criar dispositivos ou por não 

problematizar aqueles que impedem a sua realização. Por muito, ela só repete um velho 

modelo, um modelo tradicional. 

No caso da gestão, isso volta a ficar ainda mais evidente. Como vimos nas Diretrizes, 

a necessidade da participação em saúde deve ter um enfoque na horizontalidade entre 

instituições de saúde, representantes das categorias profissionais da saúde e os demais setores 

da sociedade, principalmente a comunidade. No entanto, o tópico acerca das 

responsabilidades das esferas de gestão apresenta, novamente, uma contradição, por 

centralizar o poder na figura do gestor. Enquanto responsabilidades da gestão, estão: a 

divulgação da política; a pactuação e alocação de recursos financeiros para a sua 

implementação considerando a tripartite; o desenvolvimento de ações de acompanhamento e 

avaliação para instrumentalizar os processos de gestão; o estabelecimento de instrumentos e 

indicadores para acompanhamento e avaliação de impacto da implementação da Política 

Nacional de Promoção da Saúde.  

Os itens acima citados dizem respeito às responsabilidades da esfera federal e 

percebemos como algumas responsabilidades fundamentais são depositadas na figura da 

gestão, como o papel da divulgação; a força decisória no voto de como e onde os recursos 

financeiros serão aplicados, considerando a composição tripartite que também revela uma 

situação de exercício de poder; desenvolve também os mecanismos de avaliação e 

instrumentalização da própria gestão e avalia o impacto do modelo de promoção da saúde no 

ambiente social. Acreditamos que a figura da gestão é responsável pela divulgação e 

democratização da informação, mas, lembremos ao leitor que, concomitantemente, já existe 

uma cultura que transcende a própria instituição gestora. Já existe uma realidade social 

produtora de dados, indicadores e informações de saúde, que detém os elementos da fala, 

queixa e necessidade de exposição da sua realidade. E não fica claro, no texto da política 

nacional, como a gestão se atentaria para isso. Se a gestão se torna o centro do aparelho, a 

informação, além de ser verticalizada, do mais forte para o mais fraco, o que contradiz a 

intenção de horizontalidade previamente mencionada, ainda impede que na hierarquia os 

menos privilegiados ocupem os dispositivos e participem ativamente no sentido de 

democratizar os saberes sobre saúde e de denúncia das desigualdades sociais. Podemos cair, 

novamente, num sistema normativo, de falas sobre o que se deve fazer, como se comportar, 
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como operacionalizar, que são realmente importantes para a organização dos serviços e do 

sistema de saúde, mas que não poderiam estar deixando de lado aquilo que está no centro do 

ambiente social, que é o seu termômetro, seu potencial de elucidar seus principais dilemas, 

contradições e injustiças, as quais os indivíduos que o compõe são cotidianamente expostos. 

Na questão decisória da alocação de recursos e sua utilização, colocamos o mesmo 

questionamento: este processo precisa ser mais democrático, senão mantém os recursos, as 

riquezas produzidas pelo proletário nas mãos de poucos indivíduos que, caso não sejam 

figuras representativas, ainda podem tomar decisões de cunho econômico que estarão fora da 

realidade social, que não atendem as principais demandas da sociedade. Ora, se a fonte de 

contribuição econômica brasileira é por via da Seguridade Social, se todo o dinheiro 

arrecadado necessita ser revertido para sanar as demandas sociais coletivas, nada mais 

coerente do que implicar a sociedade no caráter decisório que compete, inclusive, a como este 

capital será investido. Algo que não vemos acontecer. Um exemplo, a nível municipal, se trata 

do grau de cativeiro que os Conselhos de Saúde se encontram em relação às Secretarias de 

Saúde, pois são estas últimas que decidem, prioritariamente, como o dinheiro será investido, 

independente das decisões dos Conselhos que são estruturas que, em tese, possuem a maior 

participação popular nas questões da saúde. Um Conselho de Saúde se forma, por lei, com a 

obrigação de ter 50% dos conselheiros enquanto representantes dos usuários, da comunidade. 

Precisamos, ainda, problematizar o sistema hierárquico da tripartite. É válido ressaltar 

que a noção de triparte implica em uma hierarquia vertical, embora tenhamos visto que a 

promoção da saúde necessita do máximo de horizontalização e democratização do poder para 

conseguir se realizar. No entanto, esta hierarquia, quando representada em um sistema como o 

SUS, pressupõe que a dinâmica desta estrutura deve prezar, primeiramente, pelas realidades 

locais. O que isto quer dizer? Bem, estamos falando dos princípios tanto de universalidade 

quanto de municipalização neste momento: para o SUS a voz do município, da localidade 

deve ser aquela com maior eco, que necessita ser ouvida, pois é esta quem dá o termômetro 

para o reconhecimento da realidade de um contexto. No entanto, vemos no texto da política 

nacional um poder muito grande sendo depositado na figura do gestor federal, invertendo a 

lógica e apenas reificando uma estrutura que não democratiza o poder, tanto no sentido da não 

escuta daqueles que foram silenciados quanto da não participação destes nos processos de 

decisão. No quesito legal, sabemos que as leis federais são soberanas em relação as estaduais 

e municipais. Mas, cabe ao órgão federal, neste sentido, procurar estratégias para que cada 

vez mais aquilo que é municipal seja realmente representado, vislumbrado por aqueles que 
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participam da tomada de decisão na esfera federal, tornando esta esfera mais representativa da 

população, que poderia assim ajudar na definição daquilo que realmente preza pelo bem-estar 

de todos e de um contexto social mais equânime. 

Ainda na gestão federal, que é algo que vem a corroborar com o que está sendo dito 

até aqui, vemos problemas, da mesma forma, no que se entende como procedimento de auto- 

avaliação. Até que ponto há lisura, imparcialidade na avaliação de alguém sobre si mesmo? 

Seria mais coerente, portanto, implicar a sociedade neste processo, dar voz àqueles que foram 

expropriados dos espaços de fala e de decisão. 

Existem alguns itens sobre gestão e da esfera municipal que, de certa forma, 

reproduzem a lógica daquilo que vimos no âmbito federal. São eles aqueles que mencionam a 

criação de uma referência e/ou grupos matriciais responsáveis pelo planejamento, 

implementação, articulação e monitoramento, como também da avaliação da ações de 

promoção nas secretárias de saúde; que pressupõe a realização de oficinas de capacitação que 

envolvam equipes multiprofissionais, que prioritariamente atuem na atenção básica; que 

reforçam a participação comunitária e a diversidade cultural nos espaços de participação 

decisória; que identifiquem e articulem experiências de educação, formação e informação 

popular no que diz respeito à promoção da saúde. 

Vemos ser legitimado aquilo que acabamos de criticar acima, que seria o poder das 

ações sendo distribuído àqueles que compõem as secretarias de saúde e não outros órgãos, 

como o Conselho de Saúde e as associações de bairro, por exemplo. Algo que merece a 

problematização, pois o sistema pode ser mais democrático do que é. É realizável, possível 

concretamente, se existir uma maior distribuição de poder. Podemos, da mesma forma, 

problematizar as questões de poder também inclusas nas práticas e relações entre as categorias 

profissionais. Chamamos a atenção do leitor ao termo "multiprofissional". Ora, sabemos bem, 

ao dizermos de uma saúde com múltiplos determinantes, que para lidar com a mesma, 

compreendê-la e elucidá-la, seria necessário a integração de várias categorias profissionais e 

até instâncias como um todo, como podemos verificar na importância de realizar o 

matriciamento e as ações intersetoriais. Mas, de acordo com as diretrizes do SUS, os 

princípios de integralidade e interdisciplinaridade são fundamentais para o sucesso do 

sistema. Interdisciplinaridade: algo que está para além da multidisciplinaridade, das 

constituição de equipes que contém vários tipos de profissionais, mas podem não estar 

trabalhando juntos a fim de elucidar o objeto saúde. Por que insistimos ainda em utilizar o 

termo multiprofissional, se já nos é evidente que necessitamos algo além disso? Talvez, se 
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cunhássemos o termo "interprofissional", de forma a nos relembrar do princípio de 

integralidade, poderíamos informar mais sobre a competência do trabalho, incomodar mais as 

equipes de saúde no sentido de buscarem a sua realização ao invés de ficarem repetindo suas 

atuais condutas. Novamente, chamamos a atenção para o movimento de pensar acerca de uma 

atenção mais ampla de saúde. Não nos contentarmos com um aparato onde apenas estamos, 

na realidade, reificando os aspectos da estrutura social hegemônica. 

Sobre o apontamento para a participação comunitária e a importância desta no caráter 

decisório dos temas que abordam a promoção da saúde, já explicitamos, há pouco, as próprias 

características dos itens da gestão que contribuem para deixar deficitária esta participação, 

explicitando a contradição. Mas, creio que ainda seja possível, de nossa parte, um 

apontamento ainda mais profundo no que diz respeito à participação e ao espaço em que se 

participa. Como falamos anteriormente, o próprio âmbito social é um lugar privilegiado para 

isto e os indivíduos se encontram enfraquecidos para o exercício da cidadania devido aos 

determinantes sociais que perpetuam a expropriação e ausência de condições democráticas 

que fomentem tal participação. Nesse sentido, enfatizamos também a necessidade de acentuar 

tal característica com o objetivo de afastar uma concepção de que os espaços institucionais, 

como as secretarias e os conselhos, sejam os únicos os quais a voz e a participação popular 

possam ganhar legitimidade. O que promove a justiça não é a construção de espaços 

privilegiados para certos tipos de debate, e sim a postura de luta para que este debate ocorra 

no próprio ambiente onde está localizada a demanda, seja qual ambiente for. Em outras 

palavras, o Conselho de Saúde, por exemplo, não pertence apenas aos conselheiros e os 

mesmos não são os únicos autorizados ao debate; sua função é representativa e, mais do que 

debater as questões de saúde entre quatro paredes, precisam fortalecer o debate nas ruas, nos 

bairros, nas escolas e em qualquer espaço da sociedade em que as condições de vida se 

encontram aquém do que poderiam ser. Muito mais do que ser a voz de um povo, o papel de 

uma figura pública, um representante, é de promover voz para quem não a tem no próprio 

espaço em que vive. O papel é de luta para que esta voz seja, de alguma maneira, ouvida. 

Acerca da educação, a política aponta que é importante promovê-la a quem está 

impedido do acesso a mesma. No entanto, é fundamental ter cuidado, aqui, para não tornar o 

processo de educação um serviço assistencial que, ao mesmo tempo, reproduz uma noção de 

classe popular como aquela de menos-valia. Como dissemos anteriormente, o saber popular é 

o que dimensiona o tamanho do ranço social e do caminho que ainda temos que percorrer no 

sentido da emancipação. Não o contrário. O saber popular é aquilo que enriquece o debate. Se 
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configura como conduta inadequada, segundo os princípios da promoção da saúde, uma 

atitude que ignora este saber ou o subordina ao saber filosófico e acadêmico. Tal atitude só 

demonstraria, novamente, a manutenção de uma relação de poder histórica entre opressores e 

oprimidos. 

Chegamos, por fim, no tópico que movimenta as Ações Específicas de promoção da 

saúde. A primeira delas envolve a questão da alimentação saudável, visando a promoção de 

ações relativas à alimentação saudável e contribuam para reduzir a pobreza, que propiciem a 

inclusão social e o cumprimento do direito humano à alimentação adequada. Vemos aqui o 

tato da política com a possibilidade, real e concreta, de superarmos as situações de miséria e 

de fome que ainda perduram em nossa sociedade. É possível a distribuir os alimentos, superar 

a fome e possuímos condições materiais para isso. Produzimos e acumulamos alimentos mais 

do que suficientes para extinguirmos a fome do mundo. Esta postura é esclarecida, consciente 

da possibilidade e entendida enquanto um direito humano, visto que os alimentos estão 

também inseridos na estrutura social, no mercado e forma-mercadoria, sendo produzidos 

graças a força de trabalho dos seres humanos que, no mínimo, deveriam ser atendidos em suas 

necessidades básicas. No entanto, a política fala sobre inclusão, o que, isoladamente, pode 

indicar para apenas uma reintrodução do excluído no meio social. Isto nos soa bárbaro, pois 

acabamos de dizer que este, não necessariamente, está fora do mercado e da estrutura social, 

pois faz parte da mesma. É utilizado enquanto força de trabalho pelos meios de produção, mas 

produzindo mercadorias que não o atendem, não sanam suas necessidades, visto que o valor 

destes objetos, que anteriormente abordamos no capítulo sobre o fetichismo na saúde, está 

inserido numa relação de troca. A retenção das riquezas e do acesso nas mãos de poucos é 

algo que faz parte da lógica do sistema, que mantém a relação entre dominantes-dominados. É 

uma relação utilitária. 

Frisamos que introduzido o indivíduo já está, mas numa configuração bárbara. É 

bárbaro ser reduzido a instrumento e força de trabalho. É bárbaro o próprio homem ser 

convertido em forma-mercadoria para conseguir ter um acesso mínimo a condições de vida 

mais justas. E, além disso, temos que ter cuidado, também, com uma noção de reinserção 

acrítica a esta estrutura da sociedade: para aquele que, de fato, está totalmente cindido das 

relações sociais, em situação em que fora descartado, como vemos acontecer com os loucos e 

asilados, por exemplo, apenas atuar na sua reintrodução, sem questionar a estrutura que o 

violentou devido à sua não adequação aos modos em que esta opera, não é um caminho que 

aponta para a possibilidade de emancipação, apenas de retorno à servidão. 
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Existe ainda o enfoque na articulação intra e intersetor com o objetivo de implementar 

a Política Nacional de Promoção da Saúde por meio do reforço à implementação da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição e da Estratégia Global. Aqui, se reafirma a necessidade 

da formular, implementar e avaliar as políticas públicas que considerem, também, as 

especificidades culturais e regionais. Vemos no texto o apontamento para uma noção de 

microestrutura, mas que não se ocupa com uma noção mais ampla, de macroestrutura. Da 

relação entre macro e micro, das relações desiguais, competitivas e podem ser verificadas 

entre as próprias microestruturas, que seguem as determinações da macroestrutura por ser ela 

o que organiza os dispositivos da sociedade. 

O que queremos deixar claro é que não basta exigir do indivíduo que ele coma 

adequadamente, sendo que suas condições mais básicas, o que inclui a própria alimentação, 

não estão sendo garantidas. Muito menos assertiva é a postura de regular a alimentação do 

indivíduo, demandando dele o acesso a uma variedade de opções nutricionais as quais este 

mesmo não possui condições de obter, visto que não possui a moeda de troca do sistema 

capitalista para adquiri-las: o dinheiro. Não basta esclarecer das necessidades, que ao mesmo 

tempo revelam a gravidade da situação de desigualdade social que ainda nos encontramos, 

sem  questionar  os  elementos  que  fazem  a  manutenção  da  mesma  a  partir  de  interesses 

privados, econômicos e que atendem somente às demandas do capital. 

A política reforça constantemente a importância de mobilizar instituições públicas e 

privadas a fim de implementar ações de combate a fome e acesso alimentício. No entanto, 

reforçamos que é necessário um movimento para além da verificação da desigualdade, mas 

que questione o que provoca a mesma para atuar, concretamente, nos aparelhos adequados. 

Por que existe acúmulo e desperdício de alimentos? O que impede o acesso aos mesmos, visto 

que produzimos alimentos suficientes para atender a todos? Por que não erradicamos a fome, 

se temos todas as condições materiais para tal? A Política Nacional de Promoção da Saúde é 

muito pouco ou nada crítica neste sentido, visto a ênfase que deposita nos seus aspectos 

regulatórios e que estão mais interessados nos estilos de vida, criando normas e discursos que 

apenas afirmam que o indivíduo tem que comer e buscar o adequado sustento. Isso apenas 

recoloca os humanos nos meios de produção, serve de mote para o consumo, para a busca 

pelas mercadorias que precisam adquirir para estarem regulados ao padrão e modelo de saúde 

vigente. Deposita muita esperança na articulação e mobilização dos setores público e privado 

e, de nossa parte, pensamos que é muito interessante a implicação das instituições privadas na 

responsabilização pela desigualdade. Mas, precisamos nos atentar para a convivência entre 

108 
 



dois tipos de instituições que possuem interesses distintos: a pública, responsável por traduzir 

as demandas do coletivo e a privada, enquanto um mecanismo voltado para o interesse 

individual. Assim como no artigo 199 da Constituição Federal, que acarreta problemas ao 

instituir que a saúde é pública e livre a iniciativa privada, dando a entender que esta é de 

todos, mas, ao mesmo tempo, pode ser de apenas alguns, aqui encontramos uma problemática 

semelhante, que pode ao mesmo tempo gerar posturas tanto congruentes com as de promoção 

da saúde, na criação de espaços que atuem no sentido de sanar as mazelas da sociedade, como 

outra que, ao mesmo tempo, estaria atuando apenas em sentido emergencial, sanando 

deficiências de maneira assistencialista,  não  promovendo  a  mudança.  Falamos  da  

possibilidade  de  existirem,  no mesmo contexto, um aparelho que atue na transformação 

social e outros que apenas utilizem esta premissa por esta se configurar numa boa forma de 

negócio e retorno financeiro. Acreditamos ficar nítida a disparidade entre os interesses 

públicos e privados nesta problematização que fazemos. 

De maneira geral, a Política Nacional de Promoção da Saúde atua como aparelho 

regulatório e reduzido aos estilos de vida em quase todos os seus itens. Para que não caiamos 

numa repetição acerca dos seus aspectos, falaremos mais sobre algumas das constatações, a 

seguir, deste acento regulatório, conciliatório e nada transformador, em outras diretrizes de 

ação específica: na questão da prática do exercício físico, encontramos que o objetivo é de 

oferta de práticas e atividades corporais, como caminhadas e prescrições de exercícios físicos, 

voltadas tanto para a comunidade quanto para grupos vulneráveis. Ainda, existe a 

recomendação de constituição dos mecanismos que sustentem e dêem continuidade às ações 

do "Pratique Saúde no SUS", uma ação de saúde. Por um lado, entendemos e interpretamos 

este título como uma estratégia do sistema de saúde. Mas, isso não nos impede de questioná-

la no que esta propõe no seu enunciado, com o que quer dizer com o termo que lhe deu nome. 

Onde é o SUS? Ora, ele não está em todo lugar? Não é um sistema único? Praticar saúde 

apenas na unidade básica de atenção em saúde não seria algo contraditório, neste sentido? 

Voltamos a mencionar a responsabilidade, aqui, da Política Nacional com a transformação 

efetiva, concreta do ambiente social e não da mera criação de aparelhos para atender ou 

minimizar os quadros. Não estamos dizendo que estes aparelhos não são importantes, mas sim 

que as ações reduzidas a apenas o uso e aprimoramento dos mesmos não são suficientes para 

a transformação efetiva a qual nos propomos. 

Onde o texto afirma a necessidade da articulação de parcerias para estimular a prática 

de exercício físico no ambiente de trabalho, a política acerta por nos apresentar a questão do 
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trabalho como um contexto no qual a saúde necessita ser discutida. Mas, a política não 

elabora sobre a mortificação promovida pelo trabalho na vida dos indivíduos, não reflete 

sobre como o interesse exclusivo na força de trabalho pode propiciar a criação de estratégias 

que apenas constituem um indivíduo resiliente, tolerante à dor e capaz de suportar o 

sofrimento, algo que retoma nossa discussão, a partir de Adorno, quando este fala de uma 

saúde para a morte. Tocar em pontos fundamentais acerca do trabalho, como a luta por 

direitos ou a redução das grandes jornadas de trabalho é algo que a Política Nacional de 

Promoção da Saúde sequer faz menção. 

A intersetorialidade, que sempre retorna para a pauta quando falamos na ampliação 

das ações de promoção da saúde, volta a ter participação importante em nossa reflexão. A 

Política Nacional de Promoção da Saúde afirma, em suas ações específicas, a grande 

importância que deposita na pactuação com os gestores do SUS e de outros setores para 

desenvolver ações voltadas para os estilos de vida. Este enfoque, que reduz a ação 

intersetorial, pode nos trazer um gravíssimo problema: como a atenção ao estilo de vida 

pressupõe uma ação de controle em saúde, a proposta da intersetorialidade, que já está em 

posse privilegiada do gestor federal do SUS, como anteriormente mencionado, corre o risco 

de sempre partir, a princípio, do setor da saúde para os demais. Mas, partir no sentido de não 

ampliar a problematização com as contribuições das diferentes áreas do conhecimento as 

quais queremos conversar. Podemos, ao contrário, cair no erro de subordinar tais áreas ao 

setor saúde, caso sejam mantidas suas características de controle, criando ações não 

necessariamente intersetoriais, mas intrasetoriais, através de um falso discurso de que as 

outras áreas do conhecimento estariam sendo contempladas, quando, na realidade, apenas 

estão sendo subordinadas. O olhar da política é maior para o setor da saúde do que para os 

outros setores, o que também é um problema. Reconhece as múltiplas determinações da 

saúde, mas não atua no sentido da superação de um modelo centrado em um único setor. 

Estas foram, dentro das limitações que anunciamos no princípio deste capítulo, as 

contribuições que conseguimos fazer através da problematização da Política Nacional de 

Promoção da Saúde. Identificamos como uma de suas principais deficiências, em relação aos 

próprios sentidos da promoção, o seu acento demasiado nas práticas preventivas e de redução 

de danos, que envolvem alimentação, prática física e consumo de substâncias. Isto não apenas 

empobrece o conceito de promoção da saúde, mas também reifica os mecanismos de controle 

dos indivíduos e do corpo já existentes na sociedade e que, não necessariamente, servem à 

autonomia e à emancipação dos humanos. Tal olhar fiscaliza apenas a esfera individual e 
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compromete os interesses coletivos. Devemos nos comprometer, eticamente, com uma 

postura diferente. Uma postura preocupada com os caminhos para a construção de uma 

agenda de saúde que supera as práticas hospitalocêntricas e de enfoque biomédico, que não 

atuem na manutenção do sofrimento, devido ao seu caráter utilitário em virtude das 

exigências do trabalho e dos meios de produção. Estamos caminhando, mas, temos muito a 

realizar, principalmente pelo fato de não termos superados as marcas da dominação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de abordar um documento político para que seja feita, através dele, uma 

análise dos determinantes sociais que possam estar sendo expressos, não é uma tarefa fácil. É 

árdua e de constante reflexão. É válido dizer que a mesma estrutura social que imprime nos 

documentos as marcas da dominação afetam, também, o próprio pesquisador, que está 

inserido na mesma estrutura e não isento da reprodução de suas características. Nesse 

sentido, reafirmamos a importância de pensarmos sobre as ideologias, inclusive aquelas as 

quais nos apropriamos para refletirmos o nosso objeto de interesse. Assim como a Política 

Nacional de Promoção da Saúde aponta para a possibilidade de um modelo de saúde 

acessível e disponível a todos, ela também reproduz, ao mesmo tempo e através de suas 

diretrizes normativas, os mecanismos que estão na contramão deste ideal. Isto também 

ocorre com o pensador, que necessita do compromisso com um duplo movimento de crítica: 

tanto da sociedade como da escolha de todos os elementos que ele lançou mão para elaborar 

esta crítica. Seu pensamento procura pelo esclarecimento, está inserido dentro de um 

processo em que, arduamente, este tenta superar as marcas de um modelo de teoria 

tradicional que não promove a transformação da sociedade, como nos lembra Horkheimer 

(1980). Nesse sentido, o trabalho apresentado não se esgota e não está imune à crítica, 

principalmente aquelas que se apresentam compromissadas com a intenção de avançarmos 

na busca pela emancipação dos seres humanos. 

Avaliamos que o trabalho com o conceito de fetiche, nesta dissertação, na tentativa de 

pensar a saúde na forma-mercadoria através dos seus múltiplos determinantes, foi algo que 

nos permitiu algumas contribuições e incômodos. Uma observação que podemos fazer é da 

ausência, no documento da Política Nacional de Promoção de Saúde, de uma postura de 

diálogo com pensadores críticos da sociedade, da saúde e de seus determinantes, que 

poderiam colaborar muito com nossa construção do conhecimento. Algo que motivou, 

inclusive, o diálogo deste trabalho com os teóricos materialistas. 
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Quando questionamos o conceito da saúde como o completo bem-estar 

biopsicossocial e o ampliamos ainda mais com as contribuições teóricas dos pensadores da 

área da promoção da saúde, que foram contemplados neste trabalho, além de elucidarmos a 

possibilidade destes determinantes estarem sendo transformados em objetos de consumo que 

atuam na retroalimentação do sistema capitalista, podemos refletir nas próprias noções 

conceito de promoção da saúde como fetiche, que para além da sua aparência, podem 

apresentar marcas fantasmagóricas que atuem enfaticamente na reificação, se distanciando 

do compromisso de transformação e realização da sociedade. Pelo fetichismo, as noções 

podem ser incorporadas, igualmente, nas relações de troca, assumirem a forma-mercadoria. 

Se as relações de troca, na estrutura do mercado, se dão no contato entre as mercadorias, uma 

promoção da saúde fetichista também poderia, neste sentido, estar sendo ofertada em troca 

de alguma coisa, o que precisamos cuidadosamente refletir. 

O que percebemos no movimento de promoção da saúde com um enfoque exagerado 

nos estilos de vida é uma possível regulação, conciliação com as demandas da própria 

estrutura social, docilizando os indivíduos para as demandas desta estrutura. Em 

contrapartida, são inúmeras as mercadorias que podem ser criadas a fim de sustentar este 

aparato da saúde por via do fetichismo de seus vários determinantes. Podemos encontrar 

mercadorias para nos alimentar, nos exercitar, para operarmos em um contexto, para nos 

medicar e uma infinidade de outras mais. A retenção do enfoque no consumo é problemática 

pelo seu caráter de reprodução da organização social vigente, caracterizada pela grande 

desigualdade e pela expropriação. Há de se ter bastante atenção com uma ênfase exagerada 

nos estilos de vida, pelo risco que de nos conciliar com os mecanismos de dominação e não 

propriamente superá-los, objetivo central de um projeto de promoção da saúde e que deveria 

ser contemplado em suas políticas. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde apresenta, para nós, alguns aspectos 

preocupantes pelo fato de não se ater a elementos essenciais para a realização, de maneira 

esclarecida, das ações de promoção. Além do enfoque demasiado nos estilos de vida, como 

mencionamos, acreditamos que a política ainda precisa caminhar na compreensão da 

qualidade  de  vida  enquanto  uma  possibilidade  que  existe  para  além  da  redução  da 

vulnerabilidade e do risco, algo que concomitantemente nos mostra uma falsa consciência, 

presente na política, quando os seus princípios são apresentados como determinantes para a 

igualdade e para a saúde coletiva. Não viver em vulnerabilidade é bem quisto, concordamos. 

Mas, também percebemos que a questão é muita mais complexa, pois podemos investir num 
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projeto coletivo que visa condições de vida mais justas e de maneira a não reproduzir ou 

amenizar, durante o processo, a desigualdade. Que atue de forma a não reproduzir, através 

dos dispositivos institucionais e econômicos, as condições que impossibilitam uma vida mais 

digna para todos. 

Outro ponto fundamental, caro para a nossa compreensão de uma política que seja 

esclarecidamente pública, se trata da enorme importância da participação comunitária em 

todos os âmbitos da sociedade. Ainda sofremos com a tendência de centralização do 

discurso, das práticas e da gestão na figura dos profissionais da saúde, formulando, inclusive, 

políticas que dialogam apenas com os mesmos e que, por fim, se revelam enquanto não 

representativas de um povo e demais profissionais, de variadas áreas do conhecimento, que 

poderiam estar contribuindo para o debate. A Política Nacional de Promoção da Saúde, por 

aproximar a noção de autonomia de um discurso disciplinar, explicitada pela normatividade 

em relação às formas de vida, não implica os atores sociais. Atua apenas no processo de 

reificação das históricas relações de dependência entre profissionais da saúde e indivíduos os 

quais são assistidos em todos os seus níveis. Esta relação estará longe de algo desejável 

sempre que se colocar de forma vertical, pois lima a participação coletiva necessária para a 

emancipação. 

Uma descentralização é bem quista, igualmente, nas ações intersetoriais. Acreditamos 

que a atual Política Nacional de Promoção da Saúde exibe traços centralizadores e que 

impossibilitam uma problematização intersetor, reduzindo as ações numa dimensão 

intrasetor em que os demais setores se encontram subordinados aos mecanismos regulatórios 

da mesma política de promoção da saúde. Algo historicamente não muito novo e que 

representa, também, uma tradição e práxis neste campo. Acreditamos que contribuições de 

Horkheimer (1980) nas considerações feitas acerca da teoria tradicional podem nos fazer 

refletir também sobre as marcas históricas contidas nos modos de legislar, não descolados do 

modo de produção e da organização social do trabalho da época em que se situa. 

Compreendemos que as leis, enquanto normativas, não possuem a potência 

necessária para superarem, sozinhas, as marcas da desigualdade e injustiça social. Assim 

como o próprio pensamento não é transformador por si só, o instrumento jurídico não é 

capaz de transformar a sociedade isoladamente. No entanto, através dele podemos entrar em 

contato, dialeticamente, com as marcas nele deixadas pela própria estrutura que o fabricou e, 

também, constatar e utilizar suas próprias contradições para refletirmos sobre a realidade e 

possibilidades materiais de realização. Um documento não revela aspectos que dizem 
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respeito apenas à sua estrutura, mas também os modos de produção que mantém a 

dominação. Ao observar e refletir uma política, podemos revelar características do ambiente 

social em que ela foi produzida e vice versa. Dito isso, acreditamos no potencial do 

documento no auxílio de denúncia da subordinação das forças produtivas pelas relações de 

produção na sociedade, amparada pela  racionalização do trabalho repõem a injustiça e a 

barbárie em nossa sociedade.  
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