
 Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História 
das Ciências 

 

 

 

 

 

SAÚDE NO CONTEXTO EDUCACIONAL: 

As abordagens de saúde em um livro didático de 
biologia largamente usado no ensino médio 

brasileiro 
 

 

 

Liziane Martins 
 

 

 

 

 

 

Salvador – Bahia 

Fevereiro, 2011. 

  



Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências 

 

 

SAÚDE NO CONTEXTO EDUCACIONAL: 

As abordagens de saúde em um livro didático de 
biologia largamente usado no ensino médio brasileiro 

 

Liziane Martins 
 

Trabalho de dissertação apresentado 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, Filosofia e História das 
Ciências, da Universidade Federal da 
Bahia, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre.  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Charbel Niño El-Hani 
 

 

Salvador – Bahia 

Fevereiro, 2011. 



Universidade Federal da Bahia 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

_____________________________________________ 

Profº. Drº. Charbel Niño El-Hani – orientador. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Brasil.   

 

 

_____________________________________________ 

Profª. Drª. Ângela Maria Freire de Lima e Souza 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Brasil.  

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª. Drª. Graça Simões de Carvalho 

Universidade do Minho – Portugal.  

 

Salvador – Bahia 

Fevereiro, 2011. 

 



Agradecimentos 

 

Ao meu orientador, professor Charbel Niño El-Hani, meu profundo agradecimento por 
sua orientação, leitura cuidadosa dos meus textos e inacreditável paciência para aceitar 
todos os prazos por mim estabelecidos. 

Às professoras Ângela Freire, Christiane de Souza e Graça Carvalho, pelas críticas, 
excelentes contribuições e comentários na qualificação. Agradeço também aos 
professores Marco Barzano e Rosiléia de Oliveira por aceitarem participar da banca 
como suplentes. E às professoras Ângela e Graça por terem aceitado gentilmente a 
participação na banca de defesa, meu muito obrigada. É um privilégio tê-los nessa 
trajetória. 

A este programa de Mestrado na pessoa de seu coordenador, professor André Luis 
Mattedi Dias. Aos colegas do mestrado e do Grupo de Pesquisa em História, Filosofia e 
Ensino de Ciências Biológicas, pela companhia durante os últimos anos, sobretudo a 
Girlene dos Santos, Thaís de Araújo e Vanessa Carvalho, pela validação dos meus 
dados, auxílio na análise e pelas enormes discussões. 

Ao programa de bolsas da CAPES com o qual fui beneficiada, permitindo me dedicar 
ao trabalho. 

Aos meus amigos Dani, Gi, Lia, Panqui, Nessa e Valter, por todo o apoio e socorro nos 
momentos de desespero. Agradeço também a profa. e amiga Rosi, pela excelente 
revisão crítica.  

Por fim, aos meus familiares, a Prin por ser a minha amada Princesa e, em especial, ao 
Belucco, meu esposo André Gomes, por tua presença, paciência, cuidado, carinho e 
amor nesse e em outros momentos de nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

Apresentação  ........................................................................................... 1 

Capítulo Um – Construtos Teóricos e Práticos de Saúde  ...................... 6 

1. Introdução  ............................................................................. 7 

2. Identificação e Análise do Corpus da Pesquisa  .................... 10 

3. As Abordagens de Saúde  ..................................................... 12 

3.1 A Religião e a Saúde  .................................................. 14 

3.2 A Etnomedicina e a Saúde  ......................................... 15 

3.3 A Abordagem Biomédica  ........................................... 16 

3.3.1 Aspectos históricos  ........................................... 16 

3.3.2 A idéia de normalidade  ..................................... 19 

3.3.3 A doença e a enfermidade  ................................. 19 

3.3.4 A medicalização  ................................................ 20 

3.3.5 A mercantilização da saúde  ............................... 21 

3.3.6 O reducionismo  ................................................. 22 

3.3.7 Tecnomedicina  .................................................. 23 

3.4 A Abordagem Comportamental  ................................. 26 

3.5 A Abordagem Socioecológica  .................................... 29 

4. Construtos Práticos das Abordagens de Saúde  ..................... 36 

5. Considerações Finais  ........................................................... 44 

6. Referências  .......................................................................... 45 

Capítulo Dois – Abordagens de Saúde em um Livro Didático de 
Biologia largamente utilizado no Ensino Médio Brasileiro .................. 55 

1. Introdução  ........................................................................... 56 

2. Abordagens de Saúde  .......................................................... 58 



3. Metodologia  ........................................................................ 60 

4. Resultados e Discussão  ........................................................ 65 

4.1 O Texto Principal  ....................................................... 66 

4.2 Os Textos Complementares  ....................................... 74 

4.3 As Imagens  ................................................................ 81 

4.4 As Atividades  ............................................................ 85 

4.5 Conclusões sobre o Contexto referente à Organização 
Geral do Livro  ......................................................................... 87 

4.6 A Saúde no Contexto das Subdisciplinas da Biologia  89 

5. Considerações Finais  ........................................................... 90 

6. Referências  .......................................................................... 92 

Capítulo Três – A Promoção de Saúde em um Livro Didático de 
Biologia largamente utilizado no Ensino Médio Brasileiro  ................. 98 

1. Introdução  ........................................................................... 99 

2. A Promoção de Saúde: um aspecto no universo da saúde  .. 102 

2.1 A Promoção de Saúde entendida em termos de 
construtos práticos  ................................................................. 105 

2.2 Os tipos de Promoção de Saúde  ............................... 111 

2.3 Uma tipologia de Promoção de Saúde apropriada para a 
análise de livros didáticos  ...................................................... 119 

3. Metodologia  ...................................................................... 120 

4. Resultados e Discussão  ...................................................... 124 

4.1 O tratamento da Promoção de Saúde nos elementos que 
compõem o livro  .................................................................... 125 

4.1.1 O texto principal  ............................................. 125 

4.1.2 Os textos complementares  ............................... 129 



4.1.3 As atividades  ................................................... 132 

4.1.4 As imagens  ..................................................... 134 

4.2 O tratamento da Promoção de Saúde nas Subdisciplinas 
da Biologia  ............................................................................ 137 

5. Considerações Finais  ......................................................... 138 

6. Referências  ........................................................................ 139 

Conclusões gerais  ................................................................................ 146 

Referências completas .......................................................................... 148 

Referências do corpus de análise do capítulo 1 ...................................... 148 

Livro didático analisado  ........................................................................ 152 

Referências Gerais  ................................................................................ 152 



1 
 

                                                                APRESENTAÇÃO  

 

A saúde no contexto educacional é tema de investigação vasta no âmbito 
internacional. Os estudos sobre o tema variam desde a proposição de iniciativas de 
formação de professores voltadas para a educação em saúde (e.g., CATALÁN, SALA & 
BEGUER, 1993) às análises das abordagens de saúde encontradas em livros didáticos 
de biologia (e.g., CARVALHO ET AL., 2007, 2008), às pesquisas sobre concepções de 
saúde de escolares (e.g., DAIGLE, HEBERT & HUMPHRIES, 2007), às investigações 
sobre modelos de transposição didática utilizados na formação de profissionais da saúde 
(e.g., CARVALHO & CARVALHO, 2008). 

No âmbito nacional, a interface entre saúde e educação também tem sido 
intensamente pesquisada. Como exemplos, podemos citar o estudo de Cotrim e 
Rosemberg (1991) sobre a forma como as drogas psicotrópicas são tratadas em 18 livros 
didáticos brasileiros (do ensino fundamental e médio); a análise feita por Mohr (1994, 
1995, 2000) sobre os conceitos de saúde encontrados em livros didáticos do ensino 
fundamental, bem como sobre as atividades didáticas na área de educação em saúde 
realizadas por professores de Ciências dos 3º e 4º ciclos das redes de ensino público do 
município de Florianópolis-SC (MOHR, 2002); a investigação de Freitas e Martins 
(2008) sobre como a saúde é abordada no livro didático de Ciências; entre vários outros 
exemplos possíveis. No entanto, não conhecemos investigações sobre os livros didáticos 
do ensino médio brasileiro que enfoquem o tema saúde, tendo sido esta uma das razões 
para nossa opção por realizar esse trabalho tendo o ensino médio e o livro didático 
como objetos de investigação. 

Em tempo, é importante primeiramente destacar que o trabalho ora apresentado 
como dissertação de mestrado é fruto de investigações desenvolvidas no Grupo de 
Pesquisas em História, Filosofia e Ensino de Ciências Biológicas (GPHFECB – UFBA), 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 
(UFBA-UEFS), sob a orientação do prof. Charbel Niño El-Hani. Ele também é fruto de 
estudos realizados no contexto de uma colaboração com os grupos de pesquisas 
coordenados pelas profas. Isabel Martins, na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Guaracira Gouvêa, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), e pelo prof. Nélio Bizzo, na Universidade de São Paulo (USP). Neste projeto 
em colaboração, os membros de cada grupo estão envolvidos na investigação da 
educação em saúde, conforme expressa em livros didáticos a partir de diferentes 
perspectivas teórico-metodológicas, considerando suas linguagens, verbal e imagética, 
usos em sala de aula, referenciais epistemológicos, organização didática dos conteúdos 
e relações com o conhecimento de referência.  

Vale destacar que essa investigação contribui diretamente, ainda, para a minha 
formação, a partir do envolvimento com este projeto que reúne grupos de pesquisa de 
diferentes instituições. O esforço de pesquisar o livro didático e os conteúdos de saúde 
no campo educacional é importante também para minha formação como pesquisadora, 
por ser uma investigação que trouxe dificuldades que demandaram meu esforço, 
dedicação e estudo para que fossem superadas, por envolver diversas variáveis e por ser 
necessária uma apropriação de conhecimento de duas grandes áreas: saúde e educação.  

O foco desta dissertação recai sobre as abordagens de saúde encontradas em um 
livro didático de Biologia do ensino médio largamente utilizado no Brasil, investigadas 
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através de um instrumento de análise que permite associar alguns indicadores presentes 
nos textos do livro com abordagens de saúde identificadas a partir de uma revisão da 
literatura que trata desse assunto, em diferentes áreas do conhecimento. 

Consideramos o instrumento de análise um resultado importante do presente 
trabalho, na medida em que tornou possível investigar em profundidade os conteúdos 
sobre saúde presentes no livro. Além disso, ele pode contribuir para outros estudos 
empíricos sobre a abordagem da saúde em livros didáticos e, também, como um 
elemento auxiliar na escolha dos livros didáticos do ensino médio pelos professores. 
Afinal, ele pode servir como ferramenta para que professores analisem o modo como os 
livros didáticos tratam dos conteúdos de saúde. Isso se mostra importante, uma vez que 
estes conteúdos estão entre os que mais têm conseqüências para as vidas dos estudantes 
(e, inclusive, de suas famílias) e frente aos quais é particularmente importante o 
desenvolvimento de uma atitude crítica no que concerne aos direitos relativos à saúde e 
à relação entre fatores sócio-políticos e qualidade de vida, entre outros aspectos. A 
aprendizagem dos alunos acerca de questões relacionadas à saúde pode não só 
contribuir para o entendimento de seu próprio corpo, mas, sobretudo, para a 
compreensão da realidade familiar e do meio social em que estão inseridos, quanto aos 
seus impactos sobre a saúde. Assim, a educação dos estudantes quanto à promoção de 
saúde pode cumprir papel importante na formação de cidadãos socialmente responsáveis 
e na construção de ações não somente individuais, mas também coletivas. Por isso, é 
importante não somente identificar qual(-is) abordagem (-ens) de saúde e de doença é 
(são) predominante(s) nos livros didático, mas, sobretudo, analisar e refletir sobre o 
modo como ela(s) é (são) tratada(s) nestes livros. 

Além disso, o instrumento que construímos, ao mesmo tempo em que elucida o 
modo como a saúde é enfocada no livro, aponta para as omissões em sua abordagem, 
possibilitando que o professor localize pontos em que seu trabalho docente deve ir além 
do uso do livro didático, mobilizando outros recursos e atividades, que contemplem 
aspectos da saúde que sejam pertinentes à vida dos alunos, mas não foram devidamente 
tratados no livro.  

A relevância do presente estudo também fica evidente quando consideramos que 
o modo como os livros tratam da saúde não foi um foco de análise na avaliação dos 
livros didáticos de Biologia do ensino médio que foram submetidos ao Programa 
Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM), realizada entre os anos de 
2005 e 2006 (EL-HANI, ROQUE & ROCHA, 2007, no prelo). 

A necessidade de mais investigações sobre como a saúde é tratada em livros 
didáticos também se coloca a partir da introdução formal no currículo escolar, em 1971, 
de uma área distinta do conhecimento, a saúde, na área educacional (BRASIL, 1996). 
Torna-se importante, portanto, elucidar como tem se dado a recontextualização 
pedagógica do conhecimento sobre saúde, na constituição do conhecimento escolar. 

No que diz respeito à promoção da saúde, esta necessidade também surge porque 
este é um campo de estudo ainda pouco investigado, bem como a maioria dos estudos 
esteve vinculado às iniciativas ligadas ao comportamento, aos estilos de vida dos 
sujeitos e a ações centradas na prevenção de doenças e hábitos de higiene (BRASIL, 
2006), não enfocando outras dimensões centrais da promoção de saúde, por exemplo, 
dimensões políticas, ambientais, socioculturais. 
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Alves (1987), por exemplo, destaca que, nos livros de Ciências, há uma 
preocupação muito maior em inculcar regras e hábitos sadios do que ensinar aos 
indivíduos e grupos como satisfazer necessidades em saúde, modificar favoravelmente o 
ambiente, exercer a cidadania etc. (BRASIL, 2002b). Boruchovitch, Felix-Sousa & 
Schall (1991) consideram que a ênfase sobre a higiene, a cura e algumas regras para a 
manutenção da saúde, centradas num comportamento de evitação, seja reflexo da 
mentalidade vigente no Brasil, que se preocupa muito mais com os aspectos manifestos 
e observáveis do comportamento do que com o desenvolvimento de uma postura que 
promova a saúde como uma decorrência de um modo de viver. 

Em suma, o objetivo geral deste trabalho é identificar e investigar as abordagens 
de saúde presentes em um livro didático de Biologia do ensino médio amplamente 
utilizado nas escolas públicas brasileiras, bem como analisar como a discussão das 
práticas de saúde neste livro didático pode contribuir para a promoção da saúde, a partir 
de um instrumento de análise construído no presente estudo.  

Para atingir este objetivo geral, consideramos necessário dar conta dos seguintes 
objetivos específicos:  

1. Revisar criticamente trabalhos que tratam de saúde e doença em uma 
diversidade de áreas do conhecimento, de modo a investigar características que possam 
diferenciar as abordagens de saúde de uma maneira consistente e, assim, possibilitar a 
construção de um instrumento de análise que contemple as diferentes abordagens 
identificadas; 

2. Construir um instrumento de análise para investigar o tratamento de 
conteúdos relativos à saúde e à doença em livros didáticos de Biologia do ensino médio; 

3. Analisar qual é a abordagem de saúde predominante no livro didático mais 
escolhido pelos professores das escolas públicas brasileiras, entre os livros aprovados 
pelo Programa Nacional do Livro do Ensino Médio (PNLEM), em sua edição de 2007; 

4. Investigar de que forma as práticas de saúde e os discursos relacionados ao 
cenário prático da saúde sugeridos no livro didático contribuem para a promoção da 
saúde. 

O foco do trabalho recairá na forma como conteúdos de saúde são abordados 
pelo livro didático do ensino médio Biologia, de autoria de Laurence (2005). Este livro 
foi analisado por ter sido o mais escolhido pelos professores entre aqueles aprovados 
pelo Programa Nacional do Livro do Ensino Médio, do Ministério da Educação (EL-
HANI, ROQUE & ROCHA, 2007). O estudo realizado permitiu investigar como a 
saúde é abordada no livro, em particular, se ela é discutida em termos de uma 
abordagem global de saúde, conforme sugerem a WHO (OPS, 1986; BRASIL, 2002c), 
os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 2000) e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino médio – PCNEM (2002b), bem como a maneira 
como o livro faz alusão às intervenções e práticas da promoção de saúde, quando for o 
caso.  

Apesar de Sallis et al. (2003) não terem encontrado evidências de que 
intervenções saudáveis no ambiente escolar contribuam efetivamente para modificações 
comportamentais de estudantes em prol de escolhas e hábitos saudáveis, acreditamos 
que utilizar o livro didático, como recurso pedagógico mais utilizado no ambiente 
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escolar, para discutir questões referentes à saúde é relevante, uma vez que, através de 
conhecimentos alicerçados no contexto histórico, político, social e ecológico, torna-se 
possível estimular os alunos para que assumam um papel de agentes de sua própria 
saúde. Além disso, pode-se assim empoderá-los no que respeita à construção de estilos 
de vida saudáveis e à participação política visando o estabelecimento de melhores 
condições de vida e, logo, de saúde para as comunidades das quais fazem parte. 

Adotar livros didáticos como objeto de pesquisa, por sua vez, nos permite 
enfocar um recurso pedagógico de grande circulação e de papel muito significativo nos 
sistemas escolares (ver DELIZOICOV, ANGOTTI & PERNAMBUCO, 2002; MEGID 
NETO & FRACALANZA, 2003; NÚÑES ET AL., 2003), através do qual a maioria dos 
estudantes e mesmo professores tem acesso à educação em saúde. Além disso, a opção 
pelo livro se deve ao fato de que ele é o principal instrumento controlador da prática 
pedagógica (BALL & FEIMAN-NEMSER, 1988; GAYÁN & GARCÍA, 1997; NÚÑES 
ET AL., 2003), de modo que análises críticas e possíveis mudanças nesse recurso 
podem refletir-se em modificações positivas do sistema educacional. Vale a pena deixar 
claro, contudo, que reconhecer o papel desempenhado pelos livros didáticos nos 
currículos em ação não implica a negação do papel central do professor na construção 
do trabalho pedagógico (EL-HANI, ROQUE & ROCHA, no prelo) ou uma visão 
acrítica das possibilidades e dos limites, das omissões e dos problemas encontrados 
nestes materiais. 

Vale destacar, por fim, que a opção pelo nível médio de escolaridade decorreu 
do fato de que, para a grande maioria das pessoas, ele representa a última experiência de 
educação formal na área das ciências naturais, o que implica uma última oportunidade 
de terem uma educação em saúde orientada por um ensino formal.  

Numa tentativa de contemplar todos os objetivos mencionados acima, esta 
dissertação contém três capítulos. O primeiro capítulo é dedicado à discussão sobre as 
abordagens de saúde encontradas na literatura, através de um estudo de revisão 
bibliográfica, que mostrou as discussões de saúde sendo guiadas principalmente por três 
distintas abordagens: biomédica, comportamental e socioecológica. Neste capítulo, 
abordamos os contextos que propiciaram o desenvolvimento das diferentes formas de 
conceber saúde e doença, as principais características de cada abordagem de saúde, as 
críticas a elas, e as várias dimensões teóricas e práticas que as caracterizam. Por fim, 
introduzimos uma discussão sobre práticas de saúde, devido à importância das relações 
entre teoria e prática nas discussões sobre saúde e por ser dada pouca ênfase na 
literatura às práticas de saúde vinculadas às diferentes abordagens, o que pode justificar 
a lacuna presente entre o conhecimento de referência estabelecido e as práticas de saúde 
(BYDLOWSKI, WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p. 15). Esta é uma lacuna 
importante, a ser enfrentada, ainda que deva ser reconhecido que os estudos teóricos não 
geram de modo imediato conseqüências no campo prático, dado que as relações 
pesquisa-prática são complexas, envolvendo tipos distintos de conhecimentos (ver 
MYERS, 1993; KENNEDY, 1997; BERO ET AL. 1998; MCINTYRE, 2005; SHORT, 
2006; EL-HANI & GRECA, 2009). 

No segundo capítulo, analisamos o livro Biologia (LAURENCE, 2005) visando 
identificar quais abordagens de saúde são encontradas nos conteúdos de saúde presentes 
nesse livro didático. Essa análise foi possível através da construção de um instrumento 
de análise que contempla diferentes variáveis típicas das abordagens de saúde. Além 
disso, argumentamos a favor da necessidade de incluir nos livros didáticos uma 
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abordagem socioecológica da saúde, ao invés de discuti-la em oposição à doença, 
tomando como base a abordagem biomédica, que prevalece atualmente na maioria dos 
discursos de saúde. 

No terceiro e último capítulo, discutimos as possíveis implicações da promoção 
de saúde para o ensino de ciências, dialogando com trabalhos específicos sobre o 
primeiro tema (e.g., EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 2009), inclusive 
discutindo a promoção de saúde na educação (e.g., CARVALHO ET AL., 2007, 2008; 
FREITAS & MARTINS, 2008). Para nortear nossas discussões, analisamos as alusões 
às ações de saúde encontradas no livro didático de Laurence (2005), de modo a mostrar 
quais aspectos da promoção de saúde são enfatizados por esse livro, quais as 
contribuições às práticas de saúde (prevenir doenças, adotar hábitos saudáveis, 
desenvolver a autonomia e a cidadania etc.) são possíveis de serem alcançadas com os 
aspectos privilegiados pelo livro, e se as discussões estão de acordo com a abordagem 
de saúde por ele adotada, conforme os resultados da análise empreendida no capítulo 2. 

Esta dissertação está organizada no formato de artigos, tendo sido tomado o 
cuidado, no entanto, de apresentar um trabalho coeso, que reflete a busca de dar conta 
de um objetivo de pesquisa bem delimitado. Este formato possibilita a leitura 
independente dos capítulos, mas não impede que a dissertação seja lida como um texto 
único. Esta organização implica, contudo, a repetição de algumas informações básicas 
sobre as abordagens de saúde, aspectos da promoção de saúde e descrição da 
metodologia, bem como a inclusão de um resumo, um abstract e a lista de referências 
próprias de cada capítulo. Tomamos o cuidado, entretanto, de evitar repetições 
excessivas e apresentamos, ao final da dissertação, uma lista completa de todas as 
referências utilizadas ao longo dos três capítulos, assim como nesta apresentação. 
Apresentamos também uma conclusão geral do trabalho, que também permite ver sua 
coesão. 
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  CAPÍTULO UM 

 

CONSTRUTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA SAÚDE 

Theoretical and practical constructs of health 

RESUMO. Muitos são os estudos teóricos e empíricos no campo da saúde. No entanto, 
em comparação com a quantidade de estudos, relativamente poucas mudanças tiveram 
lugar na forma de ensinar sobre a saúde no sistema escolar brasileiro. A carência de 
transformações no ensino sobre saúde pode ser uma decorrência natural da 
complexidade da área, que se inicia pela problemática mesma de definir saúde, o que 
dificulta o delineamento preciso de ações e intervenções educacionais, moldadas por 
uma abordagem de saúde bem definida, com referenciais práticos e teóricos claros. Esse 
problema é agravado pela forma como a saúde é tipicamente entendida, como a mera 
ausência de doenças. Esse modo de entender a saúde tem reflexos no campo 
educacional, que reproduz uma visão limitada da saúde. Nesse contexto, uma alternativa 
poderia ser a substituição da abordagem de saúde hegemônica, que pode ser 
denominada ‘biomédica’, por outra, capaz de ultrapassar os seus limites. Porém, antes 
de propor tal mudança, é preciso entender as diferentes abordagens de saúde discutidas 
na literatura, o que justifica a realização de estudos de revisão crítica, como este que ora 
se apresenta, com o objetivo descrever e analisar aquelas diferentes abordagens. Esse 
estudo permite compreender alguns dos contextos em que têm lugar discussões sobre 
saúde, analisar os elementos teóricos que delineiam as abordagens de saúde e sumarizar 
os pilares práticos de cada abordagem.  
 
Palavras-chave: Abordagens de saúde; Educação para a saúde; Construtos teóricos e 
práticos. 

 

ABSTRACT 

There are many theoretical and empirical studies in the field of health. However, in 
comparison with the number of studies, relatively few changes have taken place in the 
way of teaching about health in the Brazilian educational system. The lack of changes in 
teaching about health can be natural consequence of the complexity of the field, which 
begins in the very problem of defining health. This makes it difficult to design 
educational actions and interventions in a precise manner, shaped by a well-defined 
health approach, with clear theoretical and practical references. This problem is 
aggravated by the way health is typically understood, as the mere absence of disease. 
This way of understanding health has consequences in the educational field, which 
reproduces a limited view of health. In this context, an alternative might be the 
replacement of the hegemonic health approach, which can be called ‘biomedical’, by 
another approach, capable of overcoming its limits. But before proposing such a change, 
it is necessary to understand the different health approaches discussed in the literature. 
This justifies that critical review studies be carried out, such as the one presented here, 
which aims at describing and analyzing those different health approaches. This study 
allow us to understand some of the contexts in which discussions about health have 
taken place, to analyze the theoretical elements that delineate health approaches, and to 
summarize the practical grounds of each approach 
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1. INTRODUÇÃO 

Muitos são os trabalhos que se empenham em refletir sobre a saúde, incluindo 
textos clássicos, como os de Canguilhem (2005, 2007) e Foucault1 (1979, 2004), assim 
como estudos mais recentes, numa diversidade de campos. Na esfera internacional, a 
saúde é foco de variados estudos. Alguns estudos tratam dos tipos de representações 
sociais da saúde (DAIGLE, HEBERT & HUMPHRIES, 2007; MORENO-ALTAMIRO, 
2007; QUINTERO, 2007). Outros discutem a disseminação do conceito de doença no 
campo médico (HOYOS, OCHOA & LONDOÑO, 2008); o papel da indústria 
farmacêutica na saúde (SMITH, 2005); a influência dos fatores sócio-culturais no 
aparecimento de doenças (BRUMBERG, 1985); e a relação entre saúde e doença 
(ARREDONDO, 1992; STAM, 2000; BALOG, 2005). Há, ainda, trabalhos centrados 
na promoção da saúde2 (GREEN & KREUTER, 1990; NUTBEAM, 1998, 2000; 
CATALÁN, 2001; EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 2009) e, em 
termos mais gerais, na educação em saúde (LEGER, 2001; CARVALHO & 
CARVALHO, 2008), incluindo estudos que analisam as abordagens de saúde em livros 
didáticos (CARVALHO ET AL., 2007, 2008).  

No Brasil, encontramos também diversos estudos sobre saúde, que enfocam os 
mais variados temas. Alguns autores estudam os tipos de representações sociais da 
saúde, consideradas como base dos conceitos individuais a este respeito (NORONHA 
ET AL., 1995; BORUCHOVITCH & MEDNICK, 2002; MOREIRA & DUPAS, 2003; 
CUTOLO & CESA, 2003; ÓGATA & PEDRINO, 2004; BERCINI & TOMANIK, 
2006). Outros tratam da relação entre a representação da saúde e os seus aspectos 
sociais (CHAMMÉ, 1996; ZIONI & WESTPHAL, 2007). Há estudos sobre como 
professores e alunos conceituam doença e o que fazem para cuidar de sua saúde 
(BORUCHOVITCH, FELIX-SOUSA & SCHALL, 1991). Ainda outros trabalhos 

                                                        
1 Cabe destacar que as contribuições de Foucault e Canguilhem ajudam a entender o processo de 
medicalização da sociedade, bem como o apelo à hospitalização na restauração da saúde. Estes trabalhos 
ajudam, portanto, na reflexão sobre a visão biomédica do processo de saúde e doença, a qual será 
analisada no presente trabalho (ver adiante).  Não nos estenderemos, contudo, na discussão das análises 
históricas e filosóficas oferecidas por Foucault e Canguilhem, porque isso demandaria, em si mesma, um 
trabalho de fôlego, dada a extensão e profundidade do tratamento dado ao problema por estes autores. 
Esta análise constituiria, por si só, uma dissertação de mestrado, afastando-nos do objetivo colocado para 
o presente trabalho. Assim, embora os trabalhos desses autores tenham, de fato, contribuído para nosso 
entendimento da abordagem biomédica e seu papel na sociedade contemporânea, não nos deteremos 
numa análise focada nestes trabalhos propriamente ditos. 
2 A expressão ‘promoção de saúde’ é amplamente utilizada na literatura, em diferentes contextos e sobre 
distintos alicerces teóricos. Entretanto, adotaremos nesse trabalho a compreensão desta expressão 
construída por Nutbeam (1998), com base na Carta de Ottawa (1986). Nutbeam entende a promoção de 
saúde como um amplo processo social e político, envolvendo ações direcionadas ao fortalecimento das 
competências, habilidades e capacidades individuais (pólo individual), mas também ações voltadas para 
mudanças das condições sociais, ambientais e econômicas (pólo coletivo), de modo a aliviar seu impacto 
na saúde pública e individual. Ela é o processo que possibilita às pessoas aumentar o controle sobre os 
determinantes da sua saúde e, assim, melhorá-la (NUTBEAM, 1998, p. 1-2; NAIDOO & WILLS, 2009, 
p. 52). Portanto, a promoção de saúde está mais direcionada ao campo prático da saúde, através de três 
estratégias básicas: apoiar os indivíduos na criação de condições essenciais de saúde (pólo individual); 
capacitar todos os indivíduos para atingirem o seu potencial pleno de saúde (pólo coletivo); e mediar 
entre os diferentes interesses da sociedade em busca da saúde (ênfase nos dois pólos de ação) 
(NUTBEAM, 1998, p. 2). 
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oferecem reflexões sobre a promoção da saúde (WESTPHAL, 1997; DIAS ET AL. 
2004; TESSER, 2009). Alguns autores enfocam as práticas de saúde e as dificuldades 
de determinadas áreas, como a psicologia, de se inserirem como campo interdisciplinar 
de intervenção (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; SILVA & FONSECA, 2003). Os 
processos educacionais relacionados à saúde também têm merecido atenção (SCHALL 
ET AL., 1993; SPAZZIANI, 2001; VALADÃO, 2004), incluindo o tratamento de 
questões relativas à saúde em livros didáticos (MOHR, 1995, 2000; SUCCI, 
WICKBOLD & SUCCI, 2005), foco de estudo do presente trabalho. 

No entanto, apesar de muitos e importantes estudos e contribuições teóricas, são 
ainda relativamente poucos os trabalhos que se engajam em estudar as práticas de saúde 
ou de propor ações em saúde em prol de uma maior democratização da mesma em 
nosso país. Talvez essa carência ocorra devido ao próprio cenário do sistema de saúde 
brasileiro, cujas ações geralmente se restringem a medidas ordenadoras que visam à 
fiscalização de vendas de alimentos, cobranças e pagamentos de taxas e impostos das 
empresas relacionadas à saúde (hospitais, clínicas, farmácias) e prevenção e controle de 
epidemias (ver ESCOREL &TEIXEIRA, 2008). Entretanto, não podemos ignorar a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma ação, que ao viabilizar o acesso 
das pessoas à saúde, contribui para a sua democratização, introduzindo, por si só, uma 
mudança importante nas políticas e práticas brasileiras sobre a saúde.  

Apesar do avanço representado pela iniciativa de implementação do SUS, a 
saúde raramente ocupou um papel central na política do estado brasileiro, geralmente 
sendo deixada na periferia do sistema, no que diz respeito tanto à solução dos grandes 
problemas de saúde que afligem a população, quanto à destinação de recursos 
direcionados ao setor. As iniciativas governamentais em geral ocorrem quando 
endemias ou epidemias se apresentam como importantes em termos de repercussão 
econômica ou social, transformando-se pelo menos em discurso institucional, até serem 
novamente destinadas a um plano secundário, quando deixam de ter importância 
(POLIGNANO, s/d). 

Outro problema que prejudica a proposta de novas ações em saúde corresponde 
à permanência intocável do modelo de saúde centrado na assistência médica individual 
e, portanto, na figura do médico (BERTOLOZZI & GRECO, 1996). 

A forma de ensinar sobre a saúde no sistema escolar brasileiro também sofreu 
relativamente poucas mudanças. A carência de transformações no ensino sobre saúde 
pode ser uma decorrência natural da complexidade da área, que se inicia pela 
problemática mesma de definir saúde, o que dificulta o delineamento preciso de ações e 
intervenções educacionais, moldadas por uma abordagem de saúde bem definida, com 
referenciais práticos e teóricos claros. Esse problema é agravado pela forma hegemônica 
como a saúde tem sido entendida, como mera ausência de doenças. Então, modificar 
essa visão poderia ser o início de uma transformação. Porém, esta não é uma tarefa fácil, 
uma vez que, como lembra Martins (1999), as mudanças não podem se restringir a uma 
simples substituição mecânica de uma abordagem por outra. Trata-se de uma complexa 
transformação teórica e prática. 

Além disso, é importante ter em vista que, não obstante o predomínio da visão 
biomédica, que tem fornecido, por assim dizer, o norte para o sistema de saúde, no 
Brasil e em muitos outros países (ver COELHO & ALMEIDA FILHO, 2002; CUTOLO 
& CESA, 2003; CAMARGO JÚNIOR, 2005), o fato de que há uma diversidade de 
representações sociais sobre saúde em diferentes grupos de profissionais dedicados à 
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área, incluindo médicos, enfermeiros, sociólogos, educadores, políticos etc., adiciona 
ainda mais complexidade à compreensão de saúde e doença. A existência destas 
diferentes representações sociais justifica, então, a presença de uma variedade de 
abordagens de saúde numa dada sociedade, num mesmo momento. 

Vale destacar, no entanto, que os estudos teóricos não geram necessariamente 
conseqüências no campo prático da saúde e que as relações pesquisa-prática não são 
imediatas, mas bastante complexas (ver MYERS, 1993; KENNEDY, 1997; BERO ET 
AL. 1998; MCINTYRE, 2005; SHORT, 2006; EL-HANI & GRECA, 2009). Portanto, a 
existência de muitos estudos teóricos não implica mudanças práticas na saúde, mas pode 
favorecer o início dessas mudanças e possibilitar a concretização de novas práticas. 
Além disso, os estudos teóricos sobre a saúde não podem se esgotar, porque são 
necessários, por exemplo, para a compreensão dos distintos modos de pensar e agir em 
saúde, bem como delinear seus atributos práticos e suas respectivas implicações 
individuais e/ou coletivas, uma vez que, de posse desse conhecimento, o cenário de 
saúde poderá ser reestruturado de maneira mais consistente, contribuindo com a 
qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. 

Os estudos teóricos também nos permitem um melhor entendimento e reflexão 
sobre a promoção da saúde, como um processo de capacitação da comunidade para 
atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde dos próprios indivíduos (OPS, 1986), 
além de facilitarem a criação e o desenvolvimento de ações voltadas para as demandas 
da comunidade. Isso porque a promoção da saúde, apesar da complexidade que envolve 
(ver EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 2009), só poderá se tornar 
realidade após o entendimento do que é saúde, quais os seus determinantes e fatores 
relacionados etc., o que permitirá definir estratégias capazes de capacitar as pessoas 
para controlar a sua própria saúde, bem como melhorá-la.  

Além disso, esses estudos possibilitam investigar e aprimorar a educação, que 
tem, indubitavelmente, um papel importante a desempenhar no que diz respeito às 
práticas em saúde. A educação em saúde3 constitui um dos vetores de formação do 
indivíduo em relação aos determinantes e às práticas individuais e sociais relativas a 
este campo fundamental de nossas vidas. Sintomaticamente, a implementação de muitas 
práticas em saúde só é viabilizada após a educação em saúde dos indivíduos e da 
população. Ademais, há uma longa tradição de abordagem do tema saúde no currículo 
escolar brasileiro, tendo sido sua introdução no sistema educacional formalizada em 
1971, com a Lei nº 5.692 (BRASIL, 1996, p. 43). 

                                                        
3 As expressões “educação para a saúde” e “educação em saúde” demarcam campos teóricos e práticos 
distintos. A educação para a saúde está vinculada principalmente a informações sobre auto-cuidado, 
privilegiando ações de controle e prevenção de doenças, a partir de intervenções clínicas e mudanças 
comportamentais (SILVA, 2001). A educação em saúde, por sua vez, se refere às experiências educativas 
organizadas no ambiente escolar (ou não) com a finalidade de proporcionar oportunidades para a 
construção de conhecimentos teóricos e práticos em prol da saúde individual e coletiva (VALADÃO, 
2004, p. 5). Nesse trabalho, optamos, pois, pela expressão “educação em saúde”, por refletir melhor o 
foco de nosso interesse, na análise do livro didático. Além disso, como discute Valadão (2004), ela 
prevalece como expressão genérica, não sendo necessariamente emblemática de qualquer concepção 
sobre saúde, política ou educação. Consideramos que a educação em saúde consiste num meio de 
propiciar aos indivíduos e à comunidade acesso à informação, ao empoderamento (empowerment), à 
reflexão, à conscientização acerca de sua saúde. 
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No campo educacional, a abordagem da saúde como mera ausência de doenças 
tem reflexos importantes, reproduzindo uma visão limitada da saúde, com implicações 
para sua compreensão por professores e estudantes, bem como para a construção de 
práticas de saúde individuais e coletivas. Nesse contexto, uma alternativa poderia ser a 
substituição da abordagem de saúde hegemônica, que pode ser denominada 
‘biomédica’, por outra, capaz de ultrapassar os seus limites. Porém, antes de propor tal 
mudança, é preciso entender as diferentes abordagens de saúde discutidas na literatura, 
o que justifica a realização de estudos de revisão crítica, como este que ora se apresenta, 
com o objetivo descrever e analisar aquelas diferentes abordagens. Em particular, 
pretendemos, com a compreensão das abordagens de saúde, identificar os marcadores 
teóricos e práticos que diferenciam as abordagens a seu respeito. Estes marcadores 
poderão permitir, por sua vez, a elaboração de ferramentas que tornem possível 
investigar a abordagem da saúde em diferentes contextos, em particular, no 
conhecimento científico escolar, que é foco da presente dissertação (ver capítulos 2 e 3).  

Neste trabalho, lançamos um olhar para a literatura sobre saúde em sentido mais 
amplo, em vez de nos restringirmos à literatura sobre educação. Embora isso, por um 
lado, nos lance em discussões que podem, por vezes, parecer apartadas do campo 
educacional, por outro, possibilita analisar os próprios aspectos da saúde que têm sido 
destacados no campo educacional, por vezes às expensas de outros aspectos; de que 
forma os conteúdos de saúde são recontextualizados didaticamente nos materiais 
utilizados nas escolas; como a saúde contribui com a educação em saúde etc.  

A relevância de estudos dessa natureza é posta em relevo quando se considera 
que eles possibilitam uma compreensão da complexidade dos processos envolvidos na 
saúde e na doença em suas múltiplas interfaces: biológicas, comportamentais, sociais, 
econômicas e políticas (NUNES, 2007, p.1741). Além disso, como não há um conceito 
universalmente válido de saúde para os indivíduos, para grupos ou para toda a sociedade 
(MARTELETO, 2007, p. 578), uma revisão crítica da literatura que se debruça sobre a 
saúde em termos teóricos e práticos permite discutir diretrizes para as práticas de saúde, 
bem como para ações de promoção da saúde, bem como, no campo educacional, 
propicia condições para a seleção de tópicos de saúde essenciais à interface saúde-
educação, favorece a recontextualização pedagógica de conhecimentos necessários no 
ensino sobre a saúde e viabiliza a construção de ferramentas analíticas de conteúdos de 
saúde, que podem ser, inclusive, apropriadas pelos professores, por meio de iniciativas 
de formação docente, capacitando-os para uma análise crítica de como saúde e doença 
são tratadas no conhecimento escolar.   

 

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS DA PESQUISA 

Para selecionar os materiais que constituíram o corpus da presente análise, foi 
realizado, em novembro de 2009, um levantamento de artigos em duas bases de dados 
que reúnem trabalhos publicados na América Latina, SciELO (Scientific Electronic 
Library Online, http://www.scielo.org/php/index.php) e LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/cys/), e numa base de dados norte-americana, que reúne 
principalmente publicações em língua inglesa, ERIC (Education Resources Information 
Center, http://www.eric.ed.gov/). 
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As duas primeiras bases de dados foram escolhidas por indexarem um 
considerável número de periódicos, 623 e cerca de 800, respectivamente, e por serem 
bases que reúnem materiais bibliográficos pertinentes ao campo da saúde e de origem 
latino-americana. A base ERIC, por sua vez, foi selecionada por ser uma das maiores 
bibliotecas digitais de educação disponíveis, dando acesso, portanto, a uma diversidade 
de trabalhos – em língua inglesa – que enfocam a educação em saúde. Pareceu-nos que 
o levantamento em tais bases de dados nos permitiria ter acesso a trabalhos que 
tratariam diversas dimensões (social, cultural, ambiental, histórica) que afetam a saúde 
dos indivíduos, bem como trabalhos especificamente focados sobre a educação em 
saúde. Decidimos, também, por restringir nossa análise a artigos publicados em 
periódicos, por entendermos que estes foram submetidos de modo mais extenso à 
análise crítica da comunidade científica. Isso não impediu, contudo, que também 
mobilizássemos na análise outros materiais, como capítulos de livros, que foram citados 
com freqüência nos artigos e que nos pareceram particularmente relevantes para o 
estudo que conduzimos. 

Nas bases de dados latino-americanas, foram realizadas buscas sistemáticas com 
as seguintes combinações de palavras-chave: (i) “concepção” “saúde” “doença”; (ii) 
“conceito” “saúde” “doença4”. Na base de dados ERIC, por sua vez, as combinações 
consideraram uma série de termos associados à palavra “doença”, que são de uso 
corrente na língua inglesa: (i) “conception” “health” “disease”; (ii) “conception” 
“health” “illness”; (iii) “conception” “health” “sickness”; (iv) “concept” “health” 
“disease”; (v) “concept” “health” “illness”; (vi) “concept” “health” “sickness”. Vale 
destacar que, apesar de utilizarmos o termo ‘abordagem’ para nos referirmos aos 
construtos teóricos e práticos da saúde, por ser mais genérico (ver abaixo), o mesmo 
termo não foi utilizado nas combinações de palavras-chave por selecionar poucos 
artigos pertinentes ao estudo, conforme detectamos em levantamentos bibliográficos 
realizados previamente5. Nas três bases de dados, as buscas foram feitas sem restrição 
de datas, ou seja, cobrindo todo o intervalo de tempo disponibilizado nos mesmos. 

                                                        
4 É importante ressaltar que essa busca cobriu as demais línguas encontradas nestes bancos de dados 
(espanhol, francês e inglês), uma vez que os artigos, quando indexados no SciELO nessas línguas, 
apresentam um resumo na língua portuguesa. No LILACS, por sua vez, geralmente os artigos apresentam 
três resumos, sendo um em cada língua (português, espanhol e inglês). 
5 Vale destacar que foram feitos vários levantamentos bibliográficos preliminares testando as palavras-
chave ‘saúde’, ‘doença’ (suas variantes e respectivas traduções para a língua inglesa), associadas aos 
termos ‘concepção’, ‘conceito’, ‘modelo’, ‘abordagem’ até chegarmos às combinações acima descritas. O 
teste dessas combinações de palavras-chave foi realizado de forma independente por duas pesquisadoras, 
que, após a quantificação e análise aleatória de alguns artigos obtidos em cada levantamento, e discussão 
com o orientador, chegaram ao consenso de quais combinações seriam mais pertinentes ao estudo. Além 
disso, durante essa fase da pesquisa também se chegou ao consenso de que, apesar de utilizarmos os 
termos ‘concepção’ e ‘conceito’ no levantamento bibliográfico (por selecionar mais artigos pertinentes ao 
estudo), deveríamos usar um termo mais geral, ‘abordagem’, no desenvolvimento do trabalho, por ser 
mais abrangente do que outros termos empregados em trabalhos do campo da saúde e da educação, em 
pesquisas teóricas e empíricas, conforme detectamos com a análise aleatória dos artigos. Além disso, o 
termo “abordagem” apresenta outras vantagens, que serão discutidas mais abaixo.  
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Foi levantado um total de 823 materiais (84 no ERIC, 174 no SciELO e 565 no 
LILACS). Entre estes, 128 (3 no ERIC, 71 no SciELO e 54 no LILACS) foram 
excluídos por corresponderem a capítulos e resumos de livros, apostilas, anais de 
congressos, dissertações e teses, ou por serem artigos repetidos, já que muitas revistas 
são indexadas em mais de uma base de dados. Assim, a análise inicial incidiu sobre 695 
artigos, dos quais todos os resumos/abstracts foram lidos. Com base nesta leitura 
inicial, todos os artigos que pareciam discutir algum aspecto teórico relativo à saúde 
e/ou às práticas de saúde foram obtidos e analisados na íntegra. Quando havia dúvida a 
este respeito, optamos por incluir o material no corpus a ser analisado. 

Com base neste procedimento, chegamos a 83 artigos que pareciam pertinentes 
para a nossa análise. Como não conseguimos 22 artigos (26,50%), o corpus da análise 
consistiu de 61 artigos (73,50%) (6 levantados no ERIC, 20 no SciELO e 35 no 
LILACS).  

Na leitura detalhada destes artigos, os seguintes aspectos foram foco de atenção: 
o modo como a saúde era caracterizada; as vantagens e desvantagens de tal 
caracterização; a forma como era discutida a doença; os indicadores teóricos e práticos 
relacionados às diferentes formas de conceber a saúde e a doença; a menção a aspectos 
que influenciam a saúde; o foco da ação sobre a saúde (individual e/ou coletivo).  

 

3. ABORDAGENS DE SAÚDE 

A partir da análise dos artigos incluídos em nosso corpus, percebemos, nos 
trabalhos analisados, como a descrição da saúde e da doença, assim como a demarcação 
dos aspectos que as influenciam, trazia dificuldades importantes, talvez por se tratarem 
de temas complexos, seja pelos diferentes modos como são compreendidos e discutidos, 
seja pelos diversos determinantes neles envolvidos. Esta foi uma das razões pelas quais 
nos pareceu necessário, e importante, sistematizar e analisar como a saúde e a doença 
são abordadas – em suas dimensões teóricas e práticas – de diferentes perspectivas, com 
base num diálogo com esses trabalhos. 

Numa tentativa de refletir sobre tais temas, alguns artigos iniciam a discussão 
apresentando a etimologia dos termos ‘saúde’ e ‘doença’ (MELO-FILHO, 1995; 
ÓGATA & PEDRINO, 2004; RINALDI, LARA & RINALDI, 2008). Eles destacam 
que a palavra saúde é originária do latim salute, significando salvação, conservação da 
vida, enquanto doença vem de dolentia, que significa sofrer, sentir dor. Contudo, como 
os próprios autores reconhecem, falar de saúde e de doença não é assim tão fácil, a 
ponto de as questões envolvidas poderem ser resolvidos apenas por um apelo à 
etimologia. Estas são palavras que podem, afinal, denotar visões diferentes, a depender 
dos contextos históricos, do campo profissional, com as respectivas representações 
sociais acerca da saúde e da doença, das ações de saúde pública implantadas num dado 
momento e/ou contexto, das condições sócio-econômicas e políticas em vigor, dos 
aspectos culturais e psicossociais que influenciam os indivíduos, do conhecimento 
vigente, das concepções epistemológicas que norteiam as compreensões individuais, da 
forma como materiais didáticos e paradidáticos apresentam o tema etc.  

Um ponto que também mereceu nossa atenção foi a própria denominação a ser 
usada para se referir, em termos gerais, aos modos de compreender a saúde e a doença. 
As denominações que encontramos na literatura são variadas: abordagem (KEYES, 
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2007); modelo (ALLADIN, 1993; LEFÈVRE, 1999; HOYOS, OCHOA & LONDOÑO, 
2008; STARR & MARSDEN, 2008), concepção (CHAMMÉ, 1996; 
BORUCHOVITCH & MEDNICK, 2002; ÓGATA & PEDRINO, 2004; MORENO-
ALTAMIRO, 2007), conceito (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996). 

Optamos por usar o termo ‘abordagem’ para se referir aos modos de 
compreender a saúde que sistematizamos e analisamos no presente trabalho (biomédica, 
comportamental e socioecológica). Este termo nos pareceu mais apropriado, primeiro, 
do que o termo ‘modelo’, que, além de ser bastante polissêmico (ABRANTES, 1998; 
DUTRA, 2009), em geral denota um elemento do conhecimento que é mais específico 
do que a visão teórica que em geral comparece quando falamos em saúde e doença. 
Afinal, nas diversas acepções do termo ‘modelo’, este é tipicamente visto como parte de 
uma ‘teoria’ e as visões sobre saúde parecem ter um nível de abrangência, em termos 
conceituais, mais amplo do que o nível de um elemento contido numa teoria. Estas 
visões parecem estar em nível de abrangência, como construtos epistemológicos, similar 
àquele de uma teoria. O termo ‘concepção’, por sua vez, além de não ter a abrangência 
necessária para dar conta dos modos de compreender saúde e doença, nos pareceu 
demasiadamente vago. Quanto ao termo ‘conceito’, o principal problema reside no nível 
de abrangência.  

Uma saída óbvia, então, seria falar em ‘teorias’ sobre a saúde e a doença. 
Contudo, o uso deste termo também não nos pareceu adequado, na medida em que 
implicaria o compromisso com a idéia de que todas as visões sobre saúde e doença que 
encontramos na literatura possuem o mesmo grau de sistematicidade que é, em geral, 
vinculado ao termo ‘teoria’. Com base na análise que fizemos da literatura, não 
consideramos este um compromisso defensável. 

Diante disso, concluímos que falar em abordagens da saúde é uma boa maneira 
de dar conta de maneiras de entender, em termos teóricos e práticos, um estado 
específico, a saúde, e suas conexões com a doença, no nível de abrangência adequado, 
mas sem envolver construtos de conteúdo tão sistemático quanto aqueles denotados pelo 
termo ‘teoria’. Ao mesmo tempo, este termo tem conotações metafóricas que vale a 
pena explorar, uma vez que apontam para aproximações de um tema complexo, como as 
questões relativas à saúde e à doença. 

É importante destacar, ainda, que não pretendemos estabelecer, em nossa 
análise, uma visão linear, cumulativa e progressivista da história das distintas formas de 
pensar e agir em saúde. Há na literatura trabalhos de extrema importância que se 
dedicam a analisar diacronicamente a compreensão dos processos de saúde e doença 
(NUNES, 1994; ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2002). Para os propósitos de nosso 
estudo, contudo, a opção mais adequada nos pareceu ser apresentar as discussões sobre 
saúde e doença de forma sincrônica, enfocando abordagens de saúde que são presentes 
de modo significativo no contexto contemporâneo, bem como que se mostram mais 
relevantes no que concerne ao conhecimento escolar de Ciências.   

Por fim, vale destacar que outras abordagens de saúde, além das três enfocadas 
nesse trabalho (biomédica, comportamental e socioecológica), foram citadas por alguns 
artigos. No entanto, não as consideramos na tipologia de abordagens que derivamos da 
literatura sobre saúde que levantamos, por terem sido discutidas de forma periférica e 
apenas em poucos textos, que eram, além disso, textos que não tinham de fato como 
foco a discussão de abordagens da saúde. Além disso, tendo em vista que a revisão 
crítica de literatura que realizamos está inserida num projeto mais amplo, que tem por 
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objetivo analisar abordagens em livros didáticos, estas outras abordagens de saúde 
também foram colocadas em segundo plano por termos visto sua ausência numa análise 
flutuante do livro que analisamos. 

 

3.1 A RELIGIÃO E A SAÚDE 

A história da saúde e da doença é, desde os tempos mais longínquos, uma 
história de construções de significações que se referem tanto à natureza, às funções e à 
estrutura do corpo, quanto às relações entre a dimensão material do corpo e alguma 
dimensão sobrenatural (ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2002). Portanto, podemos 
também encontrar, como discutido em alguns artigos, abordagens religiosas da saúde e 
da doença. Rodrigo (2000), por exemplo, discute o surgimento de descrições sobre o 
processo de saúde e de doença embasadas em concepções sobrenaturais e mágicas nas 
primeiras civilizações agrárias e pastoris. Quintero (2007, p. 43-44) também discute 
como esse modo de entender e explicar a saúde e a doença emergiu na antiguidade, 
fundamentando-se na existência de deuses que curavam e em poderes mágicos 
envolvidos em encantamentos e feitiços. Segundo Ramos (1994) a religião sempre 
influenciou bastante no entendimento dos indivíduos acerca da saúde e da doença. Por 
exemplo, nas religiões xamânicas, o xamã era o mediador entre as forças cósmicas e o 
doente. Ele se encarregava de expulsar, mediante rituais, os maus espíritos que se 
tinham apoderado do indivíduo, causando-lhe a doença (SCLIAR, 2007, p. 31).  

Moreno-Altamiro (2007, p. 64), ao tratar das doenças dialogando com os 
trabalhos de Canguilhem, destaca o papel das religiões na disseminação dos primeiros 
modos de compreender e discutir a saúde e a doença, as quais faziam referência a forças 
sobrenaturais que atuariam em favor (ou contra) o organismo. Nesta abordagem 
religiosa, a doença tinha, então, um estatuto de causa única, bem como de entidade, 
sempre externa ao ser humano e com existência própria. O corpo humano era entendido, 
então, como receptáculo de um elemento natural ou espírito sobrenatural que, ao invadi-
lo, produziria a doença (OLIVEIRA & EGRY, 2000).  

Entretanto, para Scofano e Luz (2008), ao tratar da doença, Canguilhem 
reconhecia que a concepção de doença estava relacionada ao organicismo, já que a 
doença era compreendida a partir de um conflito que desencadearia a “experiência da 
doença”, através de uma luta estabelecida entre o organismo e as forças sobrenaturais. 
Ou seja, a doença seria uma conseqüência da invasão de entidades exteriores ao 
organismo, que conseguiriam penetrar no corpo, localizando-se em várias de suas partes 
(CARVALHO & FRANCIS, 2003). Na Mesopotâmia e no Egito, por exemplo, essas 
entidades eram conotadas com processos mágico-religiosos ou com castigos relativos a 
pecados cometidos pelos indivíduos (DUBOS, 1980). 

As concepções mágicas e religiosas sobre a saúde e a doença perduram até hoje, 
evidentemente, sendo encontradas em diversas culturas que continuam atribuindo 
grande importância a forças cosmológicas e sobrenaturais nos processos de saúde e 
doença. Ou seja, as religiões foram e continuam sendo pilares da compreensão da saúde 
e da doença, nas mais diversas culturas. As abordagens religiosas não foram 
consideradas em nossa tipologia, contudo, por não serem pertinentes ao conhecimento 
escolar de Ciências.  
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No contexto das ciências, a saúde e a doença não são tratadas em termos, de tais 
forças cosmológicas ou sobrenaturais. As doenças infecciosas, por exemplo, são 
relacionadas a agentes etiológicos específicos. Foi a partir da segunda metade do século 
XIX, com a teoria germinal das doenças infecciosas, proposta por Pasteur, que agentes 
etiológicos passaram a ser considerados na explicação de tais doenças (ROSENBERG, 
2002). Desde então, a investigação científica esteve direcionada ao esforço de associar 
agentes etiológicos particulares a mecanismos patológicos específicos, visando ao 
estabelecimento de diagnósticos apropriados, que justifiquem as alterações corpóreas 
vinculadas a determinadas doenças (ROSENBERG, 2002). Esta é a perspectiva da qual 
pensamos o conhecimento escolar de Ciências na área da saúde, na medida em que ele 
depende, para sua legitimidade epistemológica, de uma proximidade suficiente do 
conhecimento científico de referência – de modo a constituir-se num ensino de Ciências 
–, embora tenha de sofrer uma série de transformações para que seja ensinável, o que 
implica que ele constitui um conhecimento em seu próprio direito (GUIMARÃES ET 
AL., 2008). 

 

3.2 A ETNOMEDICINA E A SAÚDE 

A abordagem etnomédica constitui outro modo de compreender a saúde e a 
doença que encontramos na literatura que analisamos, mas não incluímos na tipologia 
discutida no presente trabalho, por não serem objetos do ensino de Ciências, ainda que 
possam – como também no caso das abordagens religiosas – figurar em discussões na 
sala de aula, uma vez que sejam trazidas, por exemplo, por alunos.6  

Para Langdon (1995), a abordagem etnomédica é discutida como um meio de 
“aprimoramento” da abordagem biomédica.  Ela apresenta uma maior preocupação com 
a dinâmica da doença e com vários fatores (crenças individuais, relações interpessoais, 
contexto econômico) que poderiam interferir no processo terapêutico. Além disso, 
acrescenta o aspecto cultural em suas práticas para propiciar um melhor entendimento 
da doença e facilitar a adesão, por parte dos doentes, às intervenções e práticas médicas 
que visam ao controle das doenças e à cura dos indivíduos. Isso porque, como destaca o 
autor, a doença não é um estado primariamente biológico, mas é concebida em primeiro 
lugar como um processo vivenciado pelo indivíduo, cujo significado é elaborado a partir 
do seu contexto cultural e social, e em segundo lugar, como um evento biológico.  

Diante desta perspectiva, a abordagem biomédica pode ser criticada por seu 
compromisso com uma visão individualista, a partir da qual se estabelecem 
comportamentos e valores sociais considerados ideais e compatíveis com a saúde. 
Assim, o “normal” e o “bem-comportado” são confundidos com o “saudável” 
(ALLADIN, 1993). Agrega-se a isso a crítica de não se reconhecer, na abordagem 
biomédica, que o estresse psicológico, por exemplo, interfere no desenvolvimento das 
doenças, apenas considerando-se que estas estão relacionadas a comportamentos de 
risco. Diante dessas inquietações, alguns autores propõem agregar no contexto médico 
aspectos culturais, a partir de uma abordagem etnomédica, acreditando que, assim, as 
dificuldades na compreensão da saúde podem ser reduzidas (ALLADIN, 1993; 
MORGADO, 1994; GONDIM, 2007).  

                                                        
6 A respeito da distinção entre um conhecimento ser tomado como objeto ou objetivo do ensino de 
Ciências e ser considerado em interações discursivas numa prática pedagógica culturalmente sensível, ver 
El-Hani & Mortimer (2007). 
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A razão pela qual vários autores consideram que a abordagem etnomédica pode 
ter tal papel reside em seu compromisso de analisar a saúde e a doença através de seus 
aspectos culturais, e não apenas biomédicos. Contribui também para isso a idéia de que 
as práticas da abordagem etnomédica não são impostas como regras absolutas, mas são 
moduladas de acordo com as condições e necessidades individuais, tendo como escopo 
os condicionantes culturais aos quais os indivíduos estão submetidos. Assim, as práticas 
relacionadas à saúde podem ser delineadas a partir da cultura do indivíduo, diminuindo 
as dificuldades daqueles que não se sentem aptos para exercer o auto-cuidado e escolher 
hábitos saudáveis. A contextualização das práticas em relação à realidade de cada 
cultura facilita também a adesão dos indivíduos às ações médicas, na medida em que há, 
desse modo, maior consonância entre as práticas e seu modo de viver. 

Para Alladin (1993), a abordagem etnomédica pode ser considerada aplicável 
somente quando adaptada a contextos específicos, porque não se contrapõe às diferentes 
culturas dos pacientes e aos muitos aspectos culturais que influenciam os indivíduos. 
Agrega-se a isso o fato de que os cuidados de saúde sugeridos só serão internalizados e 
colocados em prática pelos indivíduos se não conflitarem com as práticas, as crenças e 
as dimensões individuais consideradas importantes por eles próprios (KLEINMAN, 
1979; ALLADIN, 1993).  

Alguns limites podem ser identificados, no entanto, na abordagem etnomédica, 
no que concerne à promoção da saúde. Primeiro, apenas reconhecer o papel do contexto 
cultural nos processos de saúde e de doença é insuficiente, devido aos diversos outros 
determinantes que os afetam, como economia, segurança, meio ambiente, política. 
Desse modo, para além de uma abordagem cultural da saúde, parece necessária uma 
abordagem sócio-política. Segundo, apesar de ser importante reconhecer os aspectos 
culturais e biológicos para se desenvolver técnicas de saúde que controlem as doenças, 
deve ser revista a sua exclusividade como critério normativo de sucesso das práticas de 
saúde e dos meios de aquisição do bem-estar (AYRES, 2001, p. 69). Este autor destaca, 
ainda, que o êxito técnico e o sucesso prático não são eventos intercambiáveis, uma vez 
que o primeiro se refere ao sucesso de “como fazer” e o segundo, de “o que fazer”.      

Além disso, com a dominação da abordagem biomédica ao longo de muitos 
anos, é difícil enfrentar todos os problemas que envolvem a saúde apenas incorporando 
os aspectos culturais. O passo inicial reside no reconhecimento das possibilidades e 
limitações das diferentes abordagens de saúde, começando pela abordagem biomédica. 

 

3.3 A ABORDAGEM BIOMÉDICA 

 

3.3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

A hegemonia de outras abordagens no entendimento da saúde e da doença desde 
o surgimento das primeiras civilizações, não impediu o desenvolvimento paralelo de 
observações e práticas empíricas, que levaram a interpretações e análises que, por sua 
vez, resultaram em um modo diferente de discutir a saúde e a doença. Esse novo modo 
se caracterizou, por assim dizer, por uma naturalização da saúde e da doença (ver 
FACCHINI, 1994). 
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Hipócrates (460-377 a.C.), por exemplo, considerado o pai da medicina 
moderna, reconhecia a doença como parte da natureza, manifestada por desequilíbrios 
corporais. Para ele, a saúde era uma condição de equilíbrio do corpo humano, obtida 
através de um modo de vida ideal, incluindo nutrição, excreção, exercício e repouso 
adequados (OLIVEIRA & EGRY, 2000). Em uma tentativa de explicar os estados de 
saúde e de doença com mais detalhes, Hipócrates postulou a existência de quatro fluidos 
principais no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. Dessa forma, o indivíduo 
era visto como uma unidade organizada, que tinha saúde se mantivesse estes fluidos em 
equilíbrio, e a doença era, então, uma decorrência da desorganização desse estado 
(CASTRO, ANDRADE & MULLER, 2006, p. 39; SCLIAR, 2007). Galeno (131-201 
a.C.), por sua vez, também questionou a atribuição da responsabilidade pela saúde e 
pela doença aos deuses e às forças sobrenaturais. Nesse cenário, dada a influência de 
pensadores como Hipócrates e Galeno, a saúde e a doença foram sendo desvinculadas 
pouco a pouco da religião. Dito de outra forma, uma abordagem religiosa da saúde e da 
doença foi sendo gradativamente posta de lado, pelo menos nos meios médicos e, 
posteriormente, na filosofia e ciência naturais. 

Embora atualmente esteja presente a visão de que a saúde depende, em certo 
grau, da proteção ou benção que o indivíduo possui e a doença represente alguma 
maldição ou punição, como destacado na abordagem religiosa (CERQUEIRA-
SANTOS, KOLLER & PEREIRA, 2004), na idade moderna, uma visão da medicina 
pautada na ciência moderna predominou, em particular, com o descobrimento de 
princípios anátomo-fisiológicos e químicos, que trouxeram consigo o apelo às 
atribuições naturais do corpo (QUINTERO, 2007). Este cenário propiciou o surgimento 
de uma nova abordagem de saúde, que pode ser denominada ‘biomédica’, ‘médica 
clássica’, ou, simplesmente, ‘médica’.  

Rodrigo (2000) enfatiza que o momento crucial para o desenvolvimento da 
abordagem biomédica ocorreu com o surgimento e crescimento das ciências físicas, 
químicas e biológicas já no século XVIII, na medida em que, a partir dali, uma 
abordagem científica da saúde começou a ser construída, com a saúde sendo discutida 
numa perspectiva funcionalista, organicista e biologicista. Desta perspectiva, a saúde 
passou a ser entendida como a ausência de doença (IANNI, 2008). Ógata & Pedrino 
(2004) acrescentam, ainda, que a disseminação das idéias de Descartes contribuiu para a 
difusão dessa abordagem, que levou a medicina a se preocupar exclusivamente com a 
parte corpórea dos indivíduos, sendo as doenças tidas como conseqüências de desajustes 
dos órgãos. Nessa abordagem, o foco recai sobre a objetividade do conhecimento 
científico, sendo a subjetividade e as particularidades individuais desprezadas, bem 
como os aspectos psicossociais postos de lado.  

Com o surgimento da teoria microbiana ou germinal das doenças infecciosas, 
desenvolvida por Pasteur, foi reforçada a visão de que a doença é causada pela ação de 
um agente externo de caráter biológico. Pasteur, juntamente com Koch, contribuiu 
também para a disseminação das idéias biomédicas, graças aos trabalhos em 
bacteriologia, que destacavam a hegemonia do “paradigma bacteriológico” (BUSS & 
PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 79). Assim, todas as patologias passaram a ser 
atribuídas à ação de microorganismos, reforçando-se modelos unicausais e 
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reducionistas7, característicos da abordagem biomédica (OLIVEIRA & EGRY, 2000; 
CASTRO, ANDRADE & MULLER, 2006, p. 40).  

Vale destacar que, após a compreensão da saúde por meio de uma abordagem 
religiosa, ao mesmo tempo em que se desenvolviam as visões biomédicas, a saúde 
passou também a ser entendida e discutida através do conhecimento sobre como as 
doenças são transmitidas (ARREDONDO, 1992). Nessa visão, denominada sanitarista, 
o enfoque não estava apenas no tratamento e cura dos indivíduos, conforme preconiza a 
abordagem biomédica, mas também no combate às formas de contágio e disseminação 
das doenças. A saúde era, então, vinculada ao sucesso advindo das medidas que 
previnem doenças, planejadas em consonância com o meio ambiente, por ser este 
entendido como um importante determinante da saúde e da doença. Na visão sanitarista, 
hegemônica no início do século XIX, a doença é considerada uma conseqüência de 
condições insalubres em que seres humanos vivem, assim como do mau funcionamento 
do organismo (DIAS ET AL., 2007, p. 793). Nesse sentido, condições ambientais 
seriam os primeiros determinantes da saúde e da doença, o que propiciou a introdução 
de medidas de saneamento para evitar as altas taxas de morbidade e mortalidade. 
Porém, com o crescimento da pesquisa em biologia e em ciências da saúde, a saúde 
passou a ser predominantemente discutida através de uma visão biomédica (DIAS, 
2003), a qual não dá tanto destaque às discussões sobre prevenção de doenças, 
saneamento básico e infra-estrutura, ainda que as considere, quanto a abordagem 
sanitarista.  

Assim, na segunda metade do século XIX, a perspectiva biologicista começou 
então a se sobrepor a visões que se pautavam nas dimensões ambientais, sociais, 
políticas e econômicas das doenças. Esse predomínio do biologicismo é atribuído por 
Quintero (2007) não somente às contribuições de Pasteur, mas também ao 
desenvolvimento de pesquisas médicas da época, que começavam a discutir seus 
achados com ênfase nos patógenos. Oliveira & Egry (2000, p. 11) destacam, ainda, que 
no início do século XX, a bacteriologia se firmou, a partir da ascensão da teoria 
microbiana, como uma visão vitoriosa e as suas conquistas acabaram por levar para o 
plano secundário os critérios sociais e ambientais, que começavam a surgir na 
formulação e solução dos problemas de saúde das populações, como sistematicamente 
aplicadas pela “polícia médica” alemã (século XVIII e XIX), pela “medicina urbana” 
francesa (fins do século XVIII) e pelo “sanitarismo” inglês (século XIX) (ver também 
NUNES, 1986; GRIGÓRIO, 2002).  

Além disso, o predomínio de uma saúde pública orientada para o controle de 
doenças específicas, fundamentada no conhecimento científico baseado na 
bacteriologia, contribuiu para estreitar o foco da própria saúde pública, que passou a 
distanciar-se das questões políticas e dos esforços por reformas sociais e sanitárias de 
caráter mais amplo (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 44). Também no campo 
público, então, a saúde veio a ser vista de modo predominantemente biologicista.   

Mas o que a abordagem biomédica realmente postula? Um dos aspectos dessa 
abordagem mais discutidos por diferentes correntes teórico-filosóficas que tratam de 

                                                        
7 O termo ‘reducionista’ é aqui usado para reforçar a tendência das visões biomédicas de atribuir uma 
única etiologia às doenças, negligenciar a multicausalidade envolvida no processo e fragmentar o corpo 
em partes para facilitar o diagnóstico das doenças e a cura dos indivíduos. Além disso, o termo é usado 
para destacar que a saúde é entendida também através de modelos unicausais, que contribuem, inclusive, 
para a idéia de que o indivíduo saudável é aquele que não tem patógenos.  
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saúde reside na admissão do binômio saúde-doença. A formulação básica de que “saúde 
= ausência de doença” encontra uma elaboração mais cuidadosa em Christopher Boorse 
(1975, 1977). Para este autor, a saúde consiste no funcionamento corpóreo normal, 
sendo a normalidade entendida através das funções biológicas e em termos de uma 
normalidade estatística. 

 

3.3.2 A IDÉIA DE NORMALIDADE 

A compreensão da saúde através da normalidade estatística significa sua 
associação a parâmetros considerados satisfatórios para determinadas variáveis clínicas, 
como peso, altura, batimentos cardíacos, freqüência respiratória, pressão arterial etc. 
(BOORSE, 1975, 1977; CANGUILHEM, 2007). Portanto, indivíduo saudável é, nesta 
acepção, aquele que apresenta taxas e valores dentro dos limites considerados normais, 
independentemente de outros fatores que possam provocar oscilações nesses 
parâmetros. Assim, uma atividade física, por exemplo, neste contexto de normatividade 
estatística, pode levar a uma qualificação do indivíduo como doente, porque altera a 
freqüência respiratória, os batimentos cardíacos, a produção de suor etc., ultrapassando 
muitas vezes os limites padronizados como normais. Isso mostra que há problemas em 
tratar a saúde através de parâmetros de normalidade estatística, como faz Boorse.    

 

3.3.3 A DOENÇA E A ENFERMIDADE 

A teoria boorseana também associa a saúde à funcionalidade orgânica, ou seja, 
saudável é aquele indivíduo que tem todas as funções biológicas sendo exercidas dentro 
dos padrões considerados normais para o corpo.  

Além disso, ele defende que as discussões de saúde devem ser definidas em 
termos da ‘saúde teórica’ ou da ‘saúde prática’. A saúde teórica, caracterizada como a 
ausência de doença, difere da saúde prática, por ser esta última entendida como uma 
área voltada para a ausência de enfermidades tratáveis (BOORSE, 1975, p. 542). 

Outro aspecto que Boorse defende é a necessidade de diferenciar os termos 
‘doença’ e ‘enfermidade’, numa tentativa de discutir a saúde destituída de quaisquer 
valores e compreender a distinção entre as tipologias de saúde (saúde teórica e saúde 
prática). Ele defende que uma interpretação valorativa da saúde, associando-a a bem-
estar, qualidade de vida, estado saudável, não é válida, porque, se assim o fosse, os 
fenômenos patológicos que acontecem em animais e plantas não poderiam ser 
chamados de doenças. Isso porque o ‘patológico’ também seria associado a um valor e, 
portanto, poderia ser vinculado à saúde, e não ao seu oposto, a doença, como geralmente 
ocorre (ver BOORSE, 1975, 1977; ALMEIDA-FILHO & JUCÁ, 2002). Além disso, ele 
destaca que a noção de saúde dos indivíduos e da sociedade está embutida de valores; 
por isso, a dificuldade de entender a sua conceituação (BOORSE, 1975). Nesse 
contexto, então, ele afirma que a saúde e a doença devem ser discutidas sem uma 
dimensão valorativa. 

Nesse sentido, ele esclarece que a enfermidade é uma subclasse da doença, 
referindo-se a doenças que têm certas características normativas, designadas por juízos 
de valor (normativismo radical) ou por componentes descritivos nos julgamentos de 
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saúde (normativismo fraco), refletidas nas práticas médicas (ALMEIDA-FILHO & 
JUCÁ, 2002). 

Boorse (1975, p. 551-552) destaca, ainda, que o conceito de enfermidade deve 
ser associado a doenças graves, que sejam suficientes para que ocorram efeitos 
incapacitantes, uma vez que, desse modo, conduz a decisões normativas sobre o 
tratamento e as intervenções. Nesses termos, as doenças podem (ou não) desencadear 
enfermidades, isto é, manifestações clínicas (sinais e sintomas) diagnosticáveis. 

Assim, a enfermidade constitui o foco de análise da saúde prática, por tratar dos 
sinais e sintomas das doenças, do comprometimento funcional do indivíduo, das 
incapacidades apresentadas pelo doente etc., enquanto a doença é foco de estudo da 
saúde teórica, não estando relacionada às ações médicas e intervenções institucionais, 
como ocorre em certas doenças acopladas a enfermidades. Portanto, na proposta de 
Boorse, ‘enfermidade’ é um termo que denota um campo prático e ‘doença’, um campo 
teórico. 

A teoria boorseana está vinculada, em sua formulação a uma influência do 
reducionismo, do biologicismo e da unicausalidade sobre as concepções de saúde e de 
doença, ou seja, aos pressupostos da abordagem biomédica.  

Muitas críticas a essa abordagem se apóiam no fato de se tratar de uma 
abordagem fragmentada (‘reducionista’, nos termos dos críticos) da saúde, tendo as 
doenças como objetos de suas práticas, privilegiando o tratamento e a cura do corpo e 
negligenciando a inserção social e ecológica dos seres humanos. Para Camargo Júnior 
(2007, p. 64), aceitar essa abordagem engendra três dificuldades interligadas: a própria 
indefinição conceitual; o reducionismo biológico da biomedicina; a reificação da 
noção de doença. Estas dificuldades serão discutidas abaixo. 

Isso não significa que a concepção de doença, como ausência de saúde, não 
esteja elucidada para as visões biomédicas, tanto que se tem uma coletânea de doenças 
listadas no Código Internacional de Doenças (CID), na tentativa de uniformizar a 
linguagem usada para lidar com as doenças, facilitando a prática médica. Segundo 
Camargo Júnior (2003), o CID caracteriza o eixo teórico da abordagem biomédica como 
uma teoria das doenças. 

Do ponto de vista epistemológico, a dificuldade de conceituar saúde 
(‘indefinição conceitual’, nos termos de Camargo Júnior) a partir de seu contraponto, a 
doença, pode também ser uma conseqüência da carência de estudos sobre a ‘saúde’, em 
particular, sobre como abordá-la positivamente. Para Coelho & Almeida-Filho (2002, p. 
316), tal pobreza conceitual pode ter sido resultado da influência da indústria 
farmacêutica e de certa cultura da doença, que têm restringindo o interesse e os 
investimentos em pesquisas que não tratem questões de saúde em termos da mera 
ausência de doença. 

 

3.3.4 A MEDICALIZAÇÃO 
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Como conseqüência da enraização dessa abordagem, pode ser identificado um 
processo de medicalização (CORDEIRO, 1980; SAYD, 1998; SMITH, 2005), que, na 
tentativa de resolver os “problemas da saúde”, levam a outros problemas, decorrentes da 
expropriação da capacidade dos indivíduos de tomar decisões saudáveis e cuidar de si e 
do meio. Isso faz, ainda, com que a medicina seja um meio para o controle corpóreo e a 
regulação social, privando as pessoas de serem autoras de sua própria vida.  Além disso, 
o apelo às drogas químicas torna essa abordagem um modelo basicamente 
medicamentoso. 

A crítica à visão fragmentada da saúde na abordagem biomédica também é 
reforçada pelo modo de utilização dos medicamentos alopáticos na medicina, cada vez 
mais desenvolvidos para atuarem em partes específicas do organismo, com a 
perspectiva de cura das doenças, empobrecendo o potencial da terapêutica, que deveria 
ir muito além de uma ação pontual para solucionar um problema (SOARES & 
CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 68). 

Ademais, com a medicalização da sociedade, diversas questões que, antes, eram 
tidas como morais, culturais ou sociais são hoje situadas na esfera biomédica, como nos 
casos, por exemplo, do controle de natalidade (via injeções e medicamentos), da 
longevidade (por meio da ingestão de vitaminas e medicamentos), do aumento da 
performance física (dado por anabolizantes e medicamentos), da aparência física 
(mediante uso de cirurgias plásticas e injeções de toxinas), da depressão (através do uso 
de antidepressivos), da ansiedade (via ansiolíticos), da redução do sofrimento (pelo 
emprego de anestésicos e analgésicos) etc. (ver FOUCAULT, 2010). 

 

3.3.5 A MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE 

Por sua vez, ao redor do processo de medicalização, gravita a indústria 
farmacêutica, as instituições oficiais de formação de profissionais na área de saúde, as 
empresas de seguros de saúde, as instituições de pesquisas, um setor da indústria de 
publicações (revistas, livros específicos), as clínicas, os hospitais e laboratórios, sejam 
eles privados ou públicos, todos na disputa por legitimidade, poder e espaço político e 
de recursos para enfrentar os problemas de saúde e promover o bem-estar (CAMARGO 
JÚNIOR, 2007). Esse cenário, por sua vez, contribui para a reificação da doença, 
transformando-a em algo exclusivamente biológico, orgânico que pode ser combatido 
com o consumo de certos produtos associados à saúde, desconsiderando o caráter 
socioeconômico, psicológico e cultural envolvidos na prevenção e no tratamento das 
doenças. 

Além disso, desde meados do século XX, vem sendo disseminada, 
agressivamente, a idéia de que a saúde depende fortemente da ação da “Medicina 
Moderna”, o que alguns autores atribuem a uma estratégia de marketing, direcionada 
pelos interesses da indústria de insumos e tecnologia médica, da própria corporação 
médica, que se tornou extremamente técnica, e de algumas ações médicas eficazes, que, 
logicamente, são desejáveis (BYDLOWSKI, WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p. 21). 
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Dessa forma, com a associação da saúde a produtos, diminui o papel 
humanizador da assistência à saúde, que visa (ou, ao menos, deveria visar) desenvolver 
o cuidado a partir de uma perspectiva totalizante do ser humano, considerando-o em 
suas dimensões não só biológicas, mas também psicológicas, sociais e ambientais 
(OLIVEIRA, 2003). Isso dá margem, por sua vez, ao crescente uso de tecnologias que 
buscam diagnosticar apenas os problemas biológicos, reforçando o reducionismo que 
tem sido uma marca da biomedicina virtualmente desde sua origem, conforme apontado 
por Oliveira & Egry (2000), Traverso-Yépez (2001) e Camargo Júnior (2007). Ou seja, 
desta perspectiva, o médico passa a entender o paciente de um ponto de vista apenas 
biológico, utilizando os instrumentos e os conhecimentos da literatura de maneira que 
possa tomar o que considera, desde aquele ponto de vista, as melhores decisões para os 
processos diagnósticos e terapêuticos. 

Estas ações médicas são necessárias, mas não suficientes para lidar com a saúde 
e a doença, uma vez que os profissionais de saúde precisam adequar suas intervenções 
clínicas ao fato de que o paciente é um indivíduo dotado de subjetividade, possuindo 
uma sensibilidade e uma capacidade de escuta que vão além da dimensão biológica, por 
envolver também dimensões psicológicas e sociais (CAPRARA, 2003, p. 929). 

 

3.3.6 O REDUCIONISMO 

Para alguns autores, no entanto, práticas de caráter reducionista (como, por 
exemplo, intervenções medicamentosas, hospitalocêntricas) deveriam ter um espaço 
cada dia menor nas ações de saúde implementadas para os indivíduos e a sociedade, 
devido à visão hegemônica da doença como um conjunto de obstáculos à plena fruição 
dos projetos de felicidade dos indivíduos (CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 72). Isso 
porque a felicidade é entendida como um estado dependente da saúde e esta última se 
configura pela confluência de aspectos psicológicos, culturais, socioeconômicos etc. não 
se deveria, então, dar preeminência a práticas reducionistas, porque elas não dão conta 
dos diversos aspectos que interferem na saúde e, conseqüentemente, não promovem a 
felicidade, que depende de ações que considerem os vários aspectos da saúde. 

Além disso, através da negação do sofrimento, como um fato da vida, a visão 
biomédica fortalece a associação da doença a um processo terapêutico e 
medicamentoso, no qual, diante de qualquer desconforto, o médico se transforma, com 
seus diagnósticos e suas intervenções medicamentosas, numa suposta cura para todos os 
males. 
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Assim, a medicalização, a associação da saúde a produtos, as dificuldades 
conceituais envolvendo os termos ‘saúde’ e ‘doença’, e a noção de doença como um 
obstáculo à felicidade fazem, em seu conjunto, com que a abordagem biomédica esteja 
cada vez mais presente na sociedade. A predominância dessa abordagem pode ser 
percebida com o aumento significativo de processos legais contra as iatrogenias 
hospitalares8, o crescimento de movimentos e associações contra erros médicos, o 
consumo abusivo de medicamentos psicotrópicos, enormes gastos familiares e públicos 
com um sistema “hospitalocêntrico”, que, segundo Meneghel (2008), transformou o 
hospital em espaço normatizado para a cura, oferecendo em troca da doença e do 
sofrimento a cura e a saúde (ver também NAIDOO & WILLS, 2009, p. 9-10). O sistema 
hospitalocêntrico tem como reflexo o mascaramento dos papéis (individuais e coletivos) 
envolvidos em ter e manter a saúde, assim como encoberta a importância da dimensão 
social da saúde, na medida em que esta é entendida apenas como a ausência de doença.  

Por sua vez, é importante destacar que reconhecemos que muitos desses fatores 
(prática médica, indústria farmacêutica, hospitais etc.), que contribuíram para a 
hegemonia da abordagem biomédica, têm importância tanto para os aspectos 
conceituais quanto para os aspectos práticos da saúde. O argumento, portanto, não é que 
deveriam ser eliminados do sistema de saúde, mas, antes, agregados aos aspectos 
contextuais, históricos e políticos, em vez de serem tratados isoladamente como os 
pilares da saúde e da doença. O que está em jogo, antes, é a importância de conhecer e 
relacionar os muitos fatores que influenciam as condições de saúde, o que permite 
realizar estratégias que trazem potenciais alterações no modo de lidar com a doença, 
através de ações que afetem a condição de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da 
população. 

Em outras palavras, vários determinantes da saúde, incluindo fatores sociais, 
econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais influenciam na 
própria saúde, bem como na ocorrência de agravos a ela, podendo ser considerados 
fatores de risco numa população. Portanto, é necessário não ignorá-los, mas relacioná-
los ao que se almeja em termos da saúde (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 78). 
Afinal, o processo de saúde e de doença só pode ser concebido através de sua integração 
a condições geográficas, históricas, econômicas, políticas, sociais e culturais 
(CZERESNIA, 2008, p. 1116). 

 

3.3.7 TECNOMEDICINA 

                                                        
8 Iatrogenias hospitalares são alterações patológicas nos pacientes que são decorrentes de cirurgias 
desnecessárias, omissão de tratamento, erros médicos, erros na dosagem de medicações, infecções 
hospitalares, lesões pós-terapêuticas etc. 
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Outro problema evidente na atenção à saúde biomédica é a padronização das 
doenças por meio de procedimentos que tendem a substituir o cuidado por técnicas, a 
exemplo de eletrocardiogramas, ressonâncias magnéticas, tomografias 
computadorizadas, ultrassonografias, raios-X, dosagens bioquímicas e imunológicas. 
Com essa crescente tecnologização da prática médica (OLIVEIRA & MINAYO, 2001, 
p. 140), corre-se o risco de atribuir às tecnologias a responsabilidade exclusiva pelos 
diagnósticos. A tecnomedicina provoca, além disso, mudanças na concepção de 
normalidade, mudando os rumos da saúde. Por exemplo, perder um dente na infância 
era, anteriormente, sinal de desenvolvimento da criança, fazia parte de uma etapa de 
vida, hoje é motivo de procura odontológica para se certificar de que não há patologias 
na gengiva. É importante notar, ainda, que a tecnomedicina se tornou de tal modo 
prevalente que chegou a se estabelecer no imaginário de médicos, que tendem a se 
apoiar de tal modo em equipamentos que estes tomam o lugar de práticas como uma 
cuidadosa anamnese, e pacientes, que tendem a valorizar a prática médica, em relação à 
sua própria saúde, na medida em que ela utiliza de mais e mais tecnologia (ver 
TRAVERSO-YÉPEZ, 2001). 

Vale frisar que o desenvolvimento tecnológico é importante, como mostra, por 
exemplo, o papel da suplementação de flúor na água para a prevenção de cáries 
dentárias em crianças, ou o papel da imunização na prevenção de doenças. Não se trata, 
pois, de rejeitar os instrumentos e as tecnologias existentes, mas de usá-los como meios 
ou instrumentos facilitadores da prática médica, jamais perdendo de vista a função de 
cuidar das pessoas, como finalidade da prática médica, e a importância de 
procedimentos menos tecnológicos, como a anamnese, assim como da relação médico-
paciente. 

Outro aspecto importante é que a tecnomedicina é de alto custo e, 
conseqüentemente, a distribuição de acesso a ela na sociedade é amplamente desigual, 
caracterizando uma situação de exclusão social (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; 
BYDLOWSKI, WESTPHAL & PEREIRA, 2004, p. 21). Além disso, esta exclusão 
também se manifesta no fato de que as medidas públicas para a melhoria das condições 
de vida e saúde dos indivíduos não têm sido efetivas para reduzir a ocorrência das 
doenças (ver TRAVERSO-YÉPEZ, 2001; CAPRARA, 2003). São levadas a cabo, 
muitas vezes, medidas assistencialistas, que não atuam nas causas dos problemas, 
obedecem a interesses hegemônicos e não promovem melhora satisfatória na vida das 
pessoas, principalmente das mais pobres.  

Vale destacar, porém, que a abordagem biomédica não atua ao nível dos 
‘macrodeterminantes’ da saúde (relacionados à política, economia, mercado de trabalho, 
proteção ambiental, promoção de uma cultura de paz e solidariedade etc.), tão 
importantes quando se visa reduzir as desigualdades sociais e econômicas, a violência, a 
degradação do meio ambiente e seus respectivos efeitos na saúde das pessoas e sobre as 
sociedades (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 86). 

A tecnologização também pode ser percebida nas ações coletivas propostas pela 
abordagem biomédica, já que se dirigem geralmente a grupos de risco da população, 
preocupando-se apenas com os aspectos concretos da patologia, através de estratégias 
específicas, diretivas e prescritivas, nas quais trabalham profissionais da saúde de 
disciplinas específicas. A redução do risco é a base de muitos dos programas 
preventivos e a intervenção médica é restringida e dirigida somente a uma população- 
alvo (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996, p. 5). Sua teoria, assim como a prática, é 
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construída com base na doença e, por ter um enfoque nas doenças específicas e em 
partes do corpo, negligencia o indivíduo como um todo (BORUCHOVITCH & 
MEDNICK, 2002). 

Essa abordagem, além de fazer da doença um “negócio” privado, do indivíduo, 
um consumidor, e da saúde, uma escala individual (LEFÈVRE, 1999), apresenta alguns 
aspectos que priorizam regras e modelos considerados higiênicos, sanitaristas e 
adequados para o convívio em sociedade, tendo em vista que se impõe comportamentos 
aos indivíduos em prol do estado saudável dos sujeitos que compõem a comunidade e 
da não disseminação de doenças. Assim, o sujeito passa a ser o único responsável pelo 
controle e pela vigilância de sua própria saúde (CHAMMÉ, 1996, p. 69). Além disso, 
com o deslocamento da subjetividade envolvida no processo de saúde e de doença para 
a objetividade da tecnologização, do respeito aos valores dos indivíduos para o 
estabelecimento de regras e normas tomadas como “neutras”, provoca-se um 
afastamento crescente entre médicos e pacientes, e destes em relação ao seu corpo e à 
sua capacidade de ação, como sujeitos envolvidos naquele processo (SOARES & 
CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 66).  

Por estas razões, muitos autores têm defendido a necessidade de ruptura com 
esse modo hegemônico de entender a saúde (ver SAVASTANO, 1980; MARTINS, 
1999; OLIVEIRA, 2003; CAMARGO JÚNIOR, 2005; LUZ, 2005; RIOS ET AL., 
2007). Tal ruptura, contudo, somente seria possível se houvesse maior discussão, 
conhecimento e reflexão sobre outras abordagens intervencionistas (CANDEIAS, 
1997), que têm o potencial de promover mudanças comportamentais e sócio-ambientais, 
mostrando caráter educativo, centralizado no indivíduo e na sociedade. Além disso, 
seria necessário o envolvimento de outros setores, além do da saúde, como os setores 
educacional, político e econômico, uma vez que, em geral, a população mais pobre 
exige do Estado uma abordagem biomédica de atenção à saúde com base hospitalar, já 
que considera esse sistema como a única alternativa para conservar ou recuperar a saúde 
(BRICEÑO-LÉON, 2001). 

Para estes autores, a saúde deve ser vista, então, por vários ângulos (social, ético, 
filosófico, ambiental etc.) e suas práticas, repensadas também à luz da cultura dos 
indivíduos, mas não somente dela, dado que, na complexidade cotidiana da vida 
humana, afloram diversas necessidades (RIOS ET AL., 2007, p. 508), que vão muito 
além dos aspectos biomédicos e culturais. Assim, tratar, curar, controlar e prevenir 
doenças específicas se tornam posturas limitadas, mesmo que planejadas em termos 
culturais, diante de uma gama de fatores que interferem na saúde. É nesses termos que 
avaliamos as limitações da abordagem etnomédica, como discutimos acima. 

Assim, é preciso estudar e conhecer outras abordagens de saúde, numa tentativa 
de superar as limitações discutidas acima e vislumbrar outras possibilidades em relação 
à saúde. Por exemplo, há a necessidade de delinear um possível universo prático-
discursivo de uma ética em saúde, capaz de articular informação pertinente e atualizada 
sobre princípios éticos de justiça, eqüidade e bem-estar geral (SCHRAMM, 1994), já 
que a saúde constitui um direito fundamental de todos os cidadãos e está calcada em 
pilares que abrangem diversas dimensões, tais como comportamentais, ecológicas, 
sociais etc. Nas próximas seções, discutiremos abordagens de saúde que buscam ter na 
devida conta estas dimensões, além da dimensão biológica. 
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3.4 A ABORDAGEM COMPORTAMENTAL 

As contribuições biomédicas e etnomédicas não podem dar conta, sozinhas, do 
universo multidimensional em que têm lugar as relações entre os indivíduos, as classes 
sociais e os sistemas de saúde. É necessária uma abordagem multidisciplinar de saúde, 
reunindo contribuições epistemológicas, antropológicas, históricas, sociais, culturais, 
comportamentais, biomédicas etc. Diante dos limites da abordagem biomédica, 
surgiram, então, tentativas de aprimorá-la, ou mesmo de substituí-la. A abordagem 
comportamental resulta de uma destas tentativas, mais inclinada a um aprimoramento 
do que a uma substituição da abordagem biomédica. Porém, antes de apresentarmos 
essa abordagem propriamente dita, precisamos discutir os pólos de ação das práticas de 
saúde, uma vez que a abordagem comportamental surge da ênfase dada a um desses 
pólos.  

Em nosso entendimento, há dois pólos de ações distintos nas práticas de saúde, 
ainda que possam ser relacionados: um centrado no indivíduo, que visa à sua educação, 
orientação, conscientização e mudanças comportamentais, e outro pólo que recai sobre a 
coletividade, ancorado nas políticas públicas, ações governamentais, medidas 
comunitárias, participação política etc. Não se pode perder de vista, porém, que esses 
pólos não são mutuamente excludentes. Isso porque as ações coletivas são ações 
dirigidas para indivíduos que compõem a comunidade, a participação política é uma 
ação individual que visa o plano coletivo, e, na promoção de saúde, podem ser 
planejadas estratégias que tenham como alvo ambos os pólos. Além disso, o 
adoecimento do indivíduo não se evidencia de forma isolada, mas através da 
desestruturação das relações que ele mantém com a natureza e os demais indivíduos que 
compõem a sociedade (MARTINS ET AL., 1987, p. 74). Ainda assim, podemos 
distinguir entre ações de caráter preventivo e baseadas em assistência médica e 
reabilitação, voltadas para o indivíduo, e ações governamentais vinculadas a políticas 
públicas, dirigidas ao coletivo (MATUMOTO, MISHIMA & PINTO, 2001, p. 234).  

As discussões sobre promoção de saúde se ocupam de temas variados como os 
tipos de promoção de saúde, os focos de ação, as práticas pertinentes, a abordagem de 
saúde norteadora etc. Ewles & Simnett (2003) e Naidoo & Wills (2009), por exemplo, 
afirmam haver basicamente cinco tipos de promoção de saúde, ora enfocada no 
indivíduo, ora na comunidade, descritas para delinear um campo de atividades e para 
mostrar como diferentes estratégias e prioridades de saúde refletem diferentes valores 
subjacentes. Assim, recai sobre a abordagem biomédica a crítica de que, em seu caso, a 
promoção de saúde está limitada à prevenção de doenças e o valor mais importante de 
sua prática está na adesão dos pacientes a procedimentos médicos preventivos. A 
exclusividade da prevenção de doenças, como prática de promoção de saúde, é 
problemática, uma vez que ações preventivas são direcionadas apenas para doenças 
específicas, numa tentativa de reduzir a sua incidência e prevalência na população 
(CZERESNIA, 1999, p. 705), mas suas práticas não previnem as doenças e os agravos à 
saúde em geral, nem tampouco mantêm ou aprimoram a saúde propriamente dita. 

No entanto, há quem considere que, ao enfocar no indivíduo para sugerir 
mudanças comportamentais, orientar sobre condutas saudáveis, estimular hábitos de 
vida compatíveis com a qualidade de vida, tem-se uma abordagem específica, 
denominada comportamental9 (WESTPHAL, 2006; DAIGLE, HEBERT & 
                                                        
9 Esta abordagem também é encontrada na literatura com a denominação de ‘Teoria dos estilos de vida’ 
(OLIVEIRA & EGRY, 2000). 
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HUMPHRIES, 2007), e não apenas um modo mais flexível da abordagem biomédica. 
Essa distinção pode ser justificável na medida em que, enquanto a abordagem 
biomédica desenvolve práticas individuais e coletivas para controle, prevenção, 
tratamento e cura de doenças específicas, a abordagem comportamental tem um 
discurso enfocado em indivíduos que compõem uma comunidade que não 
necessariamente estão doentes. Em outras palavras, ela prioriza hábitos de vida, 
escolhas saudáveis, comportamentos compatíveis com a vida, qualidade de vida, 
alimentação adequada etc., entendendo o controle e a prevenção de doenças como 
conseqüências, e não como focos de ação. Ela pode ser vista, então, como uma 
abordagem que busca aprimorar ou complementar a abordagem biomédica. 

Portanto, a abordagem comportamental está relacionada a hábitos alimentares, 
prática de exercícios e esporte, higiene, combate a comportamentos não saudáveis, tais 
como fumo, ingestão de álcool, uso de drogas etc. (DAIGLE, HEBERT & 
HUMPHRIES, 2007, p. 243). Para esses autores, essa abordagem está focada em um 
conjunto de regras compatíveis com a saúde e a vida. Então, a doença aparece associada 
ao modo de vida das pessoas, seus hábitos e aos comportamentos de risco a que se 
submetem, tais como o estresse, a vida sedentária, a alimentação inadequada, a 
drogadição e mesmo determinadas práticas sexuais (OLIVEIRA & EGRY, 2000, p. 13). 
Dentro dessa abordagem, o acesso ao conhecimento e aos programas de educação, mais 
gerais ou mais específicos, aparece como alternativa importante de intervenção no 
processo de saúde e de doença. 

Vale destacar que a abordagem comportamental se aproxima da biomédica 
porque muitas de suas práticas visam à prevenção de doenças, mas também se 
diferencia daquela, por este não ser o principal objetivo da abordagem, mas uma 
conseqüência de um estilo de vida saudável. De qualquer modo, é importante esclarecer 
também que há objetivos na abordagem comportamental que não são contemplados na 
biomédica. Por exemplo, ao considerar a saúde como de responsabilidade do indivíduo, 
a abordagem comportamental contribui para a conscientização acerca da importância de 
se aderir a hábitos saudáveis particulares, o que pode alterar os padrões de exposição 
dos indivíduos a riscos, através das chamadas mudanças comportamentais (CASTIEL, 
2004). 

Essa estratégia pode direcionar os indivíduos a assumirem responsabilidades por 
sua saúde e, ao fazê-lo, reduzirem a responsabilidade e os gastos financeiros de 
instituições privadas e públicas com a saúde. Desse modo, não se pode perder de vista 
que a abordagem comportamental tem importantes conseqüências políticas. 

Estas conseqüências políticas podem ser minimizadas por estratégias 
comportamentais voltadas tanto para os indivíduos quanto para as comunidades. Estas 
não são fáceis de ser implantadas, no entanto, já que existem muitas dificuldades 
(econômicas, sociais, culturais, ambientais) que influenciam na adesão das pessoas a 
tais estratégias e, freqüentemente, as ações de saúde são voltadas ora para o individual, 
ora para o coletivo, e raramente para os dois pólos ao mesmo tempo. Assim, é evidente 
que apenas modificações comportamentais não dão conta da manutenção da saúde, ou 
seja, o caráter comportamental é insuficiente para abranger os muitos elementos que a 
afetam, por deslocar o olhar da saúde, em geral – ainda que não necessariamente – 
apenas para a esfera individual (hábitos, comportamentos, estilos de vida).  
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Por sua vez, o controle dos comportamentos individuais considerados adequados 
e saudáveis para o convívio em sociedade é complicado, visto que cada indivíduo é um 
ser único, constituído por uma história de vida particular, que atravessa diversos 
contextos culturais existentes na sociedade e resulta em uma combinação particular de 
costumes, assim como de resistências a mudanças de costumes.   

Além disso, o modo como o modelo preventista permeia a abordagem 
comportamental também pode ser considerado insatisfatório, uma vez que, quando se 
pensa em desenvolver práticas de saúde, estimular comportamentos saudáveis e orientar 
sobre estilos de vida específicos, não é possível prevenir todos os agravos à saúde, nem 
todas as doenças, já que ainda existem doenças para as quais não se conhece a etiologia. 
Surge, então, a necessidade de medidas mais abrangentes ou, talvez, a necessidade de 
não estabelecer qualquer associação entre saúde e doença, mesmo que sejam relações 
parciais, como as estabelecidas pela abordagem comportamental, que trata a doença 
como uma conseqüência de ações preventivas de saúde. 

Outras limitações atingem a abordagem comportamental em decorrência da 
relação entre seu sucesso e os processos educacionais, uma vez que, para ser bem 
sucedida, ela depende, em boa medida, de uma eficiente relação com o campo 
educacional. Assim, fragilidades dos processos educacionais implicam fragilidades na 
abordagem comportamental, num dado contexto, como observamos, por exemplo, 
atualmente no Brasil. 

Outra limitação que merece ser destacada diz respeito à intencionalidade 
(individual ou coletiva) na condução das práticas de saúde, relacionada ao fato de que as 
ações se processam, freqüentemente, através de normas e condutas ou através da 
conscientização. Esse aspecto é problemático, tanto se a pretensão for, em última 
instância, prevenir doenças quanto se o interesse for a promoção da vida, uma vez que a 
natureza privada (individual) de muitas das práticas de saúde faz com que elas sejam de 
difícil acesso para efetiva vigilância e regulação (GREEN & KREUTER, 1990). Por 
exemplo, a tentativa de prevenir um comportamento sexual de risco enfrenta 
dificuldades diante da natureza privada das práticas envolvidas, como mostra o número 
crescente de doenças sexualmente transmissíveis e de casos de gravidez indesejada. 
Vale destacar, contudo, que essa problemática emerge por se pressupor que a saúde 
deva ser controlada por mecanismos de disciplinarização, hierarquização, normatização 
e vigilância constante, de modo similar ao que vemos no sistema penitenciário, 
conforme discutido por Foucault (ver FOUCAULT, 1979).  Então, diante deste cenário, 
podemos afirmar que o caráter individualista da abordagem comportamental se torna 
um fator que limita a eficácia desta abordagem, por responsabilizar apenas o indivíduo 
por sua saúde. Além disso, é importante enfatizar que há certa tendência do Estado de 
controlar a vida das pessoas, privando-as de liberdade de escolha, ao invés de informar, 
educar ou desenvolver valores e atitudes, de modo a fornecer-lhes bases para que 
orientem suas escolhas.  

Em termos conceituais e metodológicos, a abordagem comportamental apresenta 
ainda outro desafio, também relacionado à intencionalidade de suas ações. Esse desafio 
se refere à distinção entre quais seriam os determinantes de saúde individuais e 
coletivos, dado que alguns fatores que são importantes para explicar as diferenças no 
estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre grupos de uma 
sociedade ou entre sociedades diversas (BUSS & PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 81). 
Estes autores destacam que não basta somar os determinantes de saúde identificados em 
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estudos com indivíduos para conhecer os determinantes de saúde no nível da sociedade. 
As importantes diferenças de mortalidade constatadas na população, por exemplo, não 
podem ser explicadas pelos mesmos fatores aos quais se atribuem as diferenças entre os 
indivíduos, uma vez que, mesmo quando se controlam fatores individuais (hábito de 
fumar, dieta, sedentarismo etc.), as diferenças na população permanecem quase 
inalteradas. 

Essa distinção é importante porque, embora os fatores individuais permitam 
identificar que indivíduos estão submetidos a maior risco, para que ações e 
comportamentos individuais sejam orientados, devem ser levados em conta fatores 
relacionados à intencionalidade coletiva, como o grau de eqüidade na distribuição de 
renda, segurança, meio ambiente sustentável etc.  

 

3.5 A ABORDAGEM SOCIOECOLÓGICA 

A abordagem socioecológica emerge como alternativa para a superação das 
abordagens de saúde centradas em ações apenas individuais e que se norteiam 
geralmente pela unicausalidade no entendimento da saúde e da doença. Isso porque, 
ainda que os métodos diagnósticos e terapêuticos, a vacinação, a educação em saúde 
etc., sejam dirigidos aos indivíduos, haveria que se privilegiar uma maior 
democratização do acesso à saúde e à compreensão da saúde como direito, a conjugação 
da compreensão e da ação sobre os aspectos socioambientais associados à saúde, a 
participação mais crítica do cidadão em relação à promoção de sua saúde, a dimensão 
coletiva da saúde e da doença. Estes são, afinal, aspectos que se mostram mais eficazes 
em relação à manutenção e ao aumento da qualidade da vida e da saúde, por 
sensibilizarem não somente as pessoas, mas também as comunidades às quais elas 
pertencem, através de uma abordagem interativa que incorpora ações individuais e 
coletivas (OLIVEIRA & EGRY, 2000, p. 13).  

Esta abordagem está preocupada não mais com a distinção entre as atribuições e 
ações individuais e coletivas, mas com práticas de saúde voltadas tanto para o indivíduo 
quanto para a sociedade. Seu surgimento se concretizou quando se começou a buscar no 
ambiente as causas das doenças, investigando-se não apenas agentes de caráter 
biológico, mas também os fatores físicos, sociais, econômicos e políticos relacionados 
com a saúde (QUINTERO, 2007, p. 44). Isso significa dizer que a abordagem 
socioecológica tem como uma de suas raízes a visão sanitarista, por esta preconizar uma 
discussão de saúde e doença pautada por questões ambientais. Vale destacar, no entanto, 
que a visão sanitarista foi silenciada pela hegemonia da abordagem biomédica (ver 
OLIVEIRA & EGRY, 2000; RIZZOTTO, 2006), o que dificultou a disseminação da 
visão de que as ações em saúde devem ser planejadas em consonância com ações 
relativas ao meio ambiente e às condições socioeconômicas, que se constituem em 
importantes fatores no processo de saúde e doença. A abordagem socioecológica 
resgata, pois, esta visão, já defendida pelo sanitarismo.  

Então, enquanto a abordagem biomédica se ocupa, sobretudo, de uma visão 
negativa do processo de saúde e doença, a abordagem socioecológica busca ultrapassar 
esses limites, defendendo uma visão salutogênica, que considera a saúde como a 
presença de um estado de capacidades e funcionalidades humanas positivas, em 
pensamento, sentimento e comportamento (KEYES, 2007, p. 96), e não apenas como a 
ausência de doenças. 
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Nesta perspectiva, a teoria microbiológica, característica da abordagem 
biomédica, que reforçava a unicausalidade, considerando a doença como ação exclusiva 
de um agente biológico, perdeu espaço para uma abordagem epidemiológica (ver 
LEAVELL & CLARK, 1976; MOREIRA, NICO & TOMITA, 2007, p. 277). A 
epidemiologia, então, transformou a visão de saúde e de doença de uma perspectiva 
unicausal para uma multicausal, atribuindo a sua existência a múltiplos fatores inter-
relacionados. Dessa forma, a epidemiologia terminou por reforçar o que chamamos aqui 
de abordagem socioecológica, por conta de sua ênfase sobre a multicausalidade. 

Além do papel da epidemiologia na disseminação de uma visão multicausal, a 
unicausalidade também perdeu espaço diante do seu limitado poder explicativo face à 
compreensão de diversas doenças não-infecciosas do mundo moderno (câncer, diabetes, 
transtornos mentais etc.). Essa limitação se estende também a doenças infecciosas como 
a tuberculose, só entendidas a partir das interações entre agente, hospedeiro e ambiente. 
Assim, as doenças devem ser entendidas num contexto que inclui as relações entre os 
fatores em si, agregados aos diversos determinantes que influenciam a doença 
(MORENO-ALTAMIRO, 2007, p. 66). 

Dessa forma, foi iniciado o estudo da saúde a partir das relações sociais 
estabelecidas pelos indivíduos, conforme preconiza a abordagem socioecológica, com a 
saúde e a doença sendo tratadas como resultados de processos sociais. Por isso, a 
abordagem biomédica, que era ainda dominante, entrou em crise no contexto social (ver 
TESSER, 1999; LUZ, 2005), por ser considerada desumanizadora e pautar-se numa 
racionalidade exclusivamente técnico-instrumental.  

Além disso, desde a década de 1980, veio se disseminando a concepção da 
Organização Mundial de Saúde (WHO), que tratou na Carta de Ottawa a saúde como 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social”, agregando determinantes 
como bem-estar e qualidade de vida (OPS, 1986). Nessa concepção, a saúde humana 
está inserida num contexto em que se privilegiam suas relações com a sociedade, o que 
possibilita entender a saúde através de um horizonte mais integral (QUINTERO, 2007, 
p. 47). No entanto, essa definição de saúde carece de informações que permitam 
operacionalizá-la e aplicá-la em situações práticas, tendo em vista que a saúde, definida 
dessa forma, se torna um estado inatingível e irreal. Afinal, nenhum ser humano pode se 
encontrar num estado de completo bem estar físico, mental e social, em particular em 
sociedades marcadas por profundas desigualdades e numa ordem econômica mundial 
igualmente desigual. 

Agrega-se a isto o fato de que se assume que todo ser humano organiza em torno 
de si costumes, rituais, culturas, discursos etc. e, portanto, a saúde deve ser entendida 
como um estado influenciado por diferentes contextos histórico-culturais.  Nesses 
termos, sua compreensão só é possível a partir da associação a outras práxis sociais e 
visões culturais. Reafirma-se, então, como uma abordagem promissora para o 
entendimento da saúde a abordagem socioecológica (WHO, 1984, p. 20), também 
denominada biopsicossocial (DE MARCO, 2006; FAVA & SONINO, 2008), ampliada 
(ÓGATA & PEDRINO, 2004), ecológica (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996), 
ambiental (BRASIL, 2002a), holística (SAVASTANO, 1980; BRIGHT, 2002) etc. 
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Nesta, discute-se a saúde e a doença a partir de pilares integradores, abrangendo os 
aspectos culturais, sociais, econômicos e ambientais10.  

Essa nova abordagem foi influenciada pelas discussões envolvendo a promoção 
de saúde, bastante difundidas a partir da Carta de Ottawa (1986) e da Carta de Adelaide 
(1988), frutos da I e da II Conferências Internacionais de Promoção de Saúde, 
respectivamente. Essas cartas exerceram grande influência a partir de suas discussões 
marcadas por argumentos a favor da articulação entre o setor de saúde e as políticas 
sociais voltadas para a saúde (ou ‘políticas públicas saudáveis’), compreendendo-se a 
saúde como um recurso essencial para o desenvolvimento social e econômico do 
indivíduo e da comunidade. Além disso, com a elaboração da Carta de Ottawa, ganhou 
larga aceitação uma visão da saúde mais ampla do que propunham as abordagens 
biomédica e comportamental, considerando como condições e recursos fundamentais 
para a saúde, por exemplo, paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema 
estável, recursos sustentáveis, justiça social e eqüidade. É evidente, então, nesta 
abordagem de promoção de saúde a incidência de fatores sociais, econômicos, políticos, 
até então, de maneira geral, colocados em segundo plano ou mesmo ignorados. 

Vale destacar que alguns autores, como Alves, Arratia & Silva (1996), Lefèvre 
(1999), Boruchovitch & Mednick (2002), Carvalho (2006) e Carvalho et al. (2007, 
2008) consideram a promoção de saúde como uma abordagem específica, muitas vezes 
contrapondo-a à abordagem biomédica. Um dos argumentos para fazê-lo é o de que, 
enquanto a abordagem biomédica enfoca a prevenção de doenças e discute saúde como 
a mera ausência de doenças, a promoção de saúde enfoca diversas estratégias, 
embasadas no comportamento humano, que procuram dar resposta à dimensão social, 
sempre presente em situações de saúde e de doença. Desta perspectiva, a promoção de 
saúde seria, então, para esses autores, uma abordagem alternativa para enfrentar alguns 
dos dilemas apresentados pela abordagem biomédica. 

Para Lefèvre (1999), por exemplo, a promoção de saúde é um movimento que se 
contrapõe à abordagem médica e à dimensão clínica hegemônica atualmente, colocando 
a saúde no plano coletivo, com ações de base coletiva e social. Boruchovitch & 
Mednick (2002), por sua vez, utilizam a definição de saúde da WHO para caracterizar 
uma nova abordagem de saúde, considerada pelas autoras como a “concepção da 
Organização Mundial da Saúde”, que se contrapõe à “concepção médica tradicional” e à 
“concepção ecológica” (denominação dada à abordagem socioecológica, em nossos 
termos, por entendermos que é necessário compreender os problemas ambientais de 
modo integrado aos problemas sociais).  

Exatamente por ser proposta como se fosse uma abordagem alternativa à 
biomédica, a expressão “promoção de saúde” demanda um esforço para explicar 
claramente o seu sentido e quais práticas a efetivam, assim como para diferenciar saúde 

                                                        
10 Vale destacar que encontram-se na literatura críticas ao termo ‘biopsicossocial’, por este compartilhar 
com a abordagem biomédica a premissa de que se deve buscar uma única realidade, a ser desvelada 
através dos métodos das ciências naturais, não considerando as ciências sociais e humanas, por exemplo. 
Para alguns autores, a abordagem biopsicossocial tem sido apenas uma postura paliativa com relação à 
biomédica, acrescentando as dimensões psicológica e social muito mais como retórica, do que como 
elementos de uma prática real (ver MURRAY & CHAMBERLAIN, 1999; STAM, 2000). Para outros, na 
prática, a Psicologia da Saúde tem continuado a privilegiar a etiologia biologicista, a divisão entre corpo-
mente-ambiente, em lugar de uma visão integrada do indivíduo, e o uso de sofisticadas variáveis 
psicológicas em análises estatísticas, mas de forma fragmentada (TRAVERSO-YÉPEZ, 2001). 
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e doença, caso isso possa ser feito nessa visão. Ela se vincula à combinação de apoios 
educacionais, ambientais, circunstâncias sociais, políticas, econômicas e 
organizacionais para atingir ações e condições de vida condizentes com a saúde 
(CANDEIAS, 1997). Além disso, alguns autores, como, por exemplo, Ewles & Simnett 
(2003), consideram a definição de saúde proposta pela WHO totalmente irreal e 
ideológica (como é possível os indivíduos atingirem um estado de ‘completo bem-
estar’?), criticando-a, além disso, por implicar uma posição estática, ao considerar a 
vida e o viver como algo que, depois de alcançado, não muda, restando ao indivíduo 
apenas a fruição do completo bem-estar. Para estas autoras, a idéia mais apropriada é de 
que ter saúde significa ter habilidade para se adaptar continuamente às constantes 
demandas, mudanças e estímulos.  

Soares e Camargo Júnior (2007, p. 69), por sua vez, argumentam, que a 
definição de saúde proposta pela WHO, ao considerar a saúde como “um completo 
estado de bem-estar [...]”, não reconhece que os infortúnios e as doenças fazem parte de 
nossa existência e não podem ser pensados em termos de crimes ou castigos, como bem 
analisaram Nietzsche e Canguilhem. Falar de saúde implica falar também de dor ou 
prazer (ver TRAVERSO-YÉPEZ, 2001) e reconhecer um “corpo subjetivo”, como o faz 
Canguilhem (2007). 

Além disso, há a necessidade de clareza quanto aos construtos teóricos e práticos 
quando se apresenta uma abordagem de saúde, não sendo tal clareza encontrada na 
expressão “promoção de saúde” (ver capítulo 3). Isso se deve ao fato de que o próprio 
termo requer elucidação quanto aos seus pressupostos, principalmente na tentativa de 
esclarecer o que se entende por “completo bem-estar”. Ademais, entendemos a 
promoção de saúde como um campo prático da saúde, direcionado para criar estratégias, 
desenvolver ações e aprimorar práticas para a esfera individual, coletiva, ou para ambas 
(ver COSTA & LÓPEZ, 1986; BUSS, 2000; EWLES & SIMNETT, 2003). Então, a 
promoção de saúde não se configura, em nosso entendimento, como uma abordagem de 
saúde propriamente dita, mas como ações que visam empoderar indivíduos e/ou 
comunidades, bem como propiciar condições favoráveis à promoção da vida, através de 
ambientes saudáveis, sendo estes compreendidos a depender da abordagem de saúde 
configurada.  

Portanto, nesse trabalho, considera-se a promoção de saúde não como uma 
abordagem em si mesma, mas como uma prática de saúde que permeia todas as 
abordagens de saúde, independentemente de suas particularidades. Ou seja, desta 
perspectiva, cada abordagem de saúde traz consigo um modo de promover a saúde, 
entendida em seus próprios termos (EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 
2009). Embora esta não seja uma visão que predomine na literatura (ver ALVES, 
ARRATIA & SILVA, 1996; BORUCHOVITCH & MEDNICK, 2002), não estamos 
também isolados em sua defesa. De qualquer modo, trata-se de visão consistente e 
aceitável, mesmo que não seja hegemônica, e o mais importante, na condução dos 
estudos que temos realizado, é a coerência com esta visão ao longo das investigações, e 
não tanto a busca de um alinhamento – por vezes forçado, porque incompatível com o 
modo como pensamos a saúde e a doença – com posições que têm sido dominantes. 
Ademais, não podemos perder de vista que as posições dominantes também podem e 
devem ser alvo de crítica informada. 

A promoção de saúde na abordagem biomédica, por exemplo, envolve o 
desenvolvimento de ações que visam o controle da disseminação de doenças, a criação 
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de estratégias para favorecer o tratamento e a cura de doenças, bem como políticas 
públicas para prevenir doenças específicas. Na abordagem comportamental, ela 
contribui através da criação e desenvolvimento de ações e práticas de saúde que visam o 
fortalecimento da capacidade individual para lidar com a multiplicidade dos 
determinantes da saúde, por meio do estímulo à capacidade de escolhas, bem como à 
utilização do conhecimento com o devido discernimento de diferenças e singularidades 
dos acontecimentos, de modo a proporcionar condições para mudanças individuais, 
sociais, ambientais (MOURA ET AL. 2007). 

No entanto, não podemos deixar de destacar que a promoção de saúde nessas 
duas abordagens geralmente tem no indivíduo o pólo de ação. Porém, como afirma 
Catalán (2001), quando se planeja uma série de ações exclusivas aos indivíduos, 
orientada por estratégias comportamentais individuais, freqüentemente penaliza-se 
apenas o indivíduo por sua falta de saúde. Afinal, como discute Stam (2000), quando 
recai sobre o indivíduo toda a responsabilidade por sua saúde, é obscurecido o papel de 
outros atores da saúde, como, por exemplo, tomadores de decisão, como políticos, 
ministros, secretários de saúde etc., que devem estar engajados no planejamento e na 
execução de ações que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

Na abordagem socioecológica, a promoção de saúde, por sua vez, desenvolve 
ações para a esfera coletiva ou individual, mas sempre visando atingir a coletividade. 
Para Green & Kreuter (1990), pela necessidade ora requerida de envolver a comunidade 
em uma nova política ou programa de saúde, a promoção de saúde nessa abordagem se 
torna uma importante ferramenta para o bem viver e a comunidade é o mais efetivo e 
apropriado centro de gravidade, que deve nortear todas as ações dessa abordagem de 
saúde. Assim, as ações de promoção de saúde no âmbito da abordagem socioecológica 
geralmente são ações políticas e sociais, que visam modificar o ambiente físico e social 
para facilitar a tomada de decisões conscientes pelos indivíduos e possibilitar o 
desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis (ver NAIDOO & WILLS, 2009). 

Considerando que a promoção de saúde envolve múltiplas interfaces que 
influenciam os indivíduos e, conseqüentemente, a população, quando é alicerçada na 
abordagem socioecológica, ela não mais se restringe às ações que visam à diminuição 
dos agravos e fatores de riscos à saúde, como vacinação, saneamento básico, 
implantação de postos de saúde etc. Afinal, desta perspectiva, proporcionar saúde 
significa, além de evitar doenças e prolongar a vida, assegurar meios e situações que 
ampliem a qualidade da vida “vivida” (BUSS, 2000), ou seja, ampliem a capacidade de 
autonomia e o padrão de bem-estar dos sujeitos, os quais, por sua vez, são valores 
socialmente definidos, refletindo-se em escolhas. 

Outro aspecto que precisa ser destacado é que os autores que defendem a 
promoção de saúde como um tipo de abordagem (ver ALVES, ARRATIA & SILVA, 
1996; CARVALHO, 2006; CARVALHO ET AL., 2007, 2008), opondo-a à abordagem 
biomédica, provavelmente não discordariam de que a promoção de saúde, do modo 
como defendem, também tem dois focos de ação distintos. Algumas de suas ações são 
voltadas para o indivíduo (empoderamento, conscientização, orientação, educação) e 
outras, para a coletividade (campanhas educativas, palestras, saneamento básico). 
Assim, talvez seja possível afirmar que a promoção de saúde com enfoque individual 
corresponda à abordagem comportamental, aqui apresentada, e a promoção de saúde 
com enfoque coletivo corresponda à abordagem socioecológica.  
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A postura que assumimos aqui, de não considerar promoção de saúde como uma 
abordagem em si mesma, não impede que recorramos a argumentos apresentados pelos 
autores que defendem aquela visão. De fato, nos apoiamos nestas críticas para entender 
outras limitações e possibilidades de cada abordagem de saúde. Além disso, as críticas 
apresentadas permitem compreender o motivo do enaltecimento da abordagem 
socioecológica, que, ao enfocar a saúde através da relação entre os indivíduos e o meio, 
inclui nas discussões os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais etc. e 
desenvolve estratégias de promoção de saúde focadas em ações políticas e sociais, 
potencialmente capazes de provocar mudanças saudáveis no ambiente físico (mudanças 
no meio ambiente) e social (mudança na comunidade, população).  

Dito isso, é importante destacar que a saúde dentro desse enfoque corresponde a 
um conceito positivo, multidimensional, participativo e dirigido a toda a população, 
considerando, ainda, o seu meio ambiente (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996, p. 5). 
A abordagem socioecológica, então, incorpora uma visão afirmativa da saúde, que a 
identifica com bem-estar e qualidade de vida (BUSS, 2000), e não simplesmente com 
ausência de doença, como vemos em propostas como a de Boorse. A saúde deixa de ser 
vista como um estado estático, biologicamente definido, para ser compreendida como 
um estado dinâmico, socialmente produzido. 

Na abordagem socioecológica, a saúde é discutida a partir da inter-relação entre 
indivíduos e comunidade, bem como entre comunidades diferentes, considerando-se que 
diversos fatores são determinantes para o estado de saúde e de doença. Assim, tanto a 
saúde como a doença são compreendidas através da interação entre fatores biológicos, 
sociais e psicológicos (DIAS ET AL. 2007, p. 788; HOYOS, OCHOA & LONDOÑO, 
2008, p. 142). O corpo, por sua vez, é analisado incorporando-se a dimensão 
psicológica e social possuída pelos indivíduos e ele passa a ser visto como totalidade 
dinâmica e integrada ao ambiente que o cerca (CHAMMÉ, 2002, p. 5). Essa perspectiva 
não trata de excluir as discussões envolvendo as patologias em si, mas de não negar a 
influência psicológica, social, política, ambiental no estabelecimento das doenças. 

O que determina a saúde dos indivíduos e/ou comunidades, de acordo com esta 
abordagem, são suas reações frente às condições de risco ambientais, psicológicas, 
sociais, econômicas, biológicas, educacionais, culturais, trabalhistas e políticas 
(WESTPHAL, 2006; HOYOS, OCHOA & LONDOÑO, 2008). A abordagem 
socioecológica tem o compromisso de promover a saúde não apenas com ações de 
caráter individual, mas também coletivo (e muitas vezes político). 

Os objetivos principais das estratégias desenvolvidas na abordagem 
socioecológica são: reconhecer as pessoas como principal recurso para se ter saúde; 
reorientar os serviços de saúde para promover a saúde, e não apenas prevenir e tratar 
doenças; capacitar as pessoas de modo a permitir a aprendizagem sobre saúde durante 
toda a vida; propiciar condições para o desenvolvimento de habilidades individuais; 
orientar sobre os conhecimentos e as atitudes necessárias para reforçar a ação 
comunitária; criar espaços saudáveis etc. Nessa abordagem, os programas para a 
promoção de saúde devem ser desenvolvidos pela comunidade, em comum acordo com 
os profissionais da área da saúde pública.  

Apesar de sua expressividade ser ainda pequena nas práticas de saúde e em 
representações sociais sobre a saúde e a doença, a abordagem socioecológica está em 
consonância com os princípios destacados pela WHO, servindo de indicador para a 
“produção social da saúde” (DIAS ET AL. 2007). Ao destacar a importância da 
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produção social da saúde, estes autores pretendem enfatizar que o campo (teórico e 
prático) da saúde deve ser alicerçado em explicações socialmente construídas e suas 
práticas necessitam ser negociadas no processo de manutenção, recuperação e cura. Isso 
porque se admite que os padrões de saúde e de doença variam não só em diferentes 
sociedades, mas no interior de uma mesma sociedade, a depender da posição 
socioeconômica e da sub-cultura de quem os concebe, por exemplo, o médico, o doente, 
o curador, o familiar (COELHO & ALMEIDA-FILHO, 2002, p. 320). 

Savastano (1980), preocupada com as implicações do binômio saúde-doença 
para as práticas e os sistemas de saúde pública, e buscando abordar saúde e 
personalidade desde uma perspectiva global (ou, em seus termos, “holística”), mobiliza 
referenciais da ecologia para sistematizar um modo de compreender saúde e 
personalidade. Ela busca modelar a ecologia do binômio saúde-doença em um móbile, 
representado na Figura 1.  

 

 
Figura 1: A ecologia do binômio saúde-doença conforme 
representada por Savastano (1980, p. 139). 

Neste modelo, os movimentos contínuos do móbile representam a manutenção 
do equilíbrio e as oscilações, os desajustes decorrentes de diferentes circunstâncias: 
oscilações no ecossistema físico podem ser decorrentes de infecções; no estado 
psicobiológico, temos desajustes emocionais; no ecossistema topológico, os desajustes 
são fruto das pressões ambientais, relacionadas a problemas como poluição, seca, 
contaminações do solo, mudanças climáticas etc.; e oscilações no ecossistema 
socioeconômico e cultural incluem desde pequenos desajustes até infrações, 
delinqüência e crimes (SAVASTANO, 1980, p. 140). Um aspecto interessante desta 
representação é que ela inclui explicitamente discussões sobre fatores psicológicos, 
sociais, políticos, econômicos e ambientais na compreensão da saúde e da doença, o que 
se mostra consistente com a compreensão de que tudo o que nos afeta passa também 
pela mediação sociocultural, não se limitando à mediação biológica (DIAS, 2003).  

Outro aspecto importante que surge a partir da representação proposta por 
Savastano é que a saúde e a doença são entendidas como dependentes de um conjunto 
de fatores que não são apenas intrínsecos aos indivíduos, mas estão também vinculados 
às relações estabelecidas entre eles e entre os indivíduos e o meio (físico, social) de que 
fazem parte. Savastano (1980, p. 141) também ressalta que o ecossistema do binômio 
saúde-doença mostra que as equipes de diferentes áreas (saúde, educacional, política, 
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econômica, ambiental) constituem o elo para as soluções dos problemas que envolvem 
as relações indivíduo-ambiente e ambiente-indivíduo.  

Porém, para que a abordagem socioecológica consiga se estabelecer nos 
diferentes contextos (saúde, educacional, político) e seus construtos práticos possam ser 
enraizados, é essencial rompermos com os amplos lastros da abordagem biomédica, na 
medida em que estas abordagens tratam da saúde de modo diferente, até mesmo oposto. 
Enquanto a abordagem biomédica almeja curar doenças, ou, no máximo, preveni-las, a 
abordagem socioecológica pretende promover a saúde coletiva e ambiental.  

Um primeiro passo rumo à abordagem socioecológica talvez seja investir na 
educação continuada dos indivíduos, começando com a educação escolar, na qual a 
compreensão básica sobre muitos assuntos pertinentes à saúde é construída, mas se 
estendendo para toda a vida. Cabe destacar, neste contexto, que muitos educadores que 
trabalham com a formação de profissionais de saúde já não encontram nos pilares da 
abordagem biomédica uma forma coerente e atrativa de entender a saúde, buscando em 
outras abordagens, como na comportamental e na socioecológica, perspectivas que lhes 
parecem mais apropriadas para entender a complexidade do processo de saúde e de 
doença (BALOG, 2005). 

Este é um passo importante porque, apesar de não haver um consenso quanto às 
abordagens de saúde (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996; BORUCHOVITCH & 
MEDNICK, 2002; BALOG, 2005), vários pesquisadores concordam que esta envolve 
um construto multidimensional. Para Ógata & Pedrino (2004, p. 107), a complexidade 
envolvida em definir a saúde também está relacionada ao fato de que esse estado 
depende do desenvolvimento de um povo e da ótica do observador, em face das mais 
diversas maneiras de conceber e de atribuir valores aos determinantes da saúde e da 
doença. 

Por fim, essa compilação das abordagens de saúde, como construtos teóricos, 
constitui um contexto propício para a elucidação das implicações individuais e coletivas 
de cada uma delas, bem como para a apresentação de seus construtos práticos, ou seja, 
das ações propostas por essas abordagens. 

 

4 CONSTRUTOS PRÁTICOS DAS ABORDAGENS DE SAÚDE 

Nas discussões teóricas, muitos são os argumentos construídos para distinguir as 
abordagens de saúde, mas as diferentes ações que sustentam o arcabouço prático das 
abordagens são raramente expostas. Em outras palavras, em geral os artigos que 
discutem as abordagens de saúde não retratam os seus aspectos práticos, ou seja, as 
práticas de saúde que tanto norteiam quanto seguem das diferentes abordagens de saúde 
dificilmente são apresentadas. 
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Dos 695 trabalhos analisados, somente três (0,43%) listam algumas práticas de 
saúde que poderiam caracterizar uma determinada abordagem de saúde. Acreditamos 
que essa carência de trabalhos práticos em saúde seja uma decorrência natural da lacuna 
existente entre as teorias e as práticas de saúde, que implica uma maior raridade de 
reflexões e análises sobre o cenário prático da saúde. Alves, Arratia & Silva (1996) 
citam, por exemplo, algumas ações de saúde que correspondem ao arcabouço prático da 
promoção de saúde, considerada pelas autoras como uma abordagem alternativa à 
biomédica. Portanto, elas procuram destacar quais práticas seriam mais compatíveis 
com a abordagem biomédica e quais estariam mais relacionadas à promoção de saúde. 
Vale destacar que os exemplos trazidos pelas autoras, correspondem a uma síntese, 
realizada por elas, de ações encontradas na literatura utilizada em seu estudo.  

De modo similar, ao analisar as relações entre saúde e seus determinantes 
sociais, Buss & Pellegrini Filho (2007) abordam algumas práticas de saúde em conexão 
com diferentes abordagens explicativas do processo de saúde e doença. Esses autores 
discutem os determinantes sociais de saúde a partir dos modelos de Dahlgren e 
Whitehead e de Diderichsen e Hallqvist. 

De forma geral, o modelo de Dahlgren e Whitehead preconiza a individualidade, 
relacionando a saúde e as doenças a comportamentos e estilos de vida. Suas ações em 
saúde se processam por meio de programas educacionais, acesso a alimentação 
adequada, envolvimento dos indivíduos em escolhas públicas e políticas públicas que 
visam favorecer a construção de um ambiente seguro, para auxiliar os indivíduos na 
adesão a comportamentos saudáveis.  

O modelo de Diderichsen e Hallqvist, por sua vez, tem uma abrangência maior, 
visando combater as desigualdades em saúde. Suas ações estão voltadas para o bem-
estar da população, através de políticas que buscam diminuir os riscos à saúde. Assim, 
as ações preconizadas por este modelo incluem oferecer habitação e trabalho seguros, 
fortalecer redes de apoio a grupos vulneráveis a enfermidades e melhorar a qualidade 
dos serviços de saúde para atender às demandas sociais (ver BUSS & PELLEGRINI 
FILHO, 2007). 

Bydlowski, Westphal & Pereira (2004, p. 15) apresentam a mesma inquietação 
que temos, originada da observação de que as práticas de saúde são pouco investigadas. 
Além disso, estas autoras comentam que estratégias de saúde têm sido planejadas e 
discutidas do ponto de vista de ‘como’ ou ‘o quê’ fazer em saúde. Essa postura 
possibilita que, independentemente da abordagem adotada como “pano de fundo”, 
práticas, e não apenas discursos, se insiram no contexto da saúde. Essas estratégias 
tentam, então, romper as barreiras existentes entre os campos teórico e prático, através 
da análise do conhecimento produzido em saúde.  

A carência de estudos enfocando as diferentes práticas de saúde (estratégias, 
intervenções, atividades em saúde) e, sobretudo, o planejamento de ações centradas no 
conceito positivo de saúde não se deve exclusivamente a razões epistemológicas, mas 
também à influência da indústria farmacêutica e à cultura da doença, que têm 
restringindo o interesse e os investimentos de pesquisa nessa área, conforme destacado, 
por exemplo, por Coelho & Almeida-Filho (1999, p. 33). De acordo com Foucault 
(2004), as abordagens de saúde refletem os valores sociais hegemônicos de uma época e 
cultura e, portanto, não seria de se esperar que fossem veiculadas com freqüência 
práticas de saúde baseadas nas abordagens comportamental e socioecológica, na medida 
em que a cultura biomédica baseada nas noções de sofrimento, morte e doença 
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prevalece atualmente. Por haver uma cultura biomédica difundida e enraizada na 
sociedade, não se produz um interesse institucional e acadêmico que se afaste da 
aceitação de que a saúde corresponde ao antagonismo da doença (COELHO & 
ALMEIDA-FILHO, 1999, p. 33). Assim, as práticas que são impostas, alicerçadas nessa 
cultura dominante, resultam em estratégias e intervenções medicamentosas e 
hospitalocêntricas, com implicações apenas individuais, que contribuem para a 
expropriação da saúde e do corpo do doente. 

Diante dessa carência de discussões sobre as conseqüências práticas das 
abordagens de saúde e das dificuldades de operacionalizar as abordagens, vale a pena 
tentar delinear as práticas de saúde correspondentes às abordagens biomédica, 
comportamental e socioecológica, a partir das discussões teóricas apresentadas na 
literatura e discutidas no presente trabalho. 

A Tabela 1 sistematiza as características e os tipos de ações de promoção de 
saúde correspondentes às três diferentes abordagens de saúde identificadas no presente 
trabalho: biomédica, comportamental e socioecológica.   
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Tabela 1: Sistematização dos atributos práticos (foco de ação, tipo de ação e implicações individuais e coletivas) de três diferentes abordagens de 
saúde identificadas no presente trabalho: biomédica, comportamental e socioecológica. 

ATRIBUTOS PRÁTICOS DAS ABORDAGENS DE SAÚDE 

ABORDAGENS 
DE SAÚDE Biomédica Comportamental Socioecológica 

FOCO DE 
AÇÃO Indivíduo. Indivíduo. Indivíduos e/ou Comunidade. 

TIPOS DE 
AÇÕES 

(i) permitir o acesso a 
profissionais qualificados, a 
técnicas e procedimentos 
modernos, e a centros de 
tratamento especializados; 
(ii) fornecer suporte ao 
tratamento, seja ele 
medicamentoso ou 
psicoterápico;  (iii) orientar 
os seus usuários quanto à 
sua real condição de saúde, 
com base no conhecimento 
científico; (iv) transmitir 
informações sobre os 
serviços de saúde; (v) 
prescrever imunizações, de 
acordo com a faixa etária e 
necessidades individuais 
específicas. 

(i) capacitar para a escolha e 
adoção de estilos de vida 
saudáveis diante das condições 
ambientais e socioeconômicas 
da comunidade; (ii) alertar para 
os benefícios e riscos 
decorrentes de escolhas em 
saúde; (iii) explicar as 
vantagens e desvantagens dos 
serviços de saúde; (iv) 
informar sobre direitos e 
deveres, no que tange à saúde; 
(v) promover campanhas 
educativas sobre 
comportamentos saudáveis; 
(vi) educar em saúde; (vii) 
conscientizar sobre a saúde; 
(viii) estimular mudanças 
comportamentais visando à 
promoção de saúde; (ix) 
potencializar, capacitar e 
auxiliar o indivíduo a alcançar 
um estado ótimo de saúde, 
através de práticas individuais 
que visem à qualidade de vida. 

(i) propiciar condições (através das esferas municipais, 
estaduais e federais) para favorecer a adoção de estilos de 
vida saudáveis; (ii) desenvolver na comunidade a 
habilidade de prever possíveis riscos ou benefícios 
decorrentes das políticas públicas implementadas; (iii) 
planejar estratégias que reduzam os riscos à saúde, como 
saneamento básico, rede de esgoto, tratamento adequado 
de água, medidas ambientais, medidas fiscais, legislação; 
(iv) estabelecer e explicar sobre os programas de 
assistência aos indivíduos (Programa Saúde da Família – 
PSF, imunização) e as vantagens e desvantagens dos 
serviços de saúde; (v) criar trabalhos intersetoriais nos 
campos da saúde e educacional; (vi) potencializar, 
capacitar e auxiliar a comunidade a alcançar um estado 
ótimo de saúde, através de práticas que visem à qualidade 
de vida; (vii) desenvolver ações de políticas públicas de 
saúde; (viii) informar sobre direitos e deveres, no que 
tange à saúde. 
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Tabela 1 (cont.) 

 

IMPLICAÇÕES 
(o que se deve 

esperar das 
ações) 

Individuais: Ter um 
ambiente propício ao 
tratamento e à cura de 
algumas doenças; conseguir 
o (re-)equilíbrio em saúde, 
para os adeptos enfermos 
que consideram o sistema 
hospitalocêntrico como a 
melhor opção; diagnóstico 
precoce; rapidez na cura. 

Individuais: Poder utilizar os 
recursos disponíveis de forma a 
manter ou restaurar o equilíbrio 
da saúde; exercer a cidadania, 
como indivíduos críticos em 
saúde; colaborar para o uso 
adequado dos recursos 
disponíveis; desenvolver 
habilidades no suporte à vida e 
que se mostrem adequadas às 
condições ambientais; adequar 
os estilos de vida às condições 
ambientais oferecidas; 
desenvolver responsabilidades 
quanto aos períodos das 
campanhas de saúde, por 
reconhecimento de sua 
importância; melhorar a auto-
estima; ter condições de optar 
por determinado estilo de vida 
ou tratamento; dispor de 
autonomia plena para a busca 
da qualidade de vida 
individual; desenvolver a 
capacidade argumentativa para 
aceitar ou não um programa ou 
uma prática em saúde. 

Algumas implicações individuais e coletivas são 
compartilhadas com aquelas da abordagem 
comportamental, porém, com algumas exceções. Por 
exemplo, na abordagem socioecológica também se visa 
dispor de autonomia plena para a busca da qualidade de 
vida, no entanto, as escolhas individuais devem estar em 
consonância com o bem-estar coletivo. Assim, a 
autonomia individual é contemplada na medida em que a 
comunidade escolhe as ações e comportamentos 
compatíveis com a qualidade de vida de seus integrantes. 
Portanto, a autonomia individual se dá dentro de limites 
estabelecidos ao nível da comunidade. Além disso, nos 
resultados coletivos esperados, pode-se acrescentar um 
maior envolvimento coletivo nas ações sociais, na medida 
em que as práticas são desenvolvidas para atingir uma 
comunidade, e não apenas os indivíduos que a compõem; 
motivação dos indivíduos para se envolver nas ações 
comunitárias; suporte da comunidade em assuntos 
relacionados a escolhas saudáveis; participação do 
cidadão na comunidade. Agrega-se, ainda, o fato de que a 
comunidade deve tornar-se um exemplo de local 
saudável, o que cria, inclusive, um campo propício ao 
desenvolvimento de pesquisas em saúde e abre um canal 
de comunicação entre a sociedade e os setores sócio-
políticos da saúde. Este requisito incorpora, também, uma 
dimensão sócio-ambiental clara a esta abordagem. As 
similaridades com a abordagem comportamental se 
devem ao fato de que o foco de suas ações também está 
voltado para os indivíduos, além da comunidade. 
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Tabela 1 (cont.) 

 
 Coletivas: Maior afastamento dos 

familiares, na medida em que os 
centros de saúde têm normas de 
restrição quanto à possibilidade de 
quantidade de visitas; impedimento 
de propagação de doenças infecto-
contagiosas, através do afastamento 
dos doentes da comunidade; 
tratamentos e procedimentos 
seguem protocolos, que muitas 
vezes se contrapõem à opinião dos 
parentes que respondem pelo doente 
e, por vezes, do próprio doente, o 
que pode causar mal-estar e, mais do 
que isso, traz à tona a desigualdade 
de poder entre médicos e pacientes; 
tecnologização do serviço, o que 
pode desestruturar o ambiente e os 
indivíduos que lá se encontram, 
além de contribuir para a 
desumanização da relação médico-
paciente. 

Coletivas: Maior facilidade na 
aderência dos indivíduos aos 
programas de saúde; maior 
comprometimento dos 
indivíduos com o cuidado para 
com a saúde; suporte aos 
indivíduos em assuntos 
relacionados a escolhas 
saudáveis; redução dos gastos 
governamentais com 
internações, medicamentos e 
diárias hospitalares; 
diminuição do risco de 
epidemias, assim como 
daqueles decorrentes da 
hospitalização; prevenção de 
endemias e epidemias; 
responsabilização dos 
indivíduos por processos de 
saúde e doença que são 
dependentes de fatores sociais, 
ambientais e econômicos. 
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Nesse contexto, é legítimo afirmar, também, que as abordagens têm abrangência 
e implicações distintas, como visto na tabela, apesar de compartilharem algumas 
práticas de saúde. Além disso, mesmo que, em alguns casos, as implicações tenham 
primeiro efeito no indivíduo, elas também podem alcançar a coletividade, e vice-versa. 
Valla (1999, p. 10), por exemplo, enfatiza que a comunidade é o pilar para o 
enfrentamento dos problemas de saúde, mas é importante um fator psicossocial 
significativo para a melhoria da confiança pessoal, da satisfação com a vida e da 
capacidade individual para que estes sejam resolvidos. Além disso, o envolvimento 
comunitário também contribui para que esse fator no mínimo continue prosperando na 
vida do indivíduo, podendo, inclusive, se alastrar para familiares e comunidade. Nesses 
termos, a comunidade pode contribuir tanto para a susceptibilidade à doença, quanto 
para a promoção de saúde. 

Torna-se possível, dessa maneira, explicitar mais algumas diferenças entre as 
abordagens de saúde, porém, num cenário prático. Por exemplo, enquanto o foco da 
abordagem biomédica reside na assistência aos indivíduos particulares, visando evitar, 
tratar ou curar doenças, a abrangência da abordagem comportamental também é 
individual, mas visando o desenvolvimento de estratégias que propiciem condições para 
que os indivíduos façam escolhas saudáveis, em relação ao seu estilo de vida.  

Além disso, a abordagem comportamental contribui mais para o empoderamento 
dos indivíduos do que a abordagem biomédica, na medida em que os coloca na 
condição de agentes promotores de sua saúde, podendo, inclusive, ter efeitos sobre a 
comunidade, por meio do estabelecimento de modelos de condutas e ações saudáveis 
adotadas.  

Contudo, a abordagem comportamental também tem limites importantes, por 
atribuir ao sujeito a responsabilidade pela mudança de situações que muitas vezes não 
dependem apenas de suas escolhas quanto ao estilo de vida, mas de contextos 
sociopolíticos e econômicos mais amplos. Se levada a extremos, a abordagem 
comportamental pode até mesmo culpabilizar os indivíduos por situações que 
ultrapassam suas possibilidades de escolha. Além disso, é importante destacar que é 
muito difícil mudar comportamentos de risco sem mudar as normas culturais que os 
influenciam. Atuando-se exclusivamente sobre os indivíduos, às vezes se consegue que 
alguns deles mudem de comportamento, mas logo esses comportamentos modificados 
serão substituídos por outros, que geralmente não são os mais saudáveis e compatíveis 
com a qualidade de vida (ROSE, 1992).  

A abordagem socioecológica, por sua vez, é centrada na coletividade, embora 
não seja possível operacionalizá-la sem desenvolver estratégias focadas tanto nos 
indivíduos como na comunidade. Afinal, ações coletivas não podem ser construídas a 
não ser pela participação dos indivíduos. Portanto, apesar de compartilhar alguns 
construtos práticos com a abordagem comportamental, ela se preocupa com estratégias 
que visam favorecer a aceitação e o uso de programas de saúde, a atuação em 
campanhas educativas, a participação nas políticas públicas, a participação política da 
comunidade em termos mais gerais etc. Suas ações tendem a ser mais eficazes do que 
aquelas da abordagem comportamental, porque sua atuação no nível individual é 
mediada por políticas de maior abrangência, que afetam toda uma comunidade (e não 
apenas aos indivíduos particulares). Elas criam meios que viabilizam, assim, o acesso da 
comunidade a um ambiente mais saudável, a uma alimentação de melhor qualidade, a 
espaços públicos para a prática de esportes e exercícios físicos etc. 
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Porém, não se pode ignorar que geralmente uma atividade com enfoque 
individual poderá trazer benefícios a mais de um indivíduo, principalmente para aqueles 
que convivem diretamente com ele, já que, quando a recuperação ou o tratamento é 
efetivado, por exemplo, diminui-se o sofrimento dos seus familiares e todo o transtorno 
psicológico que poderá ter-lhes acometido (NUTBEAM, 2000). É por esta razão que 
optamos, na Tabela 1, por apresentar as implicações de cada abordagem tanto em nível 
individual quanto coletivo. Ademais, aqueles indivíduos que forem indiretamente 
atingidos com a doença do indivíduo poderão também sofrer danos. Por exemplo, o 
afastamento de um indivíduo doente pode aumentar a sobrecarga de atividades de seus 
colegas de trabalho.  

As discussões sobre as implicações práticas mostram o que se pode esperar e 
quais os resultados que podem ser almejados com cada abordagem de saúde. Isso 
ilustra, inclusive, como uma visão pluralista sobre a saúde, contemplando diferentes 
abordagens, pode ter implicações interessantes, numa sociedade constituída por 
indivíduos e comunidades com diferentes visões e objetivos. Por exemplo, se o que se 
pretende é o acesso a profissionais qualificados, uso de técnicas e procedimentos 
modernos, o desfruto de centros de tratamento especializados, a interpretação dos sinais 
e sintomas apresentados pelos indivíduos, a opção poderá ser adotar uma abordagem 
biomédica e/ou buscar profissionais que a utilizam. Por sua vez, se as ações pretendidas 
têm por meta auxiliar na escolha de hábitos de vida saudável, favorecer a qualidade de 
vida, agregar à saúde fatores ambientais e socioeconômicos, educar e conscientizar em 
saúde, a melhor opção talvez seja adotar uma abordagem comportamental ou 
socioecológica, dependendo do número de indivíduos que se pretende atingir com a 
estratégia e das particularidades de cada contexto e abordagem.  

No sentido de minimizar as diferenças existentes entre os determinantes sociais 
da saúde que são decorrentes da posição social dos indivíduos e das comunidades, Buss 
e Pellegrini Filho (2007, p. 85-86) destacam algumas intervenções de política de saúde 
que podem ser utilizadas para caracterizar a abordagem socioecológica, tais como 
assegurar melhor acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis 
e nutritivos, emprego seguro, ambientes de trabalho saudáveis, serviços de saúde e de 
educação de qualidade, entre outros. Vale destacar, no entanto, que o acesso a tudo isso 
pressupõe participação política, de modo a assegurar direitos num contexto de 
desigualdades e conflitos sociais. Podemos dizer, assim, que a abordagem 
socioecológica merece destaque, na medida em que, ao abordar a saúde de uma 
perspectiva informada política, social, econômica e ambientalmente, contribui para 
diminuir desigualdades no acesso à saúde, bem como para que se considerem fatores 
que, por vezes, são negligenciados, como processos ambientais que podem estar 
levando a limites importantes na saúde de uma comunidade, a exemplo da poluição, da 
perda de habitat original (que pode levar à emergência de novas doenças, mediante 
exposição da população a organismos com os quais não vinha interagindo), do 
aquecimento global etc. 
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Como cada abordagem possui um cenário prático distinto, suas implicações 
também são, naturalmente, distintas.  Assim, dependendo da abordagem seguida, 
diferentes vantagens poderão ser almejadas, desde que se aceite as desvantagens 
inerentes à abordagem. Por exemplo, se o que se almeja é a cura rápida de uma doença 
ou o controle da disseminação de doenças, a abordagem biomédica é uma opção 
adequada. Porém, algumas normas hospitalares precisarão ser seguidas e o afastamento 
do convívio com os familiares e com a comunidade são algumas das exigências, 
consideradas por muitos como uma das desvantagens dessa abordagem. 

Caso a opção seja pela abordagem comportamental, pode-se esperar apoio para o 
desenvolvimento de habilidades individuais, estímulos pela busca da qualidade de vida, 
auxílios para adequar os estilos de vida individuais às condições ambientais oferecidas 
etc. No entanto, haverá dificuldades para se definir hábitos de vida e escolhas 
comportamentais individuais que estejam em consonância com as da comunidade, o 
envolvimento e convívio com a comunidade poderá ser mais limitado, entre outras 
desvantagens. 

Por sua vez, poderá ser viável promover a participação política e o 
empoderamento social dos indivíduos, um uso mais adequado dos recursos públicos, 
meios para participar de programas de saúde, adequação da saúde às condições 
socioambientais, redução dos riscos à saúde coletiva etc., se a opção for pela abordagem 
socioecológica. Porém, os resultados poderão ser demorados, discussões acaloradas 
poderão surgir e, eventualmente, ser pouco produtivas, as práticas dificilmente serão 
totalmente aceitas, insatisfações ocorrerão etc. 

Bydlowski, Westphal & Pereira (2004, p. 17), por fim, destacam que a maioria 
das estratégias propostas em saúde só permitirá promover a saúde caso se apóiem na 
democratização das informações e num trabalho conjunto de toda a sociedade 
(população, governo, instituições privadas, universidades etc.), para que os problemas 
particulares sejam superados. O sucesso dessas estratégias depende, portanto, da 
descentralização do poder, de ações interdisciplinares e intersetoriais, além da 
participação da população não só na elaboração de políticas públicas, como nos 
processos de decisão.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de revisão permite que compreendamos alguns dos contextos em 
que discussões envolvendo a saúde têm lugar, bem como que façamos uma análise dos 
principais elementos teóricos e práticos que delineiam as abordagens de saúde. Ele 
aponta também para a necessidade de produzir referenciais teóricos sólidos para 
viabilizar pesquisas no campo da saúde e da educação. 

A análise da literatura que realizamos levou à identificação de três abordagens 
de saúde: a abordagem biomédica, a comportamental e a socioecológica. Estes 
construtos são disponibilizados, assim, para uso em estudos sobre a educação em saúde, 
os quais poderão se beneficiar do reconhecimento dos atributos teóricos e práticos das 
três abordagens, assim como dos resultados que podem ser esperados a partir da adoção 
de cada uma delas. O ensino sobre saúde, por sua vez, também pode beneficiar-se da 
identificação destas abordagens, na medida em que elas podem nortear processos 
educativos por meio dos quais são dadas aos estudantes condições para refletir e optar 
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por uma delas (ou mesmo mais de uma, se a decisão for feita dependente de contexto), 
sendo empoderados, dessa maneira, para o exercício de seu direito de escolha, como 
cidadãos livres e autores de sua saúde. A formação de professores para lidar com os 
conteúdos relativos à saúde também pode ser aprimorada pela identificação e 
caracterização clara de distintas abordagens de saúde. Vale destacar, ainda, que, na 
medida em que o desenvolvimento da autonomia e da criticidade seja favorecido pela 
educação em saúde, esta contribui para a eqüidade no que diz respeito às condições de 
acesso à saúde, à busca por qualidade de vida individual e coletiva, e à participação em 
ações sociopolíticas de interesse da sociedade. 

Com esse estudo, foi possível também estabelecer os limites e as possibilidades 
de cada abordagem, sobretudo quando discutimos suas implicações práticas. Desse 
modo, conseguimos apontar algumas vantagens e desvantagens inerentes à adesão a 
determinada abordagem de saúde. Isso facilita a reflexão e a conscientização dos 
indivíduos, empoderando-os para escolhas compatíveis com as necessidades e a 
realidade social particular, e para a adoção consciente de ações em saúde que estejam 
em consonância com demandas consideradas essenciais. 

Não se trata, é claro, de que possamos ter pretendido esgotar as discussões 
teóricas sobre a saúde. Este é um tema complexo e controverso, cujo tratamento varia a 
depender do contexto de atuação e das representações sociais de diferentes agentes 
envolvidos na saúde. Contudo, esperamos ter contribuído para o avanço da 
compreensão deste tema, em relação ao qual o campo educacional deve se pronunciar 
com clareza e, mesmo, com certa urgência, dada a grande inserção dos conteúdos 
relativos à saúde no currículo escolar brasileiro, em particular, no ensino de Ciências, a 
grande importância de tais conteúdos em relação à educação dos estudantes e à 
necessidade de uma melhor formação dos professores para abordá-los em suas salas de 
aula. 
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  CAPÍTULO DOIS 

ABORDAGENS DE SAÚDE EM UM LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA 
LARGAMENTE UTILIZADO NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO 

Health approaches in a widely adopted Brazilian high school biology textbook 

 
RESUMO. Diante da longa tradição de abordagem do tema da saúde no currículo 
escolar brasileiro, é importante investigar como ele é trabalhado nos livros didáticos, o 
principal recurso utilizado na maioria das escolas brasileiras. Em particular, mostra-se 
relevante verificar se este conteúdo é apresentado de forma a contribuir para o 
desenvolvimento dos estudantes como membros ativos e críticos da sociedade. 
Analisamos neste trabalho a abordagem de saúde no livro didático Biologia, de 
Laurence, que foi o mais escolhido pelos professores entre os livros de biologia do 
ensino médio distribuídos pelo PNLEM/MEC. Foi utilizada a técnica da análise 
categorial, que consiste na decomposição dos textos em unidades de análise, as 
categorias, que foram construídas através de reagrupamentos analógicos, com base em 
critérios semânticos. Para investigar o enfoque dado à saúde, aplicamos a tabela 
analítica, produzida por nós, às nossas unidades de registro, que são frases, parágrafos e 
seções do livro que discutem conteúdos relacionados à saúde e à doença. Essa tabela 
sistematiza oito indicadores de saúde e permite identificar três abordagens: biomédica, 
comportamental e socioecológica. Foram encontradas 267 unidades de registro no livro 
e, com base na análise de cada uma delas usando a tabela mencionada acima, foi 
possível categorizá-lo como um livro em que predomina a abordagem biomédica. 
Nossos achados são compatíveis com outros estudos que apontam a prevalência dessa 
abordagem na educação brasileira e em livros didáticos brasileiros e internacionais. 
 
Palavras-chave: Abordagens de saúde; Livros didáticos; Ensino de Biologia; Ensino 
médio. 

ABSTRACT 

Considering the long tradition of discussing health in the Brazilian school curriculum, it 
is important to investigate how this topic is addressed by textbooks, in order to verify if 
this content is presented in a manner that contributes to the development of the students 
as active and critical members of the society. In this paper, we analyze how health is 
treated by the textbook Biology, written by Laurence, which has been the high school 
Biology textbooks most chosen by public school teachers among those certified by the 
National Program for High School Textbooks (PNLEM), sponsored by the Brazilian 
Ministry of Education (MEC). We used categorical content analysis techniques, 
involving the decomposition of the texts into units of analysis, the categories, which 
were built through analogical regroupings, by using semantic criteria. In order to 
investigate the treatment given to health, we applied the analytical table produced by us 
to our units of recording, which consist of sentences, paragraphs, and sections of the 
textbook that discuss contents of health and disease. This table systematizes eight health 
indicators and makes it possible to identify three health approaches: biomedical, 
behavioral, and socioecological. We found 267 units of recording in the textbook and, 
based on the analysis of each of them using the aforementioned table, it was possible to 
categorize the textbook as one in which the biomedical approach prevails. Our findings 
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are consistent with other works that indicate the prevalence of this approach in Brazilian 
education, and Brazilian and international textbooks.  
 
Keywords: Health approaches; Textbooks; Biology education; High school.   
 

 
1. INTRODUÇÃO 

A interface entre Educação e Saúde está presente em várias pesquisas sobre o 
ensino e a aprendizagem de ciências (e.g., COELHO, CONCEIÇÃO & YUNES, 1974; 
FLAY, 2000; XAVIER, FREIRE & MORAES, 2006). Com ênfase na dimensão 
pedagógica da saúde, tem-se buscado analisar como determinados temas de saúde são 
abordados em sala (SUCCI C., WICKBOLD & SUCCI R., 2005; CARVALHO, SILVA 
& CLÉMENT, 2007; CARVALHO ET AL., 2007), quais elementos constituem 
empecilhos para a aprendizagem sobre saúde (COLLARES & MOYSÉS, 1997), como o 
conceito de saúde é veiculado nos livros didáticos (MOHR, 1995, 2000), entre outros 
temas. 

Desde o século passado, discussões sobre saúde e doença foram incorporadas ao 
currículo escolar brasileiro. Como não havia um espaço específico para abordar o tema, 
essas discussões eram apresentadas em disciplinas como Higiene, Puericultura, Nutrição 
e Dietética ou Educação Física (ver BRASIL, 1997, 1998). Atualmente, o tema é 
abordado principalmente nas disciplinas de Ciências, no Ensino Fundamental, e 
Biologia, no Ensino Médio. 

Apesar desta longa tradição de abordagem do tema da saúde, foi apenas em 1971 
que ele foi formalmente introduzido no currículo escolar brasileiro, através da Lei nº 
5.692, sob a designação genérica de Programa de Saúde, com o objetivo de “levar a 
criança e o adolescente ao desenvolvimento de hábitos saudáveis quanto à higiene 
pessoal, alimentação, prática desportiva, ao trabalho e ao lazer, permitindo-lhes a sua 
utilização imediata no sentido de preservar a saúde pessoal e a dos outros” (BRASIL, 
1996, p. 43).  

Atualmente, a saúde é ainda um importante tema no currículo e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais dos ensinos fundamental e médio (BRASIL, 1998, 2006a) 
indicam que ela deve ser tratada como um tema transversal e em conformidade com as 
orientações propostas pela Organização Mundial da Saúde (WHO), i.e., centrando-se na 
promoção de saúde a partir de uma perspectiva mais ampla. Sob essa perspectiva, as 
escolas deverão adotar em suas práticas pedagógicas uma visão mais abrangente de 
saúde, evitando um foco limitado a uma abordagem biomédica, que visa principalmente 
à prevenção de doenças. Conseqüentemente, deve-se evitar a caracterização da saúde 
apenas como imagem oposta à da doença, discutindo-a a partir de uma perspectiva mais 
dinâmica e abrangente, em que a saúde seja tratada como uma construção individual e 
coletiva permanente, que se manifesta no esforço de ampliar o uso das potencialidades 
de cada indivíduo e da sociedade como um todo (BRASIL, 1997, p. 65). 

Essa mudança de uma abordagem biomédica para uma mais global de saúde é 
importante, porque a educação em saúde1 é um eixo estruturante para a promoção de 

                                                        
1 As expressões “educação para a saúde” e “educação em saúde” demarcam campos teóricos e práticos 
distintos. A educação para a saúde está vinculada principalmente a informações sobre auto-cuidado, 
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saúde (NUTBEAM, 2000; MILLER, 2003). Afinal, ela orienta as pessoas na resolução 
de problemas relacionados a seu comportamento e à sua saúde (GREEN & KREUTER, 
1990, p. 319-320). Quando entendida como parte de uma perspectiva mais abrangente, a 
educação em saúde deve abordar as questões relacionadas com a cidadania, qualidade 
de vida, nosso papel como agentes da promoção de nossa própria saúde e da 
comunidade em que vivemos, e não apenas da prevenção de danos à mesma, bem como 
tratar da conscientização de que a saúde em termos sociais depende de nossas ações 
como cidadãos críticos e participativos.  

Diante dessas circunstâncias, é importante o tratamento dos conteúdos de saúde 
pelos livros didáticos com o propósito de promover a consciência crítica do estudante 
em relação aos fatores que intervêm positiva e negativamente em sua saúde e de 
propiciar meios para escolhas de hábitos e atitudes saudáveis que repercutam na 
comunidade, tendo como referência as transformações próprias do crescimento e 
desenvolvimento humano. Além disso, é desejável que esse conhecimento contribua 
para o desenvolvimento de ações na comunidade, por ser este o local mais efetivo e 
apropriado para se promover a saúde, por ser um dos principais contextos no qual 
podem ter lugar mudanças sociais com o potencial de melhorar a qualidade de vida dos 
indivíduos e da própria comunidade. Desta perspectiva, é importante investigar como a 
saúde é abordada por livros didáticos, de modo a verificar se este conteúdo é 
apresentado de forma a contribuir para o desenvolvimento dos estudantes como 
membros ativos e críticos da sociedade.  

A escolha do livro didático como objeto de investigação se justifica por ser este, 
em muitos países, o recurso pedagógico mais utilizado no ambiente escolar, tanto por 
alunos quanto pelos próprios professores, sendo muitas vezes a única fonte de 
informação destes últimos (ver DELIZOICOV, ANGOTTI & PERNAMBUCO, 2002; 
MEGID NETO & FRACALANZA, 2003; NÚÑES ET AL., 2003, CASSIANO, 2004). 
Além disso, os livros didáticos são os principais instrumentos determinantes do 
currículo em ação, influenciando fortemente as decisões dos professores sobre a seleção 
e a sequência dos conteúdos, as atividades de aprendizagem propostas e os modos de 
avaliação que serão utilizados (BALL & FEIMAN-NEMSER, 1988; GAYÁN & 
GARCÍA, 1997; NÚÑES ET AL., 2003). Certamente, uma crítica a este papel 
preponderante e diretivo dos livros didáticos é necessária e bem vinda, mas isso não 
implica que a investigação a respeito de tais recursos deva, por isso, ser negligenciada. 
Acrescente-se, ainda, o fato de que livros bem escritos e contextualizados podem 
efetivamente contribuir para a aprendizagem dos alunos (LEE ET AL., 1993; NÚÑES 
ET AL., 2003; FRANZOLIN & BIZZO, 2007), o que reforça a importância de se fazer 
análises específicas destes materiais didáticos.  

Este trabalho se propõe, assim, a investigar como os conteúdos de saúde são 
tratados pelo livro didático de Biologia mais escolhido pelos professores de escolas 
                                                                                                                                                                   
privilegiando ações de controle e prevenção de doenças, a partir de intervenções clínicas e mudanças 
comportamentais (SILVA, 2001). A educação em saúde, por sua vez, se refere às experiências educativas 
organizadas no ambiente escolar (ou não) com a finalidade de proporcionar oportunidades para a 
construção de conhecimentos teóricos e práticos em prol da saúde individual e coletiva (VALADÃO, 
2004, p. 5). Nesse trabalho, optamos, pois, pela expressão “educação em saúde”, por refletir melhor o 
foco de nosso interesse, na análise do livro didático. Além disso, como discute Valadão (2004), ela 
prevalece como expressão genérica, não sendo necessariamente emblemática de qualquer concepção 
sobre saúde, política ou educação. Consideramos que a educação em saúde consiste num meio de 
propiciar aos indivíduos e à comunidade acesso à informação, ao empoderamento (empowerment), à 
reflexão, à conscientização acerca de sua saúde.  
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públicas brasileiras (EL-HANI, ROQUE & ROCHA, 2007, no prelo) entre aqueles 
certificados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM, 
Ministério da Educação – MEC): Laurence (2005). Estamos particularmente 
interessados em verificar se as discussões sobre saúde nesse livro didático são baseadas 
em uma visão mais global de saúde, como proposto pela WHO e pelo MEC, ou em uma 
abordagem biomédica, que historicamente dominou o tratamento do tema em nosso país 
(ver CHAMMÉ, 1996; COELHO & ALMEIDA-FILHO, 2002; CUTOLO, 2003). 

Esta análise depende, contudo, da construção de uma tipologia de abordagens da 
saúde, que se mostre capaz de distinguir diferentes maneiras de compreendê-la, bem 
como diferentes formas de ação em relação a ela. Esta tipologia fornecerá um marco 
teórico para a análise do livro didático. 

2. ABORDAGENS DE SAÚDE 

Em nossa pesquisa2, consideramos três abordagens distintas de saúde: (1) 
biomédica; (2) comportamental; e (3) socioecológica. Essa tipologia de abordagens de 
saúde ilumina adequadamente, a nosso ver, diferentes formas de olhar a saúde e a 
doença. 

Na abordagem biomédica, a saúde é discutida em oposição à doença, o 
tratamento e a cura do corpo são privilegiados, e as influências sobre a saúde em níveis 
mais elevados do que os biológicos, como os níveis sociais, culturais e psicológicos, são 
negligenciadas (CARVALHO ET AL. 2007). Tesser e Luz (2002, p. 366) destacam, 
ainda, que a doença se constitui, nesse tipo de abordagem, no construto teórico-
operacional em que se apóiam os cuidados com a saúde, ou seja, o olhar sobre a saúde e 
a prática médica são alicerçados na doença. 

Esta abordagem tem sido severamente criticada na literatura por seu fracasso em 
abordar a diversidade de fatores que podem influenciar a saúde (ver, p. ex., BUSS, 
2000; ALMEIDA-FILHO & JUCÁ, 2002; CAMARGO JÚNIOR, 2003). Em 
conseqüência, abordagens alternativas para a saúde têm sido formuladas nos últimos 
trinta anos na tentativa de incorporar, tanto em termos práticos quanto teóricos, várias 
dimensões que podem interferir nos processos de saúde e doença. Estas alternativas são 
caracterizadas nesse trabalho como pertencentes a duas abordagens distintas, a 
comportamental e a socioecológica, ambas permeadas por uma forma de promoção de 
saúde que não está limitada à prevenção de doenças, como na abordagem biomédica. 

A promoção da saúde incorpora, nessas abordagens alternativas, uma visão 
positiva a respeito da saúde, caracterizando-se, assim, pela concepção de um papel 
protagonista dos indivíduos em relação às condições em que vivem. Desta perspectiva, 
a saúde é entendida como produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 
qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, assim 
como de habitação e saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de 
educação ao longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e 
indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de cuidados com a 
saúde. Considerando-se tais determinantes, a saúde deixa de ser um estado estático, 
biologicamente definido, para ser compreendida como um estado dinâmico, socialmente 

                                                        
2 O estabelecimento dessas abordagens foi fruto de levantamentos bibliográficos, conforme será discutido 
na seção que trata da metodologia do estudo. 
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produzido (BUSS, 2000). Vale destacar que essa nova visão de saúde é fruto de 
discussões que se iniciaram na Primeira Conferência Internacional sobre Promoção de 
Saúde, realizada em 1986, em Ottawa, que apresentava a saúde como o principal 
recurso para o desenvolvimento individual, social e econômico de um país (ver 
BRASIL, 2002c).  

No entanto, esses modos de pensar e agir em saúde possuem, em nosso 
entendimento, dois pólos de ações distintos, com o enfoque recaindo ora sobre o 
indivíduo, ora sobre a coletividade/comunidade. Porém, a existência desses pólos não os 
torna mutuamente excludentes, ou seja, podem-se planejar ações que visem à educação, 
orientação, conscientização e a mudanças comportamentais dos indivíduos, lado a lado 
com ações que tenham como alvo, além do indivíduo, a coletividade. Isso porque as 
ações coletivas, embora dirigidas para as políticas públicas, medidas comunitárias etc., 
dependem, para sua implementação, da participação dos indivíduos que compõem a 
comunidade. A despeito da interação desses dois pólos, é possível demarcar ações que 
estão focadas apenas no indivíduo e ações que enfocam tanto o indivíduo quanto a 
comunidade, mantendo-se a distinção entre dois pólos de ação. O primeiro pólo é 
entendido, aqui, como característico do que denominamos abordagem comportamental, 
enquanto o segundo pólo é próprio do que chamamos de abordagem socioecológica. 

Diante destes dois pólos alternativos que podem sustentar a promoção de saúde, 
a abordagem comportamental pode ser concebida como uma abordagem de transição 
entre as abordagens biomédica e socioecológica. Ela apresenta uma visão intermediária 
da saúde, na medida em que o seu principal foco não está apenas na vigilância de 
doenças específicas e dos aspectos nelas envolvidos, mas também em vários outros 
determinantes que contribuem para a saúde. Na abordagem comportamental, a saúde 
está entrelaçada tanto a capacidades físico-funcionais (como na abordagem biomédica), 
quanto ao bem-estar físico e mental dos indivíduos (como na abordagem 
socioecológica) (WESTPHAL, 2006).  Os determinantes da saúde, nessa abordagem, 
são biológicos e comportamentais. Atenção particular é dada aos estilos de vida 
inadequados para a promoção de saúde, buscando-se combatê-los com estratégias que 
visam a mudanças de comportamentos individuais, de modo a alcançar um estilo de 
vida mais saudável. Assim, a abordagem comportamental contempla apenas alguns dos 
aspectos que são considerados na visão mais abrangente da saúde que se encontra na 
abordagem socioecológica. 

A abordagem comportamental está interessada principalmente em alterar os 
padrões individuais de exposição ao risco por meio das chamadas “mudanças 
comportamentais” (CASTIEL, 2004). Desse ponto de vista, a promoção de saúde 
consiste, pois, em ações individuais e familiares centradas no comportamento e estilo de 
vida dos indivíduos, não considerando fatores que não podem ser gerenciados por eles. 
Educar, orientar, conscientizar no que tange ao estilo de vida são os pilares principais, 
que norteiam todas as ações. O aleitamento materno, o hábito de fumar, a dieta, as 
atividades físicas, a direção perigosa no trânsito são alguns exemplos de ações sob 
controle individual, que dependem do componente educativo para a promoção da saúde 
(BUSS, 2005, p.18).   

Finalmente, a abordagem socioecológica está fortemente focada numa visão 
positiva e coletiva de saúde. Nessa abordagem, a saúde é entendida como o bem estar 
biopsicossocial e ambiental. Sob essa perspectiva, o que determina a saúde dos 
indivíduos e/ou comunidades são suas reações frente às condições de risco ambientais, 
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psicológicas, sociais, econômicas, biológicas, educacionais, culturais, trabalhistas e 
políticas (WESTPHAL, 2006; HOYOS, OCHOA & LONDOÑO, 2008). Essa 
abordagem tem o compromisso de promover a saúde não apenas com ações de saúde 
individuais, mas também coletivas (e muitas vezes políticas). 

Os objetivos principais das estratégias desenvolvidas na abordagem 
socioecológica são: (i) reconhecer as pessoas como principal recurso para a obtenção de 
saúde, considerando, portanto, seus direitos e deveres no que concerne à saúde; (ii) 
reorientar os serviços públicos e privados para promover a saúde, e não apenas para 
prevenir e tratar doenças; (iii) capacitar as pessoas de modo a permitir a aprendizagem 
sobre saúde durante toda a vida; (iv) propiciar condições para o desenvolvimento de 
habilidades individuais; (v) orientar sobre os conhecimentos e as atitudes necessárias 
para reforçar a ação comunitária; (vi) criar espaços saudáveis etc. Nessa abordagem, os 
programas para a promoção de saúde devem ser desenvolvidos pela comunidade, em 
comum acordo com os profissionais da área de saúde pública.  

 

3. METODOLOGIA 

Considerando que o livro Biologia, de autoria de Laurence3 (2005), foi o mais 
escolhido pelos professores no Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio 
(PNLEM), do Ministério da Educação (EL-HANI, ROQUE & ROCHA, 2007, no 
prelo), ele foi selecionado no presente trabalho para a análise de sua abordagem de 
saúde.   

Para realizar o estudo, utilizamos a análise de conteúdo (BARDIN, 2000; 
BAUER, 2002; FRANCO, 2008). Esta opção decorreu das possibilidades que ela traz 
de produzir descrições dos conteúdos das mensagens veiculadas nos livros didáticos 
com base em procedimentos sistemáticos, metodologicamente explícitos e replicáveis 
(BAUER, 2002, p. 192), a partir de características específicas identificadas no texto. Ela 
nos propiciou, assim, uma porta de entrada adequada para a análise das abordagens de 
saúde no livro didático. 

Entre as técnicas de análise de conteúdo, utilizamos, em particular, a análise 
categorial, que engloba operações de desagregação dos textos em unidades de análise, 
as categorias, construídas através de reagrupamentos analógicos. Estes reagrupamentos 
foram feitos mediante a busca de características compartilhadas por elementos do texto, 
que, por sua vez, foram identificadas por critérios semânticos (i.e., buscamos a presença 
de um mesmo significado em um determinado contexto), em vez de sintáticos (como a 
presença compartilhada de signos lingüísticos precisos) (BARDIN, 2000, p. 153).  

As categorias de análise, que nos permitiram inferir qual abordagem de saúde 
estão sendo enfocada, foram estabelecidas após o estudo da literatura, 
concomitantemente com uma sondagem inicial em livros didáticos de biologia. A 
literatura examinada foi obtida por meio de um levantamento bibliográfico no SciELO 
(Scientific Electronic Library Online, http://www.scielo.org/php/index.php) e na 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/cys/), com as palavras-chave: 
“epistemologia” “saúde”; “epistemologia” “doença”; e “saúde” “doença”. Feito o 

                                                        
3 Vale destacar que Laurence é um pseudônimo, não tendo sido possível identificar os reais autores. 
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levantamento, lemos os resumos/abstracts dos artigos e selecionamos aqueles com os 
quais iríamos trabalhar, juntamente com alguns outros artigos obtidos de modo 
assistemático. 

Outro levantamento bibliográfico foi realizado no banco de dados do SciELO, 
com o objetivo de suprir a limitada quantidade de artigos encontrados que discutiam 
saúde com o olhar direcionado para o campo educacional. Optamos por esse banco de 
dados em decorrência de nosso objeto de pesquisa ser um livro didático brasileiro e 
porque buscávamos trabalhos que analisassem livros didáticos ou conteúdos de saúde 
no ambiente escolar do Brasil. Com a combinação de palavras “livro” “didático”, foram 
encontrados 30 artigos, sete dos quais foram incluídos no trabalho. Com a combinação 
das palavras “saúde” “doença” “escola”, encontramos 55 trabalhos, dos quais apenas 
quatro eram pertinentes para a nossa pesquisa.  

A sondagem inicial, por sua vez, foi realizada através de leitura flutuante, que 
consiste em estabelecer contato com os materiais que serão analisados e conhecer os 
textos e as mensagens neles contidos, deixando-se invadir por impressões, 
representações, conhecimentos e orientações (BARDIN, 2000, p. 96; FRANCO, 2008, 
p. 51). Desse modo, a leitura flutuante ocorreu através da leitura na íntegra de alguns 
capítulos que sabidamente têm discussões de saúde, de três livros didáticos do ensino 
médio, aquele escolhido para análise nesse trabalho e outros dois, também avaliados 
pelo PNLEM/2007.  

Após o estabelecimento das categorias de análise, elaboramos um caderno de 
codificação, que descreve, justifica e exemplifica cada categoria, permitindo a 
operacionalização da análise e a padronização da investigação. 

A partir das categorias obtidas, foi construída uma tabela analítica para a análise 
semântica (Tabela 1), que sistematiza oito indicadores de saúde que permitem a 
identificação das três abordagens discutidas acima: biomédica, comportamental e 
socioecológica. Estes indicadores são aqueles mais freqüentemente citados na literatura 
como caracterizadores de cada abordagem de saúde: (i) Definição de saúde; (ii) 
Determinantes da saúde; (iii) Como se processa a restauração da saúde; (iv) Nível de 
abrangência das intervenções de saúde; (v) Definição de doença; (vi) Etiologia das 
doenças; (vii) Forma de prevenção das doenças; e (viii) Aspectos apresentados na 
discussão de saúde. Com base na Tabela 1, fomos capazes de classificar as unidades de 
registro encontradas no livro didático de acordo com a abordagem de saúde utilizada, 
através da combinação de variantes dos indicadores de saúde (Tabela 2).  

Tabela 1: Indicadores de saúde e suas variantes para a análise dos textos.  
Indicadores de saúde Variantes dos indicadores de saúde 

1 O que é saúde? 

1a Ausência de doença. 

1b Condições de exercer a autonomia através de escolhas saudáveis que levam a uma 
melhor qualidade de vida.  

1c Bem-estar físico, mental, social, cultural e ecológico. 

2 Determinantes da 
saúde* 

2a Fatores biológicos (físico-químicos, genéticos, fisiológicos individuais). 

2b Fatores biológicos, socioeconômicos, culturais, ambientais, históricos.  

3 Restauração da 
saúde 

3a Medicamentosa, hospitalocêntrica, usando apenas intervenções médicas. 

3b Mudanças de estilos de vida individuais (alimentação adequada, lazer, controle de 
estresse, atividade física etc.). 
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3c Mudanças individuais + mudanças sociopolíticas.  

4 Intervenções 
4a Individual. 
4b Familial. 
4c Coletiva e/ou institucional. 

5 O que é doença? 

5a Ausência de saúde. 

5b Consequência de escolhas individuais desfavoráveis ao equilíbrio corpo-mente-
meio. 

5c Desequilíbrio físico, mental e socioambiental. 

6 Etiologia das 
doenças 

6a Unicausal (biológica).  
6b Multicausal (biológica + comportamental + atitudinal + ambiental). 

7 Prevenção das 
doenças 

7a Unimodal. 
7b Multimodal.  

8 Aspectos de 
saúde 

8a Aspectos patológico, terapêutico, curativo. 
8b Aspectos relacionados ao desenvolvimento de comportamentos e hábitos saudáveis. 

8c Aspectos históricos, econômicos, culturais, sócio-políticos e ambientais. 
 

 
*Vale enfatizar que os indicadores de saúde foram estabelecidos em consonância com os referenciais 
encontrados na literatura, juntamente com aqueles presentes nos livros didáticos em que foi realizada a 
leitura flutuante. No entanto, algumas considerações se fazem necessárias a respeito das variantes de 
saúde estabelecidas: os fatores biológicos como físico-químicos, genéticos e fisiológicos também são 
compatíveis com as abordagens comportamental e socioecológica de saúde, na medida em que sua ação 
sobre os indivíduos no processo de saúde e doença também é reconhecida por estas abordagens. No 
entanto, os livros didáticos, ao se referirem a estas abordagens, associam os fatores biológicos a fatores 
socioeconômicos, culturais, ambientais etc., nas discussões envolvendo os determinantes da saúde. Outra 
consideração diz respeito à etiologia das doenças. A unicausalidade foi relacionada à abordagem 
biomédica, por ser assim tratada pelos livros e apresentada na literatura. Entretanto, Oliveira & Egry 
(2000, p. 13) destacam que os modelos unicausais das doenças são frequentemente associados ao 
comportamento dos indivíduos. Porém, na leitura flutuante dos livros, percebeu-se que a gênese da 
doença é focada na multicausalidade quando comportamentos individuais são apresentados. Isso porque 
dificilmente apenas comportamentos são considerados como causadores de doenças, sendo no mínimo 
relacionados aos fatores biológicos, o que resulta numa etiologia, multicausal. 
 
 
 
Tabela 2: Tipologia de abordagens de saúde, construídas através de combinação das variantes dos 
indicadores utilizados para a análise dos textos. 

 
 

As unidades de análise podem ser divididas em unidades de registro e unidades 
de contexto. As unidades de registro são unidades de significação a codificar, que 
correspondem a segmentos de conteúdo considerados como unidades base para a 
codificação e contagem frequencial (BARDIN, 2000, p. 104), ou seja, trata-se da menor 
parte do conteúdo capaz de transmitir uma mensagem, cuja ocorrência é registrada de 
acordo com as categorias sugeridas para a análise (FRANCO, 2008, p. 41). A unidade 

Abordagens de 
Saúde 

Variantes dos indicadores de saúde 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Biomédica 1a 2a 3a 4a e 4b 5a 6a 7a 8a  

Comportamental 1b 2b 3b 4a e 4b 5b 6b 7b 8b 

Socioecológica 1b e 1c 
ou 1c 2b 3c 4a, 4b e 

4c  5c 6b 7b 8c 
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de contexto, por sua vez, fornece um “pano de fundo” que confere significado às 
unidades de análise (Ibidem, p. 46), sendo, portanto, uma unidade com dimensões 
superiores à unidade de registro, que permite uma compreensão mais precisa da 
significação desta última (BARDIN, 2000, p. 107). 

Como o recorte do texto seguiu critérios de categorização semântica, usamos 
como unidade de registro o tema, i.e., unidade de significação que faz asserção sobre 
conteúdos específicos, incorporando características definidoras que nos permitem 
associá-las a determinada mensagem (BARDIN, 2000, p. 77; FRANCO, 2008, p. 42). 
Nossos temas consistem de excertos, isto é, frases, parágrafos e seções do livro nos 
quais o livro apresenta alguma idéia sobre ‘saúde’ ou ‘doença’. 

Para a análise do livro didático, estabelecemos unidades de contexto 
relacionadas com a organização geral do livro didático (texto principal, textos 
complementares, atividades, imagens e glossário), bem como com as subdisciplinas da 
Biologia (Introdução à biologia, Citologia, Embriologia/Histologia, Fisiologia, 
Microbiologia/Virologia, Micologia, Zoologia, Ecologia, Botânica e Genética e 
Evolução). As unidades de contexto relativas às subdisciplinas foram estabelecidas após 
a leitura flutuante, na qual detectamos certa padronização na apresentação e distribuição 
dos conteúdos trabalhados nos livros didáticos do ensino médio de acordo com a 
subdisciplina da biologia considerada. Vale destacar que, embora ‘Introdução à 
biologia’ não seja uma subdisciplina, de fato constituindo uma exceção quanto a este 
tipo de unidade de contexto, optamos por incluí-la devido à sua prevalência nos livros 
didáticos. 

É importante destacar que cada unidade de registro pode apresentar mais de um 
indicador de saúde, sendo, então, categorizada em mais de uma variável entre aquelas 
contidas nas tabelas analíticas (Tabelas 1 e 2). Considere-se, por exemplo, o seguinte 
trecho do livro analisado: 

 
[...] Têm sido descritos também casos de raízes que liberam 
substâncias inibidoras, prejudicando o desenvolvimento de 
plantas concorrentes. 
 
O fenômeno descrito é conhecido por antibiose e pode ser 
observado também entre seres microscópicos, como é o caso 
muito conhecido e muito bem estudado dos fungos 
produtores de substâncias que impedem a reprodução de 
bactérias. Essas substâncias são os antibióticos, largamente 
utilizados em medicina no combate de infecções causadas por 
bactérias.  
 
O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, uma 
substância produzida pelo fungo Penicillium notatum.  
 
A penicilina foi descoberta por acaso pelo cientista 
Alexander Fleming em 1928, quando realizava pesquisas 
com bactérias. Ele observou que esporos do fungo 
Penicillium notatum haviam caído na preparação e estavam 
impedindo o desenvolvimento das bactérias. A partir daí, 
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descobriu a penicilina. (LAURENCE, 2005, p.87. Grifos do 
autor). 
 

Nesse trecho, podemos detectar três indicadores de saúde: (i) Restauração da 
saúde – no caso, medicamentosa, na medida em que o combate a infecções bacterianas 
está associado exclusivamente ao uso de antibióticos; (ii)  etiologia da enfermidade – no 
caso, unicausal, por relacionar unicamente as bactérias ao surgimento de infecções; e 
(iii) Aspectos de saúde – no caso, os aspectos patológico e terapêutico se sobressaiu, 
quando se menciona o papel dos antibióticos para o tratamento de infecções bacterianas.  

A despeito do papel central das imagens nos livros didáticos, não realizamos 
nesse trabalho uma análise detalhada das mesmas, o que demandaria o uso de 
referenciais teórico-metodológicos específicos para sua realização (ver GILLESPIE, 
1993; ROSE, 2002; COUTINHO, 2006), o que nos desviaria, por sua vez, do foco de 
nosso estudo.  As imagens tiveram, portanto, um papel relativamente secundário em 
nosso estudo. Elas foram analisadas apenas quando estavam diretamente associadas 
com explicações do corpo do texto, utilizando os indicadores de saúde mostrados na 
Tabela 3. Estes indicadores foram combinados a fim de identificar as abordagens de 
saúde, como no caso dos textos (Tabela 4).  

 

 Tabela 3: Indicadores de saúde e suas variantes para a análise das imagens. 

 
Tabela 4: Tipologia de abordagens da saúde, construídas através de combinação das 
variantes dos indicadores utilizados para a análise das imagens. 

 

Vale destacar que, apesar de a análise das imagens não ter papel primário nesse 
trabalho, não era possível simplesmente desprezá-la, porque, quando associadas ao 
texto, elas formavam uma unidade, constituindo uma estrutura narrativa que conduz o 
leitor a uma posição a partir da qual a imagem deve ser vista (MACEDO, 2004). 
Portanto, sua análise foi importante por permitir mostrar que, assim como as unidades 
de registro, as imagens relacionadas também podem destacar determinada abordagem 
de saúde. 

Indicadores de saúde Variantes dos indicadores de saúde  

1 

 
Formas de 

transmissão das 
doenças 

1a= Envolvendo patógenos ou vetores. 
1b= Envolvendo patógenos ou vetores + ações individuais (p. ex.: uso de preservativo, 
higiene pessoal, lavagem dos alimentos etc.) 
1c= Envolvendo patógenos ou vetores + ações coletivas (sociopolíticas). 

2 Prevenção das 
doenças 

2a= Evitar contato com patógeno ou vetor. 
2b= Evitar contato com patógeno ou vetor + mudanças individuais (p. ex.: alimentação 
adequada, lazer, controle de estresse, atividade física). 
2c = Evitar contato com o patógeno ou vetor + mudanças individuais + mudanças 
coletivas (p. ex.: saneamento básico, gestão participativa do ambiente comunitário etc.). 

3 Restauração da 
saúde 

3a= Medicamentosa, hospitalocêntrica, usando apenas intervenções médicas.  
3b= Mudanças individuais. 
3c= Mudanças individuais + sociopolíticas.  

Abordagens de 
saúde 

Variantes dos indicadores de saúde 
1 2 3 

Biomédica 1a 2a 3a 
Comportamental 1b 2b 3b 
Socioecológica 1c 2c 3c 
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As atividades, por sua vez, foram divididas em três categorias para sua análise, 
de acordo com os conteúdos de saúde abordados por elas: (1) ênfase nas doenças, sinais 
e sintomas, transmissão do patógeno, tratamento, cura (abordagem biomédica); (2) 
ênfase na saúde individual, como conseqüência de estilo de vida, por exemplo, atividade 
física, lazer, alimentação (abordagem comportamental); (3) ênfase na saúde coletiva, 
como conseqüência de ações sociopolíticas, interações entre indivíduos, comunidades e 
meio ambiente (abordagem socioecológica). 

A fim de aumentar a validade interna do estudo, análises independentes do livro 
didático foram feitas por duas pesquisadoras que tinham familiaridade com os 
referenciais teórico-metodológicos da pesquisa (cf. LECOMPTE & GOETZ, 1982). A 
taxa de concordância entre estas análises foi alta, atingindo 83,42%. Quando havia 
divergência entre as variantes dos indicadores categorizadas pelas duas pesquisadoras, 
um terceiro pesquisador fez uma análise crítica das categorizações propostas, e, após 
esta análise, tentamos chegar a um acordo comum sobre estes casos. Foram ignoradas 
quatro unidades nas quais não foi possível chegar a um acordo. Portanto, os resultados 
relatados nesse trabalho são frutos do consenso alcançado entre os três pesquisadores 
envolvidos na análise do livro didático. Vale destacar que, apesar de o trabalho não 
apresentar validade externa, na medida em que não foi examinada uma amostra 
significativa dos livros didáticos distribuídos no Brasil, ele se mostra relevante por ter 
analisado o livro mais escolhido pelos professores das escolas públicas brasileiras, entre 
aqueles recomendados pelo PNLEM/2007 (EL-HANI, ROQUE & ROCHA, 2007, no 
prelo). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No livro didático analisado, encontramos 267 unidades de registro distribuídas 
ao longo do texto principal e dos textos complementares, das imagens e das atividades. 
A Tabela 5 mostra a distribuição dessas unidades pelas unidades de contexto 
relacionadas tanto com a organização do livro didático quanto com as várias 
subdisciplinas da biologia. 

Tabela 5: Distribuição das unidades de registro relativas aos conteúdos de saúde, por unidades de 
contexto, no livro didático Biologia, de Laurence (2005). Nas linhas, são mostradas as unidades de 
contexto relativas às subdisciplinas da biologia, nas colunas, as unidades de contexto concernentes aos 
tipos de elementos textuais. 

Unidades de 
contexto Texto principal Texto complementar Imagem Atividade Total 

Microbiologia / 
Virologia 

35 04 30 29 98 

Zoologia 23 02 13 15 53 
Fisiologia 05 12 12 21 50 
Genética e 
Evolução 

04 04 02 05 15 

Micologia 05 01 02 06 14 
Citologia 05 03 01 04 13 
Ecologia 05 01 03 01 10 
Introdução à 
biologia* 

- 03 01 03 07 

Embriologia / 
Histologia 

02 01 00 04 07 

Botânica - - - - - 
Total 84 31 64 88 267 
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* Introdução à biologia não é uma subdisciplina da biologia, mas foi adicionada à análise, de modo a 
incluirmos os capítulos introdutórios normalmente encontrados em livros didáticos de biologia. 

 
A Tabela 5 mostra que a maioria das 267 unidades de registro foi encontrada nas 

atividades (88, 33%) e no texto principal (84, 31,4%). Encontramos também 64 imagens 
(24%) que, quando combinadas com o texto, foram relacionadas à saúde e 31 unidades 
(11,6%) em textos complementares. 

É também relevante considerar que não encontramos no glossário definições de 
“saúde” e “doença”, nem tampouco qualquer outra unidade de registro que tratava de 
questões de saúde. Isso sugere uma atenção limitada do livro didático ao esclarecimento 
do significado de termos relacionados à saúde. 

Quanto às subdisciplinas da biologia, a maioria das discussões de saúde foi 
encontrada quando conteúdos relacionados à microbiologia/virologia (98, 36,7%), 
zoologia (53, 19,9%) e fisiologia (50, 18,7%) foram abordados. Isso não é 
surpreendente, uma vez que as questões de saúde são geralmente mais diretamente 
conectadas com essas subdisciplinas. Nas outras subdisciplinas, encontramos menos 
referências à saúde, apesar do fato de que algumas delas têm relações claras com o 
assunto, tais como genética e evolução (15, 5,6%), citologia (13, 4,9%), ecologia (10, 
3,7%) e micologia (14, 5,3%). Neste último caso, o número limitado de unidades de 
registro é uma conseqüência do fato de que a micologia recebe pouca atenção no livro, 
como é usual nos textos didáticos de biologia publicados no Brasil que são voltados 
para o ensino médio.  No entanto, no caso de genética e evolução, citologia e ecologia, 
existe limitada cobertura das questões relacionadas à saúde, apesar do fato de que essas 
subdisciplinas recebem mais atenção por parte do livro didático. Nos capítulos 
introdutórios e nos capítulos de embriologia/histologia, encontramos o mesmo número, 
relativamente pequeno, de unidades de registro (7, 2,6%). Conteúdos embriológicos e 
histológicos são relevantes para a saúde, mas eles não ocupam muito espaço no livro 
didático, o que explica o reduzido número de unidades. Em botânica, por fim, não 
houve qualquer unidade de registro. Se, de um lado, pode-se pensar que exista uma 
menor conexão entre essa subdisciplina e questões de saúde, de outro, isso mostra que 
assuntos de botânica relevantes para a educação em saúde não são considerados pelo 
livro, como as plantas medicinais. 

Como a maioria das 267 unidades de registro exibiu mais de um indicador de 
saúde, obtivemos 461 ocorrências de indicadores no livro didático. Com base nas 
associações apresentadas na Tabela 2, foi possível, então, determinar a prevalência das 
abordagens de saúde em Laurence (2005). 

 

4.1 O TEXTO PRINCIPAL  

Nas 84 unidades de registro encontradas no texto principal, encontramos 262 
(56,83%) indicadores de saúde. A Tabela 6 mostra a distribuição desses indicadores, 
considerando também sua relação com as três abordagens de saúde discutidas acima. 

Tabela 6: Distribuição dos indicadores e das abordagens de saúde encontradas no texto principal 
de Laurence (2005). BM, biomédica; CP, comportamental; SE, socioecológica. 

Indicadores de saúde 
Abordagens de saúde 

Total BM CP SE BM + 
CP 

BM + 
SE 

CP + 
SE 

BM + CP 
+ SE 

1. O que é saúde? - 1 - - - - - 1 
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2. Determinantes da 
saúde 15 - 1 - - - - 16 

3. Restauração da saúde 10 3 - - - - - 13 
4. Intervenções - - 1 31 - - 12 44 
5. O que é doença? 1 - - - - - - 1 
6. Etiologia das doenças 66 - - - - - - 66 
7. Prevenção das doenças 22 - - - - 16 - 38 
8. Aspectos de saúde 65 1 - 1 14 - 2 83 

Total 179 5 2 32 14 16 14 262 
 

É evidente que a abordagem biomédica prevaleceu nas discussões relacionadas à 
saúde no corpo principal do texto, no qual encontramos 179 (68,4%) indicadores que 
são exclusivamente relacionados a essa abordagem. É interessante notar que, entre os 
oito indicadores de saúde, a abordagem biomédica prevaleceu em seis, atingindo o 
maior número de ocorrências em unidades de registro que abordam a etiologia da 
doença (66) e aspectos de saúde (65). 

O segundo achado mais freqüente, por sua vez, foi uma combinação das 
abordagens biomédica e comportamental (32, 12,2%), ou seja, uma combinação entre 
um foco na prevenção de doenças e na promoção de mudanças nos estilos de vida como 
um caminho para estar saudável. Em 14 unidades de registro (5,3%), encontramos a 
sobreposição das três abordagens de saúde, principalmente no caso das intervenções. 
Nos três únicos casos em que discussões compatíveis com a abordagem biomédica não 
foram encontradas (CP, SE e CP + SE), os indicadores de saúde foram menos 
freqüentes: 16 (6,1%) relacionados às abordagens comportamental e socioecológica; 5 
(1,9%) associados somente à abordagem comportamental; e 2 (0,8%) conectado apenas 
à abordagem socioecológica. 

Como a abordagem biomédica foi a predominante no texto principal, a seguir 
apresentaremos as análises dos indicadores de saúde na ordem de maior frequência de 
indicadores compatíveis com essa abordagem. 

 

A ETIOLOGIA DAS DOENÇAS 

O livro didático apresentou 66 discussões de saúde sobre a etiologia das doenças 
e todas elas enfocavam nos construtos da abordagem biomédica. Isto é, em todos os 
casos em que o corpo principal do texto considerou a etiologia das doenças, um modelo 
unicausal, focado nos fatores biológicos, foi empregado, sem dar-se atenção a fatores 
comportamentais, atitudinais, sociais e ambientais.  

Um exemplo de modelo unicausal é encontrado na discussão sobre doença de 
Chagas oferecida pelo livro didático, em que a doença é associada apenas ao contato 
com o patógeno, negligenciando-se o papel de comportamentos individuais e questões 
sociopolíticas em seu contágio e controle: 

[...] Carlos Chagas, cientista mineiro que identificou e estudou a 
doença, tendo descoberto o seu agente etiológico, um protozoário do 
grupo dos flagelados, ao qual ele deu o nome de Trypanosoma cruzi, 
em homenagem a Oswaldo Cruz. [...] Na doença de Chagas, portanto, 
o causador ou agente etiológico é um tripanossomo, cujo transmissor 
ou vetor é um inseto, o barbeiro (LAURENCE, 2005, p. 264).  
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Na unicausalidade, a etiologia da doença é reduzida a uma visão simplista do 
processo de adoecimento e, conseqüentemente, a restauração da saúde está vinculada a 
um exclusivo método assistencialista médico, que consiste em eliminar o agente 
biológico, desconsiderando aspectos comportamentais, sociais e ambientais envolvidos 
na doença e, muitas vezes, cruciais para o contágio.  

Esse modelo unicausal no tratamento da etiologia das doenças também se 
contrapõe às abordagens comportamental e socioecológica, que se comprometem com 
modelos multicausais, na medida em que tratam a saúde a partir de uma visão que 
prioriza os hábitos de vida, indicadores da qualidade de vida, comportamentos 
saudáveis e bem-estar físico, mental, comportamental, social, ecológico, cultural etc. 
Assim, a saúde deixa de ser pensada apenas em termos da inexistência de agentes 
etiológicos ou alterações orgânicas decorrentes de algum outro fator biológico. 

Olivi & Fonseca (2007) apontam que a atribuição das doenças a um único agente 
etiológico se faz presente desde os primórdios das sociedades ocidentais, quando tal 
visão era justificada por não se dispor de procedimentos adequados e discursos que 
orientassem uma abordagem global em saúde. No entanto, nos dias atuais, essa postura 
já não se mostra adequada, tendo em vista que tem sido reconhecido que a maioria das 
doenças é de natureza multifatorial, apresentando uma relação complexa entre fatores 
biológicos, comportamentais e ambientais (ver MINAYO, 1988). Não podemos deixar 
de considerar, ainda, que em órgãos internacionais, como a WHO, tem discutido saúde 
de uma perspectiva que não somente trata a doença em termos multifatoriais, mas 
também ultrapassa a própria fronteiras das doenças (WHO, 1984, 1986). 

 

OS ASPECTOS DE SAÚDE 

Por sua vez, 65 (78,3%) das unidades de registro consideraram somente aspectos 
patológicos, terapêuticos e curativos nas discussões sobre saúde, sem mencionar, por 
exemplo, aspectos econômicos, políticos ou ambientais. Um exemplo se encontra na 
seguinte discussão sobre tecido ósseo: 

Com a idade, há a possibilidade de haver perda de cálcio dos ossos, o 
que causa uma doença chamada osteoporose. Além da perda de 
cálcio, há também o empobrecimento das fibras colágenas e esses dois 
fatores tornam os ossos frágeis, sujeitos a fraturas mais freqüentes 
(LAURENCE, 2005, p. 209, grifos do livro). 

Nessa passagem, o livro didático enfoca somente os aspectos patológicos 
resultantes da deficiência de cálcio, sem considerar qualquer relação entre a 
disponibilidade de cálcio e uma dieta balanceada ou a prática de atividade física.  

Esta valorização apenas dos aspectos biomédicos nas discussões de saúde 
termina por exigir do estudante que trabalha com este livro um grande esforço de 
memorização de termos técnicos, relativos aos agentes etiológicos, sinais e sintomas, 
ciclos de vida de organismos patogênicos e de vetores etc. (LIMA & VASCONCELOS, 
2006, p. 405). Dessa forma, o livro tem um papel relativamente limitado como 
instrumento de estudo que proporcione aos alunos o desenvolvimento de condutas 
compatíveis com a qualidade de vida individual e coletiva. Além disso, discussões 
focadas apenas nos aspectos biomédicos também têm limites quanto ao 



69 
 

desenvolvimento da criticidade e da capacidade dos indivíduos de tomar decisões 
saudáveis de vida (SANTOS ET AL., 2007). 

A ênfase nos aspectos biomédicos é tanta, que além das 65 unidades que 
centraram suas discussões apenas nesses aspectos, 14 (16,9%) outras unidades de 
registro sobrepuseram aspectos característicos da abordagem biomédica aos da 
socioecológica, como vemos na unidade de registro seguinte: 

Para muitas doenças humanas causadas por vírus já existe vacina e 
essa é uma forma eficiente de prevenção. Existem viroses, no entanto, 
para as quais ainda não foram desenvolvidas vacinas. 

A vacinação é um dos mais importantes mecanismos utilizados pela 
Medicina preventiva. 

A importância de todos nós participarmos das diferentes campanhas 
de vacinação pode ser demonstrada pelo sucesso obtido em âmbito 
mundial com a vacinação contra a varíola, uma das mais terríveis 
doenças que assolou a humanidade por muitos anos e que hoje é 
considerada erradicada do planeta. 

A varíola é causada por vírus e se caracteriza por numerosas pústulas 
em todo o corpo, o que deu origem ao próprio nome da doença, que 
deriva do latim varius (que significa “bolha”). 

No Brasil, os últimos casos da doença foram registrados em 1971. 

A medicina preventiva tem alcançado grandes êxitos no combate a 
diversas outras doenças, como, por exemplo, o tétano, a poliomielite e 
a raiva. [...]. (LAURENCE, 2005, p. 229).  

Nesses parágrafos, retirados de uma discussão sobre vírus, temos características 
da abordagem biomédica, quando se enfoca, na quarta e sexta parte da unidade de 
registro, a manifestação clínica da varíola e exemplos de doenças prevenidas com 
vacinação, respectivamente. Há também indícios de dimensão histórica e, portanto, 
alusão à abordagem socioecológica, na terceira e quinta parte da unidade de registro, 
quando se destaca o contexto que levou à erradicação e os últimos casos de registro da 
varíola no Brasil. Além disso, a abordagem socioecológica é compatível, 
principalmente, com a segunda e terceira parte da unidade de registro, quando se discute 
a vacinação como uma política pública, que deve envolver a comunidade para se 
conseguir sucesso no âmbito mundial. Vale destacar, ainda, que a discussão sobre a 
vacinação poderia ter enfocado na abordagem comportamental, se o livro a tivesse 
relacionado com comportamentos saudáveis e/ou hábitos individuais importantes para a 
vida, o que, contudo, não ocorreu nesse trecho.   

Uma única unidade de registro (1, 1,2%), encontrada no texto principal do livro 
didático, enfatizou os aspectos considerados típicos da abordagem comportamental: 

A identificação das serpentes peçonhentas é de grande importância, 
como medida preventiva contra mordidas, que podem ser muito 
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graves e até fatais. De qualquer forma, o mais aconselhável é manter 
distância, sempre (LAURENCE, 2005, p. 481).  
 

Nessa passagem, retirada de um contexto em que se discute a identificação das 
serpentes venenosas e não-venenosas, o livro didático estimula o desenvolvimento de 
comportamentos individuais seguros e saudáveis, em vez de prezar por uma discussão 
centrada no comprometimento orgânico decorrente da inoculação do veneno, 
característica da abordagem biomédica. 

Apesar dessa ocorrência, pouca atenção é dada às relações existentes entre 
comportamento saudável, meio ambiente, política, economia e saúde. Esse cenário não 
dá conta das as demandas da WHO e de documentos curriculares brasileiros, que 
orientam no sentido de que a saúde seja entendida de uma maneira mais integral, 
levando em consideração as relações entre os seres humanos e o contexto sociocultural 
e ambiental no qual estão inseridos (MOHR & SCHALL, 1992, p. 199). 

No entanto, as discussões de saúde, na literatura específica desta área, 
geralmente estão centradas em aspectos condizentes com práticas assistencialistas, 
terapêuticas e curativistas, próprias da abordagem biomédica. Na análise do livro 
também encontramos esta ênfase, uma vez que ele em geral discute a saúde sem 
relacionar os diversos determinantes envolvidos no processo de saúde e doença. 

 

A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 

A terceira maior ocorrência da abordagem biomédica foi relacionada à 
prevenção das doenças (22, 57,9%), geralmente discutida em termos de uma abordagem 
unimodal, segundo a qual evitar contato com patógenos é a principal maneira de evitar 
doenças. Comportamentos saudáveis e ações sociopolíticas que contribuem para a 
prevenção de doenças não foram frequentemente citados no livro. 

 

OS DETERMINANTES DA SAÚDE 

A abordagem biomédica também prevaleceu quando os determinantes da saúde 
foram abordados pelo livro didático. Entre as 16 unidades relacionadas a esse indicador, 
15 (93,8%) relacionavam saúde ou doença exclusivamente a determinantes fisiológicos, 
genéticos e físico-químicos, como podemos ver no exemplo seguinte: 

No nosso organismo, você já sabe, também existem células que 
fagocitam bactérias, destruindo-as, num processo de defesa da nossa 
saúde. Nos mamíferos, essas células são representadas pelos 
macrófagos e certos glóbulos brancos do sangue, como neutrófilos 
(LAURENCE, 2005, p. 122). 

Nesse trecho, os sistemas de defesa, que têm papel central na manutenção da 
saúde, são discutidos somente em termos de células envolvidas no funcionamento do 
sistema imunológico, com nenhuma alusão a outros determinantes, tais como fatores 
comportamentais, hábitos saudáveis, dieta, atividade física, disponibilidade de 
programas governamentais de orientação à saúde, meios de inclusão social etc., muitos 
dos quais também afetam a imunidade. 
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Apenas uma unidade de registro (1, 6,3%) que se ocupava de determinantes da 
saúde foi indicativa de abordagem diferente da biomédica. Essa unidade, apresentada 
abaixo, trouxe indícios da abordagem socioecológica: 

A poluição, definida pelo excesso de determinados fatores em uma 
determinada área, também pode ser sonora e visual. A intensidade do 
som e a quantidade de estímulos visuais nas grandes cidades já é um 
fato tão comum que muitos moradores nem percebem esse tipo de 
poluição, que pode causar prejuízos como perda auditiva e estresse 
(LAURENCE, 2005, p. 55). 

Esse trecho relaciona a saúde a fatores ambientais (poluição sonora e visual) e 
dessa forma, ainda que sutilmente, extrapola os limites biológicos na discussão de 
saúde, associando-a a fatores ecológicos e comunitários. 

 

A RESTAURAÇÃO DA SAÚDE 

A abordagem biomédica também prevaleceu nas discussões sobre a restauração 
da saúde. Das 13 unidades de registro que enfocam esse indicador, 10 (76,9%) 
consideraram que a saúde pode ser restabelecida apenas por meio de intervenções 
médicas e/ou medicamentosas. O seguinte trecho serve como exemplo: 

Os antibióticos são medicamentos indicados para tratamento de 
doenças causadas por bactérias. Sua prescrição, no entanto, é de 
exclusiva responsabilidade médica (LAURENCE, 2005, p. 277). 

Nesse exemplo, retirado de um contexto em que o livro didático discute a 
importância dos fungos para o ser humano, o antibiótico é apresentado como a única 
forma de restaurar a saúde frente a infecções bacterianas. No entanto, sabemos que 
algumas infecções causadas por bactérias, tais como coqueluche (ver HOEY, 2003) e 
disenterias bacterianas, são também tratadas com ingestão de líquidos, dieta balanceada, 
repouso, isolamento dos doentes. Porém, essas outras formas de tratamento são 
desconsideradas, associando-se o combate à infecção bacteriana exclusivamente a 
intervenções médicas. 

Considerar que o tratamento de uma doença se dá apenas com intervenções 
médicas não tem na devida conta que a saúde, como vimos discutindo, apresenta 
diversas dimensões. Westphal & Wallerstein (2007, p. 5) observam que doenças que 
provocam a morte de muitas pessoas em países em desenvolvimento, como o nosso, 
precisam ser enfrentadas não somente com consultas médicas ou medidas preventivas e 
curativas, mas também com ações sobre os determinantes sociais, econômicos, políticos 
e educacionais envolvidos no processo de saúde e doença. Entretanto, a idéia 
predominante e os valores veiculados pelo livro dão prioridade à idéia de que 
intervenções médicas são intimamente relacionadas às condutas de saúde.  

A visão de que os medicamentos são a solução para as doenças é tão 
disseminada que Motta e Teixeira (2007, p. 333), ao estudar os modelos mentais de 
crianças sobre filariose linfática, observaram que a grande maioria dos estudantes 
investigados acreditava que a filariose tem tratamento, possível através do cumprimento 
de recomendações médicas, que se limitam, por sua vez, a tomar os remédios indicados. 
Ou seja, o sucesso no tratamento da doença se dá apenas com o uso dos remédios, de 
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acordo com a prescrição médica, respeitando horários, dosagens etc. O livro didático 
analisado reforça tal visão de que a restauração da saúde se dá apenas pela via dos 
medicamentos, sem envolver outras ações importantes em saúde, como controle dos 
doentes, tratamento em massa, condutas comportamentais, educação sanitária, 
saneamento básico e atitudes saudáveis.  

Succi, Wickbold & Succi (2005, p. 78), por sua vez, ao analisarem como o 
conteúdo de vacina/vacinação é abordado por livros didáticos, relatam que 26 dos 33 
livros por eles analisados (78,7%) que discutiam o assunto relacionavam a vacina à 
prevenção de doenças e alguns conceituavam a vacina/vacinação, equivocadamente, 
como um tratamento preventivo ou como um medicamento. Assim, a medicalização e as 
intervenções médicas predominam até mesmo num discurso que envolve ações 
preventivas e curativas de doenças, bem como nas estratégias de promoção de saúde.  

A abordagem comportamental apareceu somente em três (23,1%) unidades que 
discutiam a restauração da saúde. Nestas unidades, discute-se como a saúde pode ser 
restaurada através de mudanças comportamentais individuais. Um desses exemplos está 
inserido numa discussão sobre doenças bacterianas, em que o livro destaca que a febre 
tifóide é transmitida pela água e por alimentos contaminados e, portanto, que a 
prevenção e a restauração da saúde, nos casos mais amenos, consistem de re-hidratação, 
adoção de hábitos de higiene, consumo de água esterilizada e de alimentos 
cuidadosamente preparados (LAURENCE, 2005, p. 247). 

 

AS INTERVENÇÕES  

No caso das intervenções, muitas das unidades (31, 70,4%) focaram na 
responsabilidade dos indivíduos e de seus familiares na a manutenção e restauração da 
saúde. A responsabilidade coletiva e/ou institucional foi pouco considerada e, nos casos 
em que ela foi observada (12, 27,3%), houve sobreposição das três abordagens, como 
apresentado na seguinte discussão sobre meningite: 

O contágio se faz pelo ar e também por meio de copos, pratos e 
talheres usados por doentes e não esterilizados adequadamente.  

A melhor proteção contra a meningite consiste na vacinação, no 
cuidado com a utilização de talheres, copos, pratos etc. Em época de 
surtos da doença é especialmente importante evitar permanecer em 
ambientes fechados (LAURENCE, 2005, p. 248). 

Esse exemplo mostra que as intervenções estão sob a responsabilidade do 
indivíduo (cuidado ao compartilhar objetos, preferir ambientes arejados), seus 
familiares (atenção aos objetos utilizados pelo doente), a comunidade (vacinação) e as 
instituições (esterilizar os objetos adequadamente, distribuir vacinas). Portanto, as três 
abordagens foram contempladas nessa unidade de registro, ao tratar desse indicador. 

Conferir responsabilidade pela saúde não apenas ao indivíduo, mas também à 
comunidade e/ou a instituições é importante, porque tanto as instituições sociais, que 
podem mobilizar meios para promover a saúde, prevenir a doença e tratar os enfermos, 
quanto a comunidade têm um papel decisivo na manutenção da qualidade de vida e do 
bem-estar dos indivíduos e das próprias comunidades.  
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Ao discutir as intervenções de saúde, outro aspecto que aflora diz respeito à 
distinção entre as práticas de promoção de saúde e de prevenção de doenças, porque 
ambas estão embutidas nas ações de saúde. A prevenção traz embutida em sua estrutura 
a mediação de informações científicas de forma mais simples, para que estejam ao 
alcance do entendimento dos indivíduos e dos familiares envolvidos. Desta forma, 
pretende mudar o estilo de vida na direção de hábitos e atitudes mais saudáveis, na 
tentativa de eliminar ou controlar uma determinada doença. A promoção, por sua vez, 
pode ir além dessa mediação, que é ao mesmo tempo técnica e normativa. Ela tem como 
intenção fortalecer a saúde por meio de capacitação tanto individual quanto coletiva, a 
fim de contribuir para a formação de pessoas autônomas nas suas escolhas, 
condicionando a saúde aos pré-requisitos de valores e bem-estar psicológico, social, 
econômico e ambiental (CARVALHO, 2009). 

 

AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA 

Houve apenas uma unidade de registro relacionada com a concepção de saúde. O 
mesmo aconteceu no caso da concepção de doença. É importante, porém, discutir esses 
achados, uma vez que eles nos dão pistas particularmente relevantes sobre a forma 
como o livro didático manifesta estas duas idéias centrais na educação em saúde. A 
única unidade que abordava a concepção de saúde foi categorizada na abordagem 
comportamental, uma vez que destacou a relação entre saúde, qualidade de vida e dieta: 

[...] saúde está relacionada a uma alimentação balanceada, com 
quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e 
sais minerais (LAURENCE, 2005, p. 547). 

Por sua vez, na única unidade relacionada à concepção de doença, verificou-se 
uma explicação característica da abordagem biomédica, tratando-se a saúde meramente 
como o oposto de doença, com um significado que apontava para o funcionamento 
normal do organismo: 

Dentre os parasitas do ser humano, podemos citar alguns exemplos: 
piolho do cabelo, vírus da gripe, vírus da AIDS, carrapatos, lombriga, 
certas amebas, cravo da pele, bicho da sarna, solitária, bacilo da 
tuberculose, bacilo do tétano. Os parasitas são causadores de doenças 
e dizemos que são patogênicos. Algumas doenças são mais graves do 
que outras, mas todas comprometem o funcionamento normal do 
organismo e, por isso, todo doente precisa ser tratado, independente da 
gravidade da doença (LAURENCE, 2005, p. 86, grifos do livro). 

Nesse trecho, retirado de uma discussão sobre relações interespecíficas, a doença 
foi explicada centrando-se em patógenos que comprometem o funcionamento normal do 
organismo, considerando-os como agentes que interferem na saúde. Em outras palavras, 
o funcionamento normal do corpo (saúde) é uma conseqüência da ausência de parasitas 
patogênicos (doença). 

Uma das principais críticas à abordagem biomédica se debruça sobre o 
tratamento da saúde, nesta abordagem, com foco sobre a patogenicidade, por favorecer 
um tratamento reducionista da saúde, caracterizada como a mera ausência de doença. 
Assim, buscam-se alterações biológicas visíveis através de sinais físicos; produção de 
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diagnósticos com tecnologias que deveriam promover a qualidade de vida; redução da 
terapêutica à prescrição medicamentosa; e enfatiza-se uma perspectiva dita curativa, ou 
no máximo a prevenção das doenças, mas sempre excluindo do foco toda a dinâmica 
social e subjetiva que os seres comportam (CAMARGO JÚNIOR, 2007, p. 64). 

Exemplos dessa visão reducionista estão presentes com freqüência no texto 
principal do livro em análise, por meio de conteúdos que discutem a saúde a partir de 
‘alterações biológicas’, ‘doenças’, ‘medidas profiláticas’, ‘agente etiológico’ etc. 

Além disso, ao considerar a doença como um comprometimento do 
funcionamento normal do organismo, alude-se a uma visão reducionista através do uso 
da metáfora de que o corpo humano funciona como uma máquina e qualquer alteração 
em uma de suas peças poderá causar seu mau funcionamento (JAPIASSU, 1991). Rios 
et al. (2007) destacam, ainda, que esta perspectiva mecanicista contribui para o 
desenvolvimento da concepção de saúde dominante, que a considera como ausência de 
doença. 

 

4.2 OS TEXTOS COMPLEMENTARES 

Na análise das 31 unidades de registro encontradas em textos complementares, 
encontramos 88 (19,1%) indicadores de saúde. A Tabela 7 mostra a distribuição desses 
indicadores, considerando também sua relação com as abordagens de saúde.   

Tabela 7: Distribuição dos indicadores e abordagens de saúde encontradas nos textos complementares 
de Laurence (2005). BM, biomédica; CP, comportamental; SE, socioecológica. 

Indicadores de saúde 
Abordagens de saúde 

Total BM CP SE BM + 
CP BM + SE CP + 

SE 
BM + CP 

+ SE 
1. O que é saúde? - - - - - - - - 
2. Determinantes da 
saúde 11 - - - - 3 - 14 

3. Restauração da saúde 4 - 2 - - - - 6 
4. Intervenções - - 1 6 - - 4 11 
5. O que é doença? - 1 1 - - - - 2 
6. Etiologia das doenças 15 - - - - 5 - 20 
7. Prevenção das doenças 6 - - - - 1 - 7 
8. Aspectos de saúde 14 - 2 - 10 - 2 28 

Total 50 1 6 6 10 9 6 88 
 

 
A abordagem biomédica também foi predominante nos textos complementares, 

com 50 dos 88 indicadores de saúde encontrados (56,8%). Todavia, nesse caso, a 
combinação da abordagem biomédica com a abordagem socioecológica foi o segundo 
achado mais freqüente (10, 11,4%), seguido pela combinação da abordagem 
comportamental com a socioecológica (9, 10,2%). Este resultado é provavelmente uma 
conseqüência da natureza dos textos complementares, nos quais os livros didáticos 
tipicamente incluem uma variedade mais ampla de temas e perspectivas do que no 
corpo principal do texto. Isso é reforçado pelo reconhecimento de seis unidades de 
registro (6,8%) relacionadas apenas à abordagem socioecológica e outras seis (6,8%) 
associadas às três abordagens de saúde. Não devemos perder de vista, contudo, que, 
mesmo com a natureza mais ampla dos textos complementares, cinco dos sete 
indicadores de saúde presentes foram dominados pela abordagem biomédica. 
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Os textos complementares apresentam, de forma geral, enfoque semelhante ao 
texto principal, com ênfase sobre a abordagem biomédica. Desse modo, ao não 
apresentar diferentes perspectivas sobre a saúde, o livro didático analisado não propicia 
aos alunos oportunidades de reflexão sobre comportamentos e escolhas que podem 
nortear práticas individuais e coletivas de saúde, nem tampouco sobre as relações entre 
condições sócio-econômicas e ambientais e os processos de saúde e doença. Essa 
postura dificulta o desenvolvimento do senso crítico e de uma participação sócio-
política dos estudantes no que diz respeito à saúde (SILVA, 2007).  

 

A ETIOLOGIA DAS DOENÇAS E OS ASPECTOS DE SAÚDE 

Como foi observado no corpo principal do texto, o livro didático se apóia 
fortemente na abordagem biomédica quando discute a etiologia das doenças (15, 8%) e 
os aspectos de saúde (14, 5%) nos textos complementares. No entanto, foi encontrada 
uma quantidade considerável (10, 35,7%) de discussões que apresentam aspectos de 
saúde com a sobreposição das abordagens biomédica e socioecológica, ou seja, não 
apenas enfocando a abordagem biomédica, como ocorreu na maioria das unidades sobre 
aspectos de saúde.  

Uma dessas unidades se encontra num texto em que o livro apresenta o 
envolvimento de Monteiro Lobato com as pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz, em 
Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro, e o seu engajamento em campanhas pelo 
saneamento básico no país. A partir da descrição de sua trajetória literária e convivência 
com os pesquisadores de Manguinhos, o livro didático apresenta os sinais e sintomas, 
forma de contágio e tratamento do amarelão (Ancilostomíase), como mostrado na 
Figura 1. 
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 Figura 1: Imagem representando um texto complementar que 
características das abordagens biomédica e socioecológica (LAURENCE, 
2005, p. 385). 
 

A etiologia das doenças, por sua vez, só não foi compatível com a abordagem 
biomédica em cinco unidades (25%) que centraram suas discussões em modelos 
multicausais e, portanto, se mostraram mais próximas das abordagens comportamental e 
socioecológica.  

Um exemplo dessa sobreposição foi encontrado em um texto complementar que, 
ao discutir cãibras, as relacionava a mecanismos de liberação de potássio, dieta, 
exercícios físicos intensos e acúmulo de ácido láctico, como exemplificado no texto 
complementar transcrito abaixo: 

Você talvez já tenha sentido cãibra alguma vez: uma contração 
involuntária, forte e dolorida, dos músculos. Isso acontece muito em 
atletas e certamente quem assiste a jogos ou outras competições 
esportivas já viu algum esportista demonstrando estar com cãibra.  

Por que ocorrem as cãibras? 
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As cãibras estão relacionadas a um descontrole nos mecanismos que 
regulam a contração da musculatura esquelética (aquela associada 
com o sistema locomotor). Um desses mecanismos consiste na 
liberação de potássio no interior das células musculares. A 
deficiência de potássio na alimentação pode causar cãibras, mesmo 
em situações de repouso. 

Existem cãibras relacionadas ao exercício físico intenso. Todas as 
nossas células exigem oxigênio para as suas atividades. Isso vale 
também para as células musculares. Muitas vezes, no entanto, devido 
ao esforço excessivo, falta oxigênio para as células musculares e elas 
passam a desdobrar glicose em ácido láctico, anaerobicamente, isto é, 
sem utilização de oxigênio: ocorre, portanto, fermentação láctica. 

O ácido láctico formado acumula-se nos músculos, e é um dos fatores 
que desencadeia a fadiga muscular, podendo chegar a provocar cãibras 
(LAURENCE, 2005, p. 153, grifos nossos). 

 

OS DETERMINANTES DA SAÚDE  

A ênfase em fatores biológicos como determinantes de saúde (11, 78,6%), 
característica da abordagem biomédica, foi coerente com a prevalência de modelos 
unicausais no tratamento dado à etiologia de doenças, bem como com o peso dado aos 
aspectos patológicos, terapêuticos e curativos nas discussões encontradas nos textos 
complementares. O trecho transcrito abaixo mostra a consistência do apelo do livro à 
abordagem biomédica, ao apresentar exemplos desses três indicadores de saúde:  

[...] A liberação da saliva é importante para a saúde bucal.  

A boca está cheia de bactérias patogênicas, que podem causar cáries, 
gengivite e outros problemas. A saliva contém substâncias que 
destroem bactérias, como a enzima lisozima (também presente na 
lágrima) e uma certa quantidade de anticorpos. Além disso, ao 
engolirmos a saliva, as bactérias são “arrastadas” e assim retiradas da 
boca. Indivíduos que apresentam deficiência na produção e liberação 
de saliva têm maiores chances de apresentar ulcerações na mucosa 
bucal e cáries, além de outras doenças causadas por microrganismos 
como a candidíase, causada por um fungo (LAURENCE, 2005, p. 
551). 

Nesse trecho, a abordagem biomédica comparece por meio de três indicadores 
de saúde: determinantes da saúde, ao enfocar-se um fator biológico (a saliva); etiologia 
de doenças (cáries e ulcerações bucais) de acordo com modelo unicausal (deficiência na 
produção ou liberação de saliva); e foco sobre aspecto patológico, através da relação 
entre saúde bucal, deficiências salivares e doenças. Neste exemplo, percebe-se a 
omissão de fatores comportamentais (higiene, escovação diária dos dentes, visitas 
periódicas ao dentista, alimentação pobre em açúcares etc.) e socioecológicos 
(disponibilidade e aplicação de flúor na comunidade, campanhas em prol da saúde bucal 
etc.) nas discussões sobre a relação entre saúde bucal e surgimento de doenças. 
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Vale destacar que o apelo à abordagem biomédica, que marca de modo global o 
tratamento da saúde no livro didático analisado, incluindo seus textos complementares, 
implica, tipicamente, considerar a saúde como mera oposição à doença, o que conduz, 
por sua vez, a uma postura reducionista frente à saúde (MINAYO, 1988; TESSER, 
1999). Essa postura se caracteriza, ainda, pela aplicação de um raciocínio apenas clínico 
para a obtenção do diagnóstico e a intervenção terapêutica, negligenciando as 
dimensões culturais do paciente, que também devem ser consideradas no processo 
terapêutico (SOARES, 2004). Dito de outra maneira, há um predomínio da busca de 
alterações biológicas, sinais e sintomas, que justifiquem a ausência de saúde do 
indivíduo e que possibilitem ao profissional aplicar a terapêutica que ele julga 
adequada, em detrimento de uma visão integrada dos vários determinantes de saúde 
(biológicos, socioeconômicos, culturais, históricos, ambientais etc.) nas investigações 
clínicas, ações profiláticas e terapêuticas. Esse modo de abordar o assunto traz 
limitações para a compreensão de professores e estudantes sobre a saúde e a doença. 

Determinantes não-biológicos da saúde são raramente considerados nos textos 
complementares, tendo sido encontrados em apenas três unidades de registro (21,4%). 
Um exemplo de tal ocorrência se encontra num texto em que a saúde foi associada pelo 
livro a determinantes ambientais, de maneira mais próxima às abordagens 
comportamental e socioecológica. Neste contexto, o livro discute a relação entre a 
predação e o (des)equilíbrio na natureza, associando o equilíbrio ecológico a condições 
necessárias à saúde e enfatizando que alterações ecológicas podem estar associadas a 
doenças (Figura 2). 
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Figura 2: Imagem representando um texto complementar que enfatiza determinantes de 
saúde de natureza comportamental e socioecológico (LAURENCE, 2005, p. 40). 
 

Apesar de rara no livro didático analisado, a associação entre a saúde e uma 
diversidade de determinantes é importante, para tornar o indivíduo mais crítico, capaz 
de interpretar e tomar decisões conscientes e saudáveis (SANTOS ET AL. 2007). Estas 
metas não são favorecidas pelo livro didático, caso seja o único instrumento norteador 
da prática pedagógica, na medida em que ele discute os determinantes da saúde 
geralmente em termos apenas de aspectos biológicos, característicos da abordagem 
biomédica. Para Mohr & Schall (1992, p. 199), o uso de dimensões de saúde mais 
abrangentes (ecológicas, culturais, históricas etc.), em contraposição ao foco 
biologicista da abordagem biomédica, pode dar oportunidade a uma superação de ações, 
no cenário da educação em saúde, que se mostram restritas a práticas centradas 
unicamente em regras de higiene pública e individual.  

 

PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 

A quarta maior ocorrência da abordagem biomédica nos textos complementares 
correspondeu ao indicador de prevenção das doenças, com seis unidades de registro 
(12%). A prevenção de doenças foi unimodal na maioria das unidades que discutiam 
medidas profiláticas (6, 85,7%).  

Por exemplo, ao apresentar as características da condrite (infecção da 
cartilagem), o livro mostra o aumento da ocorrência da doença em todo o mundo, 
devido à colocação de piercing na cartilagem do pavilhão auricular (Figura 3). Assim, a 
ocorrência de condrites está sendo relacionada, pelo texto, apenas ao uso de piercing na 
cartilagem da orelha. Medidas preventivas alternativas que poderiam evitar a condrite, 
como a procura por profissionais qualificados, a escolha adequada do apetrecho de 
modo a não deformar o local, a conscientização sobre os riscos dessa prática etc. não 
são mencionadas. 
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Figura 3: Imagem representando um texto complementar, que apresenta o modo de 
prevenção unimodal (LAURENCE, 2005, p. 217). 

 

A RESTAURAÇÃO DA SAÚDE 

O quinto indicador de saúde em que também houve predomínio da abordagem 
biomédica foi relacionado à restauração da saúde. A maioria das unidades de registro 
que trataram do tema (4, 66,7%) enfocou apenas intervenções médicas  No mesmo 
contexto do exemplo citado anteriormente, i.e., o texto complementar intitulado “A 
vaidade que pode mutilar” (ver Figura 3), encontramos uma unidade de registro na qual 
o livro destaca, como forma de restaurar a saúde nos casos de condrites, o tratamento 
cirúrgico, a lavagem do local operado com antibióticos e a drenagem da secreção 
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purulenta (LAURENCE, 2005, p. 217), ou seja, a restauração da saúde está relacionada 
exclusivamente a medicamentos, tratamentos hospitalocêntricos e médicos. 

 

AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA 

Não foram encontradas nos textos complementares unidades de registro que 
tratassem da concepção de saúde. No que diz respeito à concepção de doença, contudo, 
não se observou o mesmo padrão de predominância de indicadores característicos da 
abordagem biomédica. Nos trechos dos textos complementares unidades que foram 
associados à concepção de doença, encontramos uma unidade que conectamos à 
abordagem comportamental e outra, à socioecológica. 

A concepção de doença esteve relacionada à abordagem socioecológica em um 
texto sobre um desequilíbrio ambiental ocorrido em 1960 na Ilha de Bornéu (Oceano 
Pacífico), no qual doenças e desequilíbrios físico-biológicos individuais foram 
atribuídos a conseqüências de desequilíbrios ecológicos decorrentes do uso de DDT 
(LAURENCE, 2005, p. 76).  

Por sua vez, uma concepção de doença característica da abordagem 
comportamental apareceu no texto, já comentado acima, no qual o livro relacionou a 
condrite a escolhas e hábitos individuais inadequados à saúde, como a opção de colocar 
piercing na cartilagem da orelha (LAURENCE, 2005, p. 217).  

 

AS INTERVENÇÕES 

 Ao tratar das intervenções de saúde, o livro geralmente responsabiliza o 
indivíduo ou, no máximo, os familiares pela manutenção e restauração da saúde dos 
doentes (6, 54,5%). A responsabilidade coletiva e/ou institucional é, em contraste, 
pouco considerada (1, 9,1%).  

 

4.3 AS IMAGENS  

Analisamos também 64 imagens, devido a sua relação com explicações 
encontradas no texto principal e nos textos complementares. Entre elas, 43 (67,2%) 
somente mostravam sinais físicos ou manifestações clínicas de alguma doença ou 
vetores e seus ciclos de vida, mostrando-se, portanto, compatíveis com a abordagem 
biomédica. A Figura 4 mostra uma imagem que foi considerada como característica 
desta abordagem, por apenas ilustrar um sinal clínico de doença. 
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Figura 4: Imagem mostrando inflamação das glândulas parótidas, visando ilustrar uma das 
manifestações clínicas da caxumba (LAURENCE, 2005, p. 235). 

 

Contudo, 21 imagens (32,8%) puderam ser analisadas em termos dos 
indicadores mostrados nas tabelas 3 e 4 (ver metodologia). A Tabela 8 mostra a 
distribuição dessas imagens em termos de indicadores de saúde encontrados. 
Encontramos 23 indicadores, porque duas imagens incluíam dois indicadores de saúde 
distintos.  

 
Tabela 8: Quantidade de indicadores encontrados em imagens relacionadas a 
conteúdos de saúde, no livro didático analisado (ver Tabelas 3 e 4). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A análise destas imagens também mostrou a prevalência da abordagem 
biomédica no livro didático. Das 21 imagens examinadas com base nos indicadores 
acima, 11 (52,4%) incluíam 13 (56,5%) variantes dos indicadores de saúde 
característicos dessa abordagem. Sete imagens (33,3%) foram consideradas 
características da abordagem comportamental, incluindo duas imagens mostrando a 
restauração da saúde através de comportamentos individuais e cinco relacionadas à 
transmissão de doenças como conseqüência de contato com patógenos, juntamente com 
comportamentos individuais. Somente três imagens (14,3%) foram consideradas 
compatíveis com a abordagem socioecológica. 

Indicadores de saúde 
Variantes dos 
indicadores de 

saúde 

Quantidade de 
indicadores 

1 
 
 

Formas de 
transmissão das 

doenças 

1a 5 
1b 5 
1c 0 

2 
 

Prevenção das 
doenças 

2a 6 
2b 0 
2c 3 

3 
 

Restauração da 
saúde 

3a 2 
3b 2 
3c 0 

Total 23 
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A Figura 5 mostra uma ilustração do livro didático característica da abordagem 
biomédica, indicando lesões no pulmão decorrentes de tuberculose. Essa figura está 
ligada a uma passagem do texto que afirma que Mycobacterium tuberculosis está 
afetando os pulmões deste paciente e a transmissão desta doença ocorre pelo contato 
com esse bacilo. 

 

 
Figura 5: Imagem de radiografia do tórax de um paciente 
usada para ilustrar a tuberculose (LAURENCE, 2005, p. 249). 

 
Um exemplo de imagem associando as abordagens biomédica e comportamental 

é encontrado quando o livro didático ilustra o ciclo reprodutivo do Schistosoma 
mansoni. Esta imagem exemplifica a abordagem biomédica, por enfatizar tanto o 
patógeno como o vetor (ovos nas fezes, caramujos, sinais no hospedeiro infectado, 
eclosão do miracídio). Ela apresenta indício também da abordagem comportamental, 
porque no texto, juntamente com as legendas interna e externa, não apenas enfatiza que 
a transmissão da esquistossomose ocorre pela disseminação e desenvolvimento de 
patógeno (miracídio) e vetor (caramujo), que propiciam o contato dos indivíduos com as 
cercárias, mas enfatiza também comportamentos individuais de risco, como banhar-se 
em lagoas e lagos que sabidamente estão contaminados, e cujas águas são relativamente 
paradas e sujeitas a receber esgoto sem tratamento. Além disso, o texto adverte os 
indivíduos da importância de ter comportamentos saudáveis, como evitar defecar no 
solo, na tentativa de prevenir a esquistossomose (Figura 6). 
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Figura 6: Imagem do ciclo de vida do Schistosoma mansoni (LAURENCE, 
2005, p. 376). 

 
 
Por sua vez, todas as três imagens que foram associadas à abordagem 

socioecológica destacavam o papel de ações coletivas na prevenção das doenças, como 
no caso da Figura 7, que, quando interpretada no contexto fornecido pelo texto, mostra a 
disponibilização de vacinas pelo governo e estimula a aderência de mães e filhos às 
campanhas de vacinação. 

 
Figura 7: Imagem enfocando a participação de uma 
criança na campanha de vacinação contra a poliomielite 
(LAURENCE 2005, p. 232). 
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Podemos concluir, portanto, que as imagens, assim como o texto principal e os 
textos complementares de Laurence (2005), não contribuem significativamente para a 
construção de uma visão comportamental ou socioecológica de saúde. Embora 
relacionadas principalmente à abordagem biomédica, a maioria das imagens não 
permite o aprofundamento de sua compreensão, porque não acrescenta informações ao 
conteúdo já trabalhado no texto, sendo usadas apenas para ilustrar, por exemplo, sinais e 
sintomas de doenças ou ciclos de vida de patógenos. 

 

4.4 AS ATIVIDADES  

Como foi explicado na metodologia, as atividades foram classificadas em três 
categorias distintas, a depender de sua ênfase sobre doenças, sinais e sintomas, 
patógenos etc.; saúde individual; ou saúde coletiva. Foram analisadas, dessa forma, 88 
atividades encontradas em Laurence (2005) que estavam relacionadas a conteúdos de 
saúde. Entre elas, a abordagem biomédica prevaleceu fortemente (85, 96,6%). A 
maioria delas estimulava o aluno apenas a considerar aspectos como sinais e sintomas 
das doenças, agentes etiológicos, vetores de doenças, formas de transmissão etc. 
Somente três (3,4%) atividades puderam ser relacionadas a outras abordagens, duas à 
abordagem socioecológica e uma, à comportamental. 

Segue um exemplo de atividade associada à abordagem biomédica: 

Cite uma doença causada por seres que se encaixem na forma indicada 
nos itens abaixo: (a) coco (b) bacilo (c) espiroqueta (d) vibrião 
(LAURENCE, 2005, p. 254). 
 

Nessa atividade, o foco está exclusivamente nas bactérias patogênicas 
envolvidas nas doenças. O estudante não é solicitado a considerar ações profiláticas, 
hábitos saudáveis e comportamentos que possam contribuir para a prevenção de 
doenças bacterianas, ou ações sociopolíticas, tais como medidas de controle 
epidemiológico, vacinação, saneamento etc. Ou seja, não há qualquer conexão com 
dimensões comportamentais e socioecológicas da saúde, políticas públicas, direitos e 
deveres dos cidadãos etc. nessa atividade. Ela apenas ilustra, contudo, um padrão que é 
encontrado na vasta maioria das atividades de saúde encontradas nesse livro didático, 
reforçando seu vínculo estrito com uma abordagem biomédica da saúde. 

Atividades dessa natureza não proporcionam espaço para debates, reflexões e 
pesquisas que favoreçam o desenvolvimento de ações individuais e coletivas capazes de 
promoção da promover saúde, busca de qualidade de vida e participação social. Em 
outras palavras, as atividades propostas no livro não contribuem de forma significativa 
para a formação da cidadania, no que diz respeito á saúde, nem incentivam o 
desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade social dos alunos. Ao contrário, as 
atividades encontradas estimulam apenas a memorização de conteúdos vinculados à 
abordagem biomédica, a associação entre doenças e agentes etiológicos, a busca por 
palavras soltas que completem sentenças etc. Esse cenário é preocupante e se mostra 
ainda mais grave quando verificamos que, há 23 anos, já se constatava a necessidade de 
mudar os tipos de atividades propostas pelos livros didáticos, e não somente no que diz 
respeito à saúde (FRACALANZA, AMARAL & GOUVEIA, 1987). Não obstante as 
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muitas funções das atividades no ensino de ciências, o modo como as mesmas são 
trabalhadas nos livros didáticos restringem os alunos às ações de ouvir o professor, ler e 
copiar textos, e fazer exercícios repetitivos, mecânicos, pouco estimulantes, visando à 
memorização, à fixação de conteúdos.  

A única atividade que destacou a saúde individual estava associada a um texto 
complementar, que abordava as propriedades nutritivas da palma (Opuntia fícus-indica): 

Com alternativas de baixo custo e aproveitando alimentos que 
normalmente seriam desprezados, pode-se obter uma dieta balanceada 
e adequada. Procure informações sobre alimentos que podem ser 
feitos dessa maneira. Conseguindo as receitas, divulgue-as em sua 
escola (LAURENCE, 2005, p. 551). 

Essa atividade foi relacionada à abordagem comportamental, por enfatizar o 
papel individual na busca por uma dieta balanceada, adequada e de baixo custo. Além 
disso, com a leitura do texto associado à atividade proposta, tem-se a idéia de que a 
saúde individual é uma conseqüência de hábitos saudáveis de vida, no caso, associados 
à alimentação. 

Entre as atividades relacionadas à abordagem socioecológica, podemos usar 
como exemplo uma que relaciona a ascaridíase a medidas profiláticas de cunho 
sociopolítico (Figura 8). 
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Figura 8: Atividade que enfoca a saúde através de 
ações sociopolíticas (LAURENCE, 2005, p. 389).  
 

 
Esta atividade, retirada do Exame Nacional do Ensino Médio de 1998 (ENEM), 

foi considerada característica da abordagem socioecológica por destacar intervenções 
institucionais que contribuem para a saúde coletiva.  

Atividades como esta são importantes, porque estimulam os alunos a pensar em 
medidas de ação coletiva e vinculadas à participação política. Além disso, ela privilegia 
uma atitude problematizadora e resgata uma situação que é parte da realidade de muitos 
alunos, auxiliando-os tanto na construção de conhecimentos que norteiem processos de 
escolha de hábitos de higiene e de saúde, promotores de melhores condições de vida, 
quanto na conscientização da natureza sócio-política da saúde e da doença.  

 

4.5 CONCLUSÕES SOBRE O CONTEXTO REFERENTE À ORGANIZAÇÃO 
GERAL DO LIVRO 

A conclusão geral a que chegamos ao analisar as unidades de registro 
encontradas no contexto da organização geral do livro (texto principal, complementares, 
atividades e imagens) é que, apesar de haver algumas ocorrências que são indicativas de 
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outras abordagens, a abordagem biomédica prevaleceu em todos os elementos que 
compõem a obra Laurence (2005). 

Como destacam Motta & Teixeira (2007, p. 325), a escola, a partir dos 
conteúdos escolhidos para serem abordados em sala, deve oferecer oportunidades para 
que os alunos percebam os conteúdos como instrumentos de reflexão, estimulando-os a 
pensar sobre quais ações podem melhorar efetivamente sua qualidade de vida. No 
entanto, para que os conteúdos tratados auxiliem no empoderamento dos alunos, é 
importante estimulá-los a pensar sobre como ações que visam à qualidade de vida e a 
hábitos saudáveis podem ser implementadas em seu cotidiano, sobre a forma como as 
atitudes individuais e coletivas podem ser usadas como meio de melhorar a vida, e sobre 
que problemas reais podem ser resolvidos com o conhecimento aprendido em sala etc. 
Estas são metas menos prováveis de serem alcançadas, no caso da saúde, se os materiais 
didáticos se limitarem à abordagem biomédica. 

Vale destacar, contudo, que há 22 anos, já eram apontadas deficiências na forma 
como os conteúdos de saúde são tratados nos livros didáticos, desvinculados da 
realidade e necessidades dos alunos e com uma metodologia que prioriza a exposição 
teórica e a prescrição de regras que os estudantes precisam seguir (SCHALL ET AL., 
1987). Esta é uma realidade ainda presente neste livro, no qual o conhecimento sobre 
saúde se baseia quase exclusivamente nos conteúdos relacionados às doenças e em 
regras que os indivíduos precisam seguir para prevenir doenças ou curar-se. Dessa 
forma, esse material didático contribui para o fracasso no ensino e na aprendizagem de 
conceitos, processos e comportamentos envolvidos na manutenção ou recuperação da 
saúde individual e/ou coletiva (ver MOHR & SCHALL, 1992).  

Assim, para que a escola seja um fator de transformação social, é importante, no 
cenário da educação em saúde, realizar um trabalho pedagógico que propicie uma 
sintonia entre o cotidiano dos alunos e os determinantes que influenciam suas vidas e as 
vidas das comunidades em que vivem. Nesse sentido, se a escola estiver integrada à 
comunidade de forma que a teoria e a prática se inter-relacionem, estabelecendo 
conhecimentos mais sólidos, úteis e voltados para questões particularmente importantes 
na vida dos alunos, será possível contribuir com a prevenção de doenças (SCHALL ET 
AL., 1993), o desenvolvimento de hábitos saudáveis, a participação da comunidade em 
questões sociopolíticas e o exercício da cidadania. É mais provável que os estudantes 
utilizem os conteúdos de saúde discutidos e estudados em sala como instrumento de 
ação e transformação de sua própria vida e da vida de sua comunidade através da 
contextualização das diversas abordagens de saúde e, principalmente, de reflexões mais 
globais sobre a saúde e a doença, tais como aquelas propiciadas pela abordagem 
socioecológica. 

Por fim, concordamos com Olivi & Fonseca (2007) quando afirmam que é 
inaceitável o livro didático ainda priorizar um discurso biomédico, tendo em vista a 
importância dessa ferramenta na formação dos alunos e, inclusive, no acesso de seus 
familiares a conhecimentos sobre saúde, já que em muitas residências brasileiras o livro 
didático é a principal ou única obra literária ao alcance das pessoas. Diante deste 
cenário, há a necessidade de o professor quebrar a dependência ao livro, durante o 
ensino de questões referentes à saúde e à doença, devido às suas inúmeras limitações e, 
assim, completar as suas aulas com informações e atualizações que permitam explorar 
as habilidades cognitivas dos alunos, no que tange à saúde e a qualidade de vida (LIMA 
& VASCONCELOS, 2006). 
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4.6 A SAÚDE NO CONTEXTO DAS SUBDISCIPLINAS DA BIOLOGIA 

A Tabela 9 mostra a distribuição das abordagens de saúde pelas unidades de 
contextos relativas às subdisciplinas da biologia.  

Tabela 9: Distribuição dos indicadores de saúde pelas subdisciplinas da biologia encontradas em 
Laurence (2005). BM, biomédica; CP, comportamental; SE, socioecológica. 

Unidades de Contexto 
Abordagens de saúde 

Total BM CP SE BM + 
CP 

BM + 
SE 

CP + 
SE 

BM + 
CP + SE 

Microbiologia/Virologia 119 5 5 17 8 12 11 177 
Zoologia 61 5 3 10 6 3 3 91 
Fisiologia 62 4 - 2 2 1 1 72 
Genética e Evolução 23 - 1 - 1 1 - 26 
Ecologia 14 - 3 2 3 2 - 24 
Citologia 19 - - 1 - 2 1 23 
Micologia 14 - - - 4 - - 18 
Introdução à biologia* 8 - - - 3 4 - 15 
Embriologia/Histologia 13 1 - - 1 - - 15 
Botânica - - - - - - - - 

Total 333 15 12 32 28 25 16 461 
 * Introdução à biologia não é uma subdisciplina da biologia, mas foi adicionada à análise de modo 
a incluirmos os capítulos introdutórios normalmente encontrados em livros didáticos de biologia. 

 
A maioria dos indicadores de saúde foi encontrada quando conteúdos 

relacionados à microbiologia/virologia (177, 38,4%), zoologia (91, 19,7%) e fisiologia 
(72, 15,6%) foram apresentados. Este achado é esperado, uma vez que estas são 
subdisciplinas nas quais vários assuntos relativos à saúde são trabalhados, 
particularmente os compatíveis com uma abordagem biomédica, que, como veremos, 
predomina neste livro, em virtude das relações entre processos fisiológicos e saúde, ao 
fato de que muitas doenças têm como agentes etiológicos microorganismos e vírus e 
muitos animais atuam como vetores e reservatórios de doenças.  

Nas outras subdisciplinas encontramos menos indicadores de saúde, mesmo 
quando relevantes para discussões de saúde, como no caso da genética e evolução, com 
26 (5,6%), da citologia, com 23 (5%) indicadores, da ecologia (24, 5,2%) e da 
micologia (18, 3,9%). No caso da genética, este resultado mostra que a contribuição de 
fatores genéticos para o processo de saúde e doença recebe relativamente pouca 
atenção, tendo em vista que o livro didático dedica um bom espaço à genética. O 
mesmo pode ser dito em relação à citologia e à contribuição de processos celulares. No 
caso da ecologia, que recebe muita atenção por parte do livro didático, a carência de 
indicadores de saúde reflete a própria predominância da abordagem biomédica no livro, 
em detrimento da abordagem socioecológica. A micologia, por sua vez, recebe pouca 
atenção no livro, o que explica diretamente a escassez de indicadores de saúde. 

Similarmente, nos capítulos introdutórios e de embriologia/histologia, ambos 
igualmente com 15 (3,3%) indicadores, existem poucas discussões sobre saúde e, 
conseqüentemente, poucos indicadores sobre o tema, o que também pode ser explicado 
pelo pouco espaço ocupado por esses assuntos no livro.  
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Por fim, em botânica, não houve qualquer referência à saúde. Isso mostra que 
assuntos como plantas medicinais, importante na educação em saúde, são 
negligenciados neste livro didático. Além disso, mostra uma distância entre a realidade 
dos estudantes e a escolha de assuntos a serem abordados no livro. Talvez uma 
discussão etnobotânica fosse uma oportunidade de relacionar conteúdos de botânica à 
saúde, de modo a valorizar aspectos sociais, ambientais e culturais em saúde. 

Pode-se perceber também, na Tabela 9, que em todas as subdisciplinas em que 
foram discutidos conteúdos de saúde houve uma notável prevalência da abordagem 
biomédica. Indicadores associados às abordagens comportamental e socioecológica 
foram raramente encontrados em todo o livro e, quando estavam presentes, foram 
tipicamente associados com indicadores característicos da abordagem biomédica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No livro didático de Biologia de Laurence (2005), analisado no presente 
trabalho, a abordagem biomédica prevaleceu no texto principal, nos textos 
complementares, nas atividades e nas imagens. O predomínio da abordagem biomédica 
é evidente quando se constata que 333 de todos os indicadores de saúde (72,2%) 
encontrados no livro didático discutem saúde num cenário essencialmente biomédico. 
Além disso, se agregarmos os indicadores que fazem alusões a outras abordagens em 
conjunto com a biomédica, chega-se a 409 (88,7%) indicadores de saúde adotando essa 
perspectiva.  

Este não é um achado isolado. Numa análise comparativa de imagens e textos de 
livros didáticos utilizados em 16 países, Carvalho et al. (2007, 2008) também mostrou a 
predominância da abordagem biomédica na maioria dos países investigados. A 
predominância da abordagem biomédica também foi encontrada por Olivi & Fonseca 
(2007), em sua análise das representações sociais de saúde e doença dos professores, 
mães e trabalhadores de saúde. É interessante notar que é plausível supor que essas 
representações sociais provavelmente foram influenciadas, em certa medida, pelo 
tratamento dos conteúdos de saúde presentes nos livros didáticos.  

Os resultados do presente estudo são relevantes, na medida em que analisamos o 
livro didático mais escolhido pelos professores das escolas públicas brasileiras, entre 
aqueles certificados pelo Ministério da Educação. É importante destacar que não é 
nosso objetivo analisar se este livro é um livro de boa ou má qualidade. Trata-se, afinal, 
de um livro avaliado positivamente num processo rigoroso de avaliação levado a cabo 
por equipes montadas pelo Ministério da Educação, com base numa grande quantidade 
e diversidade de critérios (El-Hani et al., 2007, no prelo). Contudo, este estudo traz, de 
fato, um olhar importante sobre este livro didático, que recai sobre um aspecto que não 
mereceu grande atenção do processo de avaliação mencionado acima, o tratamento da 
saúde. Desta perspectiva, a conclusão de que Laurence (2005) discute conteúdos 
relativos à saúde de uma perspectiva quase exclusivamente limitada à abordagem 
biomédica, o que está em desacordo com os documentos curriculares nacionais e 
diretrizes internacionais (como as da WHO), mostra que este não pode ser considerado 
um material didático adequado para o ensino e aprendizagem sobre saúde. 

Nossos achados sugerem, assim, que a análise das abordagens de saúde é uma 
diretriz importante, que deve receber maior atenção em futuras avaliações dos livros 
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didáticos de Biologia, por iniciativas ao nível nacional, como o Programa Nacional de 
Livros Didáticos do Ensino Médio (PNLEM, Ministério da educação – MEC). Além 
disso, eles também indicam o papel fundamental do professor na construção de uma 
prática pedagógica que vise à promoção de saúde, em suas diferentes dimensões, através 
de materiais e atividades auxiliares, que possam enfocar a qualidade de vida, escolhas 
saudáveis, determinantes sociais e políticos de saúde, ações relacionadas à saúde etc. 
Dessa forma, as escolas podem ser capazes de desempenhar um papel central no 
empoderamento de indivíduos e comunidade para que entendam a saúde como um 
direito, informando-os sobre os seus direitos como cidadãos e educando-os para serem 
capazes de agir como atores políticos no que diz respeito à sua saúde. Desta perspectiva, 
esperamos que a divulgação do presente trabalho entre professores possa fornecer-lhes 
indicações sobre como avaliar criticamente o modo como a saúde é tratada nos livros 
didáticos que escolherem para auxiliar seu trabalho pedagógico. O próprio instrumento 
analítico usado no presente estudo pode auxiliar na escolha dos livros didáticos pelos 
professores.  

O predomínio da abordagem biomédica mostra que há uma tensão importante 
entre o tratamento de saúde neste livro didático e o tratamento encontrado em 
documentos curriculares que norteiam a educação média em nosso país (BRASIL, 
2000a, 2000b, 2002b, 2006a). Do mesmo modo, há uma tensão com documentos da 
área de saúde, tanto nacionais quanto internacionais (OPS, 1988, 1991, 1997, 2000; 
BRASIL, 2002c). Isso constitui um problema, dada a necessidade de congruência entre 
propostas didático-pedagógicas e as bases curriculares vigentes (XAVIER; FREIRE & 
MORAES, 2006). Enquanto documentos como o PCNEM (BRASIL, 2000b, 2002b, 
2006a), a Carta de Ottawa (OPS, 1986) e as cartas da promoção da saúde (BRASIL, 
2002c) apontam para a necessidade de tratar a saúde a partir de uma visão ampliada, que 
não enfoque apenas a dimensão biológica, mas também outras dimensões, como a social 
e a ecológica, para que os estudantes se tornem capazes de exercer a cidadania, realizar 
escolhas conscientes, optar por hábitos saudáveis e buscar condições ambientais e meios 
para usufruir de qualidade de vida, o livro investigado prioriza a abordagem biomédica, 
que restringe a compreensão da saúde à simples ausência de doenças. 

O livro didático exprime, em seu tratamento dos conteúdos, representações e 
valores predominantes num certo período de uma sociedade, i.e., o livro é naturalmente 
influenciado pelo contexto histórico, político e cultural (CORRÊA, 2000). Em 
princípio, poderia parecer que, no que tange aos conteúdos de saúde, o livro didático 
analisado estaria desacoplado do contexto social em que foi produzido, na medida em 
que se apóia numa abordagem de saúde que não mais corresponde à posição expressa 
em documentos de instituições importantes no campo da saúde, como a WHO. Contudo, 
o que isso pode estar mostrando é, antes, que, não obstante as mudanças ocorridas na 
visão de saúde preconizada por tais instituições, desde a década de 1980, a abordagem 
biomédica continua predominando no contexto sociocultural presente, o que mostra, em 
certa medida, a influência ainda limitada dos documentos produzidos por tais 
instituições sobre o imaginário e as representações sociais. 

Xavier, Freire & Moraes (2006) ressaltam, ainda, que a WHO tem assinalado, 
em várias conferências internacionais, a necessidade de um empenho por parte das 
autoridades na utilização de uma abordagem de promoção de saúde que vá além da 
abordagem biomédica. Nesse contexto, caberia ao livro didático, como um instrumento 
de mediação didática que tem o importante papel de contribuir para a autonomia do 
indivíduo, bem como um componente importante do cenário educacional, trazer 
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discussões de saúde alicerçadas na abordagem socioecológica. Afinal, desta perspectiva, 
é possível contextualizar as ações individuais e coletivas através de uma visão global de 
saúde, considerando os vários determinantes envolvidos no processo de saúde e doença. 
O apelo da WHO apenas ganha em importância e urgência quando se detecta que o livro 
didático ainda se mantém preso a uma abordagem biomédica, não cumprindo o papel 
que poderia desempenhar para uma promoção da saúde no sentido proposto pela WHO.  

Para fazer frente às necessidades colocadas pela WHO, é importante repensar o 
modo como a saúde tem sido abordada nos livros didáticos, como mostram os achados 
deste estudo e de estudos como os de Carvalho et al. (2007, 2008), de modo que possam 
estimular e dar apoio para a construção, pelo professor, de uma prática pedagógica 
inovadora, que atenda às necessidades da comunidade quanto ao tema da saúde e crie 
vínculos, inclusive, com os profissionais de saúde que atuam no contexto no qual se 
insere a escola. Desse modo, pode ocorrer uma aproximação não somente de 
professores e alunos, mas da própria comunidade e mesmo de profissionais de saúde, 
com novas abordagens, conceitos e práticas de saúde, que tornam possível pensar e agir 
em saúde de forma mais global. O estabelecimento de pontes de comunicação entre 
educação e saúde poderá ter conseqüências importantes na vida dos alunos e de suas 
comunidades, na medida em que, de posse de um conhecimento mais integral sobre a 
saúde, eles podem ser agentes de saúde em seus domicílios e comunidades, difundindo 
comportamentos e informações que preservem a saúde individual e coletiva.      
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  CAPÍTULO TRÊS  

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE EM UM LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA 
LARGAMENTE UTILIZADO NO ENSINO MÉDIO BRASILEIRO 

The health promotion in a widely adopted Brazilian high school biology textbook 

 
RESUMO. As pesquisas que contemplam a interface entre saúde e educação ainda são 
relativamente raras. Menor ainda é a quantidade de investigações que enfocam a 
promoção de saúde no contexto educacional. Diante deste cenário, esse estudo, partindo 
do pressuposto de que investigar a saúde implica também compreender o seu papel na 
educação, está centrado em analisar de que forma a promoção de saúde se insere e é 
tratada em um livro didático de Biologia amplamente utilizado no sistema público de 
ensino do Brasil, no nível médio de escolaridade. A metodologia utilizada foi a análise 
de conteúdo, em particular, a análise categorial, que consiste em desmembrar os textos 
em categorias, tendo-se optado nesse estudo por estabelecê-las a partir de critérios 
semânticos, e não sintáticos. Para investigar o enfoque dado à promoção de saúde, 
relacionamos as nossas unidades de registro, que são frases, parágrafos e seções do livro 
que discutem conteúdos relacionados à saúde e à doença e fazem alusão à promoção de 
saúde, a uma tabela analítica produzida por nós, a partir da literatura específica sobre 
saúde. Essa tabela sistematiza três tipos de promoção de saúde: médica; atitudinal; e 
socioambiental. Foram encontradas 224 unidades de registro que apresentam como 
conteúdo informações, descrições, explicações ou problematizações de práticas de 
saúde. Com base na análise de todas elas, foi possível categorizar o livro como sendo 
um material educativo que enfoca a promoção de saúde do tipo médica, destacando a 
prevenção de doenças. A partir desse achado, podemos inferir a abordagem de saúde 
predominante no livro, com base no pressuposto de que há tipos de promoção de saúde 
característicos de abordagens de saúde distintas. A abordagem biomédica foi 
considerada, então, predominante no livro analisado, por ser esta a abordagem que 
contempla os aspectos da promoção médica da saúde. Este achado é compatível com 
outros estudos que apontam a prevalência da abordagem biomédica em livros didáticos 
brasileiros e internacionais. 
 
Palavras-chave: Promoção da saúde; Livros didáticos; Ensino de Biologia; Ensino 
médio. 
 

ABSTRACT 

Researches contemplating the interface between health and education are still relatively 
rare. Even fewer are investigations that focus on health promotion in the educational 
context. In this scenario, this study, assuming that investigating health also means 
understanding its role in education, is focused on analyzing how health promotion is 
embedded in and treated by a widely adopted Brazilian high school biology textbook. 
The methodology used was content analysis, in particular categorical analysis, which 
consists in decomposing the texts into categories. We opted in this study to establish 
these categories based on semantic rather than syntactic criteria. To investigate the 
treatment given to health promotion, we related our units of recording, which consist of 
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sentences, paragraphs and sections of the textbook that discuss contents of health and 
disease and allude the health promotion, to an analytic table produced by us on the basis 
of the specific literature on health. This table systematizes three types of health 
promotion: medical; attitudinal; and socioenvironmental. We found 224 units of 
recording addressing, as contents, information, description, explanation or 
problematization of health practices. Based on the analysis of each of them, it was 
possible to categorize the textbook as an educational material that focuses on medical 
health promotion, emphasizing disease prevention. This finding allows us to infer thr 
prevalent health approach prevalent in the textbook, based on the assumption that there 
are types of health promotion that are characteristic of distinct approaches to health. The 
biomedical approach was regarded, then, as predominant in the analyzed textbook, since 
this is the approach involving aspects of the medical health promotion. This finding is 
consistent with other studies that indicate the prevalence of the biomedical approach in 
Brazilian and international textbooks. 

Keywords: Health promotion; Textbooks; Biological education; High school. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A promoção de saúde é tema de muitos estudos no campo da saúde (GREEN & 
KREUTER, 1990; NUTBEAM, 2000; CATALÁN, 2001; CARVALHO, 2004; 
CASTIEL, 2004; TESSER, 2009). Alguns estudos a tratam como uma abordagem de 
saúde alternativa à abordagem biomédica (ALVES, ARRATIA & SILVA, 1996; 
LEFÈVRE, 1999; BORUCHOVITCH & MEDNICK, 2002), enquanto outros a tratam 
como uma prática de saúde que permeia todas as abordagens de saúde, 
independentemente de suas particularidades (EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & 
WILLS, 2009). Outros enfocam a distinção entre promoção de saúde e prevenção de 
doenças (CZERESNIA, 1999; WESTPHAL, 2006); as dificuldades de utilizar a 
promoção de saúde como referencial para pensar e agir em saúde (BYDLOWSKI, 
WESTPHAL & PEREIRA, 2004); e as estratégias de promoção de saúde consideradas 
promissoras para o incremento da qualidade de vida (BUSS, 2000). Existem também 
alguns trabalhos centrados na análise de definições de promoção de saúde (CANDEIAS, 
1997; NUTBEAM, 1998) e outros que buscam analisar a relação entre promoção de 
saúde e educação em saúde (CARVALHO, 2006; MOURA ET AL., 2007). Ainda 
outros trabalhos oferecem tipologias, caracterizações e reflexões sobre diferentes formas 
de promover a saúde (EWLES & SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 2009).  

No campo da educação, alguns poucos trabalhos também se dedicam a 
investigar a promoção de saúde1 (LEGER, 2001; CARVALHO, 2002; CARVALHO & 
CARVALHO, 2008; CARVALHO & BERGER, in press), incluindo estudos que 
analisam a inserção da promoção de saúde em livros didáticos (CARVALHO ET AL., 
2007, 2008) e o modo como questões relativas à saúde são abordadas em salas de aula 
(CARVALHO, SILVA & CLÉMENT, 2007).  

                                                        
1 A observação de que existem poucos trabalhos dedicados a estudar a interface entre saúde e educação e, 
particularmente, de que é ainda menor a quantidade de estudos sobre a promoção de saúde decorre de 
busca sistemática de artigos que discutem as abordagens de saúde e suas práticas realizada pela autora 
(ver nota 4, capítulo 1). Dos 695 trabalhos levantados por esta busca e analisados, somente três (0,43%) 
listavam algumas práticas de saúde que poderiam caracterizar uma determinada forma de promover a 
saúde.  
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No Brasil, em particular, encontramos também poucos estudos sobre a interface 
saúde-educação (ver capítulo 1). Entre eles, destacamos alguns que investigam os 
processos educacionais relacionados à saúde (SPAZZIANI, 2001; VALADÃO, 2004) e 
outros que analisam como os livros didáticos discutem a saúde (MOHR, 1995, 2000; 
SUCCI, WICKBOLD & SUCCI, 2005). No entanto, não conhecemos trabalhos que se 
dedicam a compreender, especialmente, como a promoção de saúde é discutida nos 
livros didáticos publicados em nosso país, sendo este o foco do presente trabalho.  

Partindo do pressuposto de que investigar a saúde implica também compreender 
o seu papel na educação, já que a viabilidade da implementação de muitas práticas 
depende da educação em saúde2 dos indivíduos e da população, esse estudo está 
centrado em analisar de que forma a promoção de saúde se insere e é tratada em um 
livro didático de Biologia amplamente utilizado no sistema público de ensino do Brasil, 
no nível médio de escolaridade. Acreditamos que poderemos, a partir deste estudo, dar 
uma contribuição para o ensino de Ciências, através de uma maior compreensão sobre 
como o tema da promoção da saúde é abordado nos livros didáticos e, assim, como está 
colocado no conhecimento escolar trabalhado em sala de aula. O presente estudo pode 
fornecer subsídios, assim, para a compreensão de como tem ocorrido a 
recontextualização pedagógica3 da promoção de saúde nos livros didáticos. 

Vale destacar que esse estudo privilegia a interface saúde-educação também 
devido à longa tradição do tema da saúde no currículo escolar brasileiro. Sua inserção 
no currículo foi concretizada formalmente com a introdução em 1971 da disciplina 
“Programa de Saúde”, com a Lei nº 5.692 (BRASIL, 1996, p. 43). Além disso, a saúde é 
considerada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como um importante tema 
no currículo e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (terceiro e 
quarto ciclos) e do Ensino Médio (BRASIL, 1998, 2006a) apontam que ela deve ser 
discutida nas escolas em conformidade com as orientações propostas pela Organização 
Mundial da Saúde (WHO), i.e., centrando-se na perspectiva mais ampla da promoção de 
saúde. Isso porque a WHO reconhece que o modo de planejar e agir no que diz respeito 
                                                        
2As expressões “educação para a saúde” e “educação em saúde” demarcam campos teóricos e práticos 
distintos. A educação para a saúde está vinculada principalmente a informações sobre auto-cuidado, 
privilegiando ações de controle e prevenção de doenças, a partir de intervenções clínicas e mudanças 
comportamentais (SILVA, 2001). A educação em saúde, por sua vez, se refere às experiências educativas 
organizadas no ambiente escolar (ou não) com a finalidade de proporcionar oportunidades para a 
construção de conhecimentos teóricos e práticos em prol da saúde individual e coletiva (VALADÃO, 
2004, p. 5). Nesse trabalho, optamos, pois, pela expressão “educação em saúde”, por refletir melhor o 
foco de nosso interesse, na análise do livro didático. Além disso, como discute Valadão (2004), ela 
prevalece como expressão genérica, não sendo necessariamente emblemática de qualquer concepção 
sobre saúde, política ou educação. Consideramos que a educação em saúde consiste num meio de 
propiciar aos indivíduos e à comunidade acesso à informação, ao empoderamento (empowerment), à 
reflexão, à conscientização acerca de sua saúde.  
3 Entendemos como recontextualização pedagógica a construção de um discurso escolar, oriundo da 
didatização de textos produzidos em diferentes contextos, mediada pelas relações de poder e pela 
regulação do discurso de ordem social (MARANDINO, 2004). Dessa forma, a modelagem da construção 
social do discurso pedagógico se dá em dois campos de recontextualização: o pedagógico e o oficial (ver 
BERNSTEIN, 1996, 1996a). Para Bernstein, a recontextualização pedagógica consiste em deslocar o 
conhecimento científico de seu campo de produção e, por meio de recontextualizações sucessivas, 
realocá-lo no interior da escola (SANTOS, 2003). A recontextualização oficial, por sua vez, consiste na 
relação estabelecida entre o Estado e a educação, visando à preparação dos indivíduos para a sua inserção 
no mercado. Vale destacar que a sociologia da educação de Bernstein não é a única tradição teórica a 
tratar da constituição do conhecimento escolar a partir de um processo de didatização do conhecimento 
científico. Há outras tradições importantes na literatura, a exemplo da abordagem, na didática francesa, da 
“transposição didática” (ver ASTOLFI & DEVELAY, 1991; CHEVALLARD, 1991). 
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à saúde precisa mudar e esta mudança deve ocorrer através de estratégias que 
considerem o indivíduo e o seu meio ambiente, sintetizando escolhas pessoais e 
responsabilidades sociais em saúde, bem como envolvendo a criação de ambientes 
saudáveis (WHO, 1984, p. 1). 

Diante do desafio de analisar a saúde em termos mais amplos, esse estudo 
enfocará um de seus mais importantes aspectos, a promoção de saúde. Além disso, 
enfocando na promoção de saúde, procuraremos elucidar como os construtos práticos da 
saúde são apresentados pelo livro e de que forma eles contribuem para a formação dos 
estudantes. 

Estudos dessa natureza são importantes, porque, além de possibilitar uma 
compreensão sobre a complexidade da recontextualização pedagógica de questões 
relacionadas à saúde e à doença no conhecimento escolar, tal como manifesto nos livros 
didáticos do ensino médio, fornece subsídios para o ensino acerca de práticas de 
promoção de saúde; para a escolha do livro didático pelo professor, no que diz respeito 
à abordagem da saúde; para a seleção de tópicos relativos à promoção de saúde que se 
mostram essenciais à interface saúde-educação; para o planejamento de aulas de modo a 
explorar as possibilidades e reduzir as limitações do livro didático no que concerne ao 
tratamento da saúde. 

Outro motivo para se analisar a promoção de saúde num livro didático se deve 
ao fato de que esse tema emergiu e foi construído e consolidado no campo da saúde, o 
que demanda um esforço maior para compreendê-lo também em termos educacionais. 
Estudos envolvendo a promoção de saúde, no entanto, começaram a ser sistematizados e 
discutidos recentemente no campo educacional (SUCCI, WICKBOLD & SUCCI, 2005; 
CARVALHO ET AL., 2008; FREITAS & MARTINS, 2008). Acreditamos, então, que 
conhecer o modo como esse tema é discutido pelos livros didáticos e verificar quais 
questões relacionadas à promoção de saúde são recontextualizadas, como parte do 
conhecimento escolar neles apresentado, poderá contribuir para a ampliação dos 
conhecimentos sobre a interface saúde-educação. 

A escolha do livro didático como objeto de investigação no presente estudo se 
justifica por ser este, em muitos países, o recurso pedagógico mais utilizado no 
ambiente escolar, tanto por alunos quanto pelos próprios professores, sendo muitas 
vezes a única fonte de informação destes últimos (ver DELIZOICOV, ANGOTTI & 
PERNAMBUCO, 2002; MEGID NETO & FRACALANZA, 2003; NÚÑES ET AL., 
2003). Além disso, os livros didáticos são um dos principais instrumentos determinantes 
do currículo em ação – se não, em muitos casos, o principal –, influenciando fortemente 
as decisões dos professores sobre a seleção e a sequenciação dos conteúdos, as 
atividades de aprendizagem propostas e os modos de avaliação utilizados (BALL & 
FEIMAN-NEMSER, 1988; GAYÁN & GARCÍA, 1997; NÚÑES ET AL., 2003).4 
Acrescente-se ainda o fato de que livros bem escritos e contextualizados podem 
contribuir para a aprendizagem dos alunos (LEE ET AL., 1993; NÚÑES ET AL., 2003; 
FRANZOLIN & BIZZO, 2007), seguindo também daí a importância de se analisar os 
materiais didáticos disponíveis, visando contribuir para a construção de materiais cada 
vez mais aprimorados.  

                                                        
4 Esta é, sem dúvida, uma característica indesejável do sistema de ensino vigente. Contudo, isso apenas 
torna mais necessário que pesquisadores em educação e ensino de ciências se debrucem sobre os livros 
didáticos como objetos a serem analisados e compreendidos. 



102 
 

2. A PROMOÇÃO DE SAÚDE: UM ASPECTO NO UNIVERSO DA SAÚDE 

O século XX se despediu legando à humanidade um ritmo jamais visto de 
produção, reprodução e coletivização de conhecimentos sobre saúde (SILVA & 
FONSECA, 2003). O acúmulo sem precedentes de conhecimentos, embasados, entre 
outros aspectos, nas discussões sobre promoção de saúde, qualidade de vida, políticas 
públicas, vem possibilitando, por sua vez, um olhar mais cuidadoso no campo prático da 
saúde. Isso se reflete em melhora inclusive no campo educacional, uma vez que o 
ensino e a aprendizagem de questões relacionadas à saúde propiciam meios para que os 
estudantes executem na prática as medidas de proteção à saúde que aprenderam em sala 
de aula e sejam, além disso, importantes agentes de saúde, quando divulgam no meio 
familiar o que aprenderam na escola (SUCCI, WICKBOLD & SUCCI, 2005, p. 75).  

No entanto, quando pensamos sobre uma análise de saúde no campo 
educacional, uma inquietação surge: Quais aspectos da educação em saúde devemos 
investigar? Antes de respondermos a essa pergunta, precisamos dar um passo atrás e 
compreender o contexto em que a própria discussão da saúde está ancorada. 

A Figura 1 mostra vários contextos envolvidos nas discussões sobre a saúde. 
Entender esses contextos é essencial para definirmos o que queremos investigar no 
campo da educação em saúde. 
 

 
Figura 1: Os vários contextos que envolvem a saúde. As categorias superiores são mais gerais 
e influenciam diretamente os construtos das categorias inferiores, que são mais específicas. 
Assim, quanto mais superior é a categoria, a exemplo das políticas públicas (no pólo dos 
construtos práticos) e das concepções e representações sociais da saúde (no pólo dos construtos 
teóricos), de forma mais geral ela deverá ser concebida (Figura produzida pela autora). 

 
Como apresentado na Figura 1, o estudo da saúde no contexto escolar e/ou no 

contexto da investigação em saúde propriamente dita pode estar centrado nos construtos 
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teóricos, nos construtos práticos, ou em ambos. Uma investigação poderá privilegiar 
apenas os construtos teóricos5, por exemplo, tratando de diferentes teorias sobre a saúde 
(microbiana, boorseana6 etc.); discutindo posições filosóficas no campo da saúde 
(reducionismo, holismo, biologicismo etc.), descrevendo variadas concepções atribuídas 
à saúde, de acordo com as distintas representações sociais dos diferentes atores da saúde 
como, por exemplo, médicos, enfermeiros, pacientes, políticos, secretários de saúde etc. 

Porém, o estudo também poderá enfocar apenas os construtos práticos, 
investigando de que forma as políticas públicas7 em geral (fiscalizações, vigilância 
sanitária, controle epidemiológico, saneamento básico, infra-estrutura,  segurança, 
programas assistencialistas, calendário de vacinação etc.) afetam a saúde; ou quais 
estratégias de saúde são mais eficazes (screening populacional, campanhas educativas, 
distribuição de preservativos, descarte adequado de lixo, vacinas específicas para áreas 
endêmicas etc.); ou, ainda, que atividades os indivíduos devem executar para promover 
a saúde (atividades esportivas, higienistas, de reeducação alimentar, de cunho 
comportamental etc.). 

Contudo, se o interesse for analisar a natureza dos discursos sobre a saúde 
(unicausal, multicausal, unimodal, multimodal, patológico, preventivo etc.) e estudar 
como o modo de conceber e falar sobre a saúde influencia nos modos de planejá-la, 
deveremos focar nosso estudo tanto nos construtos teóricos quanto nos práticos. Vale 
destacar, ainda, que a análise destes construtos da saúde é iluminada pela forma como o 
discurso é estruturado (prescritivo, descritivo, participativo etc.) e pelo foco de ação das 

                                                        
5 Os construtos teóricos poderão ser entendidos a partir do estudo das diferentes concepções, 
representações sociais, teorias e posições filosóficas relacionadas à saúde, sem perder de vista que elas se 
relacionam entre si com intensidades diversas, ou seja, as posições filosóficas, por exemplo, estão 
relacionadas mais diretamente com a categoria das teorias do que com as concepções e representações 
sociais da saúde, por esta última abarcar uma generalidade maior e, com isso, adentrar várias discussões 
distanciadas das posições filosóficas. Almeida-Filho & Jucá (2002), por exemplo, discutem a teoria 
boorseana à luz do reducionismo (posição filosófica). Dessa forma, entendemos “posições filosóficas” da 
saúde como princípios fundamentais que nos permitem analisar, caracterizar, refletir, questionar, criticar e 
defender determinadas visões sobre saúde. Estes princípios, por sua vez, dialogam com as diferentes 
“teorias” utilizadas para caracterizar o campo da saúde (ver ARREDONDO, 1992). As teorias, por sua 
vez, influenciam e contribuem para a construção de algumas “concepções e representações sociais da 
saúde” (ver CUTOLO, 2003; BERCINI & TOMANIK, 2006; DIAS ET AL., 2007), que, indiretamente, 
podem ser analisadas através das posições filosóficas, já que estas últimas são utilizadas para caracterizar 
as teorias de saúde, que, consequentemente, influenciam nas concepções de saúde e suas representações 
sociais. Isso não quer dizer, contudo, que um indivíduo não tenha uma representação social da saúde se 
esta não for informada por teorias. 
6 A teoria boorseana (ver BOORSE, 1975, 1977), defendida por Christopher Boorse, discute saúde a 
partir da formulação básica de que “saúde = ausência de doença” (ver Capítulo 1). 
7 Por “políticas públicas”, entendemos o conjunto de ações e decisões gerais realizadas pelos governos 
(municipais, estaduais e federais) voltadas para a solução (ou não) dos problemas da sociedade. Assim, 
elas correspondem aos planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 
interesse público, abrangendo uma esfera ampla (município, estado ou país) (ver LOPES, AMARAL & 
CALDAS, 2008). A expressão “estratégia de saúde”, por sua vez, é utilizada neste trabalho para designar 
as linhas de ações estabelecidas (ou que deveriam ser) pelas políticas públicas, ou seja, tratam-se dos 
planos conformados por ações específicas de cunho individual ou comunitário, podendo estender-se a um 
bairro ou até mesmo a uma cidade, para atingir metas estabelecidas (ou não) pelas políticas públicas. As 
estratégias não precisam ser reguladas pelos governos, podendo ser planejadas pela comunidade, pela 
escola, por um grupo de profissionais, de modo a atender suas demandas. Por “atividade em saúde”, por 
fim, entendemos todas as ações individuais ou coletivas que preservam a saúde e promovem a vida. Por 
exemplo, a coleta de lixo, nesses termos, corresponde a uma política pública; a coleta seletiva, uma 
estratégia de saúde; e a separação dos resíduos no domicílio e o controle do desperdício, atividades em 
saúde. Vale destacar, contudo, que esses contextos se inter-relacionam e se influenciam.   
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práticas de saúde. Por conseguinte, ao estudar os modos de conceber, falar sobre e 
planejar a saúde, pode-se inferir sobre as teorias, posições filosóficas, concepções e 
representações sociais de saúde, bem como sobre algumas estratégias e atividades em 
saúde que alicerçam esses modos de falar e agir. 

Além disso, se o estudo for dedicado à compreensão das abordagens de saúde, 
ele deverá envolver ambos os aspectos (teóricos e práticos). Isso porque cada 
abordagem de saúde é caracterizada por construtos teóricos e práticos particulares, o 
que permite, inclusive, diferenciá-la das demais (ver Capítulo 1). Assim, a depender da 
abordagem de saúde, uma concepção de saúde específica será defendida, as práticas de 
saúde terão um determinado direcionamento, a promoção de saúde será entendida em 
termos do os objetivos típicos da abordagem, o discurso será estruturado de forma 
característica etc. 

Então, o que se percebe é que estudar as abordagens de saúde envolve diferentes 
contextos e dimensões, demanda refletir sobre um universo maior de conhecimento a 
respeito da saúde, e requer habilidade, por parte do pesquisador e do professor – 
considerando o ensino sobre saúde –, para conseguir caminhar por diferentes áreas do 
conhecimento ao mesmo tempo (epidemiologia, saúde coletiva, medicina, biologia, 
sociologia, antropologia, história etc.). Talvez isso justifique a carência de pesquisas 
que se dediquem a compreender os diferentes modos de conceber, falar sobre e planejar 
a saúde (ver COELHO & ALMEIDA, 2002; ESCOREL & TEIXEIRA, 2008), bem 
como a relativa raridade de estudos sobre a promoção de saúde no ensino, já que muitos 
dos conteúdos discutidos nas escolas são frutos de recontextualização pedagógica de 
conhecimentos produzidos pela pesquisa acadêmica.  

A promoção de saúde é fortemente influenciada pelo cenário prático, por 
envolver processos que capacitam as pessoas para aumentar o controle sobre, e 
melhorar sua saúde, de modo a serem capazes de identificar e realizar ações para 
satisfazer suas necessidades e mudar ou manter seu meio ambiente (ver WHO, 1984, 
1986). Ela também deve propiciar meios para que as pessoas alcancem um bem-estar 
físico, mental e social (WHO, 1984, p. 1). Isso não significa que a promoção de saúde 
não sofra a influência dos construtos teóricos, já que as práticas em saúde são 
planejadas e executadas tomando construtos dessa natureza como base. Agregue-se 
ainda o fato de que o modo como os argumentos teóricos são construídos nos permite 
aludir sobre quais modos de promoção de saúde estão sendo sugeridos. Para Bryant 
(2002, p. 89), por exemplo, os campos da promoção de saúde tendem a defender 
conhecimentos científicos específicos, relacionados ao planejamento e desenvolvimento 
de políticas públicas saudáveis e de programas de saúde pública. Assim, associar às 
práticas determinados discursos característicos de cada abordagem de saúde nos parece 
nortear a identificação e compreensão de diferentes olhares sobre a promoção da saúde.  

Após esta breve discussão dos contextos que permeiam as discussões de saúde, 
podemos tentar responder à nossa pergunta (Quais aspectos da educação em saúde 
devemos investigar?). Para isso, é preciso estar claro o que se pretende com esta 
investigação. Se o objetivo fosse, por exemplo , conhecer quais posições filosóficas o 
livro didático discute, poderíamos considerar apenas os construtos teóricos da saúde; se 
o estudo visasse conhecer, por exemplo, quais questões relacionadas à saúde são 
tratadas na escola, seria necessário analisar os construtos teóricos e práticos; se o 
objetivo fosse conhecer quais práticas de saúde são abordadas em sala, uma 
investigação focada apenas nos construtos práticos poderia dar conta da questão de 



105 
 

pesquisa. De nossa parte, como desejamos investigar como as ações em saúde 
mencionadas ou aludidas em um livro didático, delineadas a partir das discussões feitas 
por este a respeito do assunto, possibilitam o desenvolvimento dos alunos como agentes 
de sua própria saúde, este trabalho estará centrado na promoção de saúde, sendo esta 
analisada a partir de construtos práticos, os quais, por sua vez, serão interpretados à luz 
de construtos teóricos a eles relacionados.  

 

2.1 A PROMOÇÃO DE SAÚDE ENTENDIDA EM TERMOS DE CONSTRUTOS 
PRÁTICOS 

Discutir promoção de saúde é uma tarefa árdua. O próprio termo remete a muitas 
dúvidas. Kickbusch (1984, p. 3) já apontava para essas dificuldades, mesmo antes da 
Conferência de Ottawa, que deu maior visibilidade a este conceito, e se questionava se o 
termo reporta a uma concepção, um princípio, uma perspectiva, uma estratégia, uma 
meta, uma política, um movimento ou uma força social. Para a autora, essas dúvidas 
emergem da falta de clareza acerca do significado a ser atribuído ao termo, em 
decorrência das muitas definições vagas apresentadas na literatura durante as discussões 
acerca da saúde. Alves, Arratia & Silva (1996) acrescentam, ainda, que a ausência de 
consenso a respeito do uso do termo está relacionada a uma ausência de acordo – em 
termos mais gerais – sobre o que se entende por saúde e, conseqüentemente, sobre a 
diversidade de conceitos sobre saúde e promoção de saúde. Agrega-se a isso o fato de 
que o tema promoção de saúde ainda é pouco estudado8, geralmente aparecendo de 
modo secundário em trabalhos sobre saúde. 

No Brasil, apenas em 2006 o tema começou a ser discutido na esfera pública, 
como uma política nacional, e a ser foco principal de algumas discussões sobre saúde 
(BRASIL, 2006b). Nesse cenário, a promoção de saúde passou a ser apresentada “como 
um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias 
desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro” (Idem, p. 6). A promoção de saúde foi, 
então, entendida como um conjunto de ações que possibilitam responder às 
necessidades sociais em saúde (Idem, Ibidem). A Política Nacional de Promoção da 
Saúde, editada em 2006, tem como objetivo geral promover a qualidade de vida e 
reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes – 
modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2006b, p. 13).  

Diante deste contexto, ao se analisar a promoção de saúde, deve-se claramente 
descrever qual o olhar que está sendo lançado sobre ela e, como acrescenta Kickbusch 
(1984), considerar que essa discussão geralmente não se distancia muito de 
argumentações direcionadas a, ou ao menos, tangenciadas por ações que precisam ser 
planejadas e implementadas no campo da saúde e/ou da educação. 

                                                        
8 A carência de estudos voltados especificamente para a promoção de saúde foi constatada durante vários 
levantamentos bibliográficos prévios, realizados em 2009 e início de 2010, por nossa equipe, para a 
investigação de outros temas da saúde. Estes levantamentos foram feitos nas seguintes bases de dados: 
ERIC (Education Resources Information Center, http://www.eric.ed.gov/), SciELO (Scientific Electronic 
Library Online, http://www.scielo.org/php/index.php) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde, http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/cys/). Além disso, 
constatamos, assim como  Bydlowski, Westphal & Pereira (2004), a ausência freqüente de discussões 
sobre os construtos práticos da saúde.  
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Nesse trabalho, a promoção de saúde será entendida nos termos da Organização 
Mundial de Saúde (WHO), já que desta forma visa-se principalmente melhorar a saúde 
e possibilitar aos indivíduos e às comunidades maior controle sobre ela (WHO, 1984, p. 
1), o que viabiliza concebê-la como um direito humano, articulado a partir de políticas 
públicas em consonância com ações individuais e coletivas saudáveis. Consideramos 
ainda, que a promoção de saúde está diretamente relacionada com o universo prático da 
saúde, i.e., ela tem como pilar fundamental as ações espontâneas ou organizadas9 
desenvolvidas no campo da saúde. Ações organizadas (por exemplo, vacinação, 
campanhas educativas) dizem respeito àquelas ações em saúde que são realizadas com 
uma finalidade específica, enquanto as espontâneas (por exemplo, práticas de atividade 
física, sono adequado, alimentação balanceada), não são dirigidas para um único fim, 
favorecendo a saúde e contribuindo com a qualidade de vida em termos gerais. Isso não 
significa, claro, que uma ação espontânea, como, por exemplo, uma dieta balanceada, 
não possa se configurar como uma ação organizada, como ocorrerá se ela for prescrita 
por um médico, por exemplo, como uma conduta necessária para se perder peso. 

Os campos de ação da promoção de saúde são diversos, mas em geral eles estão 
relacionados à elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; à criação de 
ambientes favoráveis à saúde; ao reforço da ação comunitária; ao desenvolvimento de 
habilidades pessoais; e à reorientação do sistema de saúde (TESSER, 2009, p. 1734). 

Essa relação entre a promoção de saúde e as ações relacionadas a ela é tão forte 
que alguns autores optam por discutir a promoção através de suas práticas. Westphal 
(1997), por exemplo, ao invés de discutir a promoção de saúde no seu sentido lato, 
prefere discuti-la como uma prática em saúde que pode ocorrer através de diversas 
estratégias, como, por exemplo, a criação de ‘Cidades Saudáveis’10. Entretanto, para 
criar e desenvolver ambientes saudáveis, é necessário dar conta de alguns pré-requisitos 
básicos, que possibilitem o entendimento da saúde de forma integral. 

Os pré-requisitos básicos para possibilitar um entendimento e uma assistência à 
saúde integralizadora são: paz; segurança através de políticas públicas que resultem em 
melhor distribuição da renda; habitação que atenda às necessidades básicas de abrigo, 
conforto térmico, saneamento; sistema educacional que atenda às necessidades relativas 
à informação e democratização; disponibilização de alimentos através de políticas de 
produção e distribuição que garantam à população nutrientes em qualidade e quantidade 
suficientes para o atendimento das necessidades biológicas, bem como para a promoção 
do crescimento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes; renda suficiente para o 
atendimento às necessidades básicas e à manutenção da saúde; recursos renováveis 
garantidos por uma política agrária e industrial voltada também para as necessidades da 
população e o mercado interno, e não somente para o mercado externo; sistemas 
ecológicos preservados e utilizados de forma sustentável etc. (WESTPHAL, 1997, pp. 
11-12). 

Na perspectiva da abordagem socioecológica, a discriminação desses pré-
requisitos mostra que a viabilidade de estratégias integralizadoras em saúde é possível 
apenas com o envolvimento de vários setores da sociedade. Para dar conta desses 
requisitos, é necessário o envolvimento dos setores responsáveis por educação, 

                                                        
9 As expressões ‘ações organizadas’ e ‘ações espontâneas’ são utilizados como princípios da promoção de 
saúde (WHO, 1984, p. 20).  
10 Trata-se de uma proposta de transformação das condições de vida e saúde nos municípios (Westphal, 
1997), ancorada na abordagem socioecológica (socioambiental, nos termos desta autora). 
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agricultura, meio ambiente, transporte urbano, infra-estrutura, entre outros. Para que 
isso seja possível, contudo, a relação entre os setores políticos e sociais e a população 
não pode ser reduzida à simples relações de poder, fiscalização, aplicação de multas e 
cobrança de infrações. Para Westphal (2007, p. 14), esta relação deve congregar os 
vários setores de modo que se voltem em uma única direção, visando atingir objetivos 
comuns: possibilitar qualidade de vida e condições favoráveis de vida e saúde. Assim, 
as discussões não devem ser, para esta autora, margeadas, mas sim, permeadas, por 
contribuições da educação, política pública, sociedade etc. Contudo, não se pode deixar 
de colocar em questão a visão de Westphal acerca das relações entre setores políticos e 
sociais e a população, na medida em que tais relações socialmente estabelecidas 
envolvem, necessariamente, posições conflitivas, sendo, de maneira fundamental, 
relações de poder. 

Assim como Westphal (1997, 2007), Tesser (2009) também discute a promoção 
por meio do seu universo prático. Este autor sistematiza as ações de saúde em termos de 
quatro eixos temáticos e busca elucidar, nesses termos, as práticas, os saberes, as 
propostas e as tensões relacionadas à promoção de saúde. A Figura 2 mostra a relação 
entre as diferentes ações de saúde que configuram modos particulares de promover a 
saúde, conforme Tesser. Vale destacar, contudo, que nesta figura o autor coloca uma 
relação entre os dois pólos que pode ser tensa, complementar e/ou conflituosa.  

  
Figura 2: Mapa esquemático de práticas, saberes, propostas e 
tensões presentes nas discussões sobre a promoção de saúde 
(TESSER, 2009, p. 1736). 
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O primeiro eixo, caracterizado por dois pólos de ação (individual e 
social/coletivo), visa, quando o enfoque está no pólo individual, à reorientação de 
hábitos e comportamentos, ao desenvolvimento de habilidades e à promoção da adoção 
de estilos de vida saudáveis. Este eixo é compatível com a abordagem biomédica ou 
com a comportamental11 (ver Capítulo 1), por pautar suas práticas pelo controle 
individual dos riscos à saúde dos sujeitos. Ele também envolve componentes 
educativos, como, por exemplo, orientações e informações sobre atividade física, dieta e 
hábitos saudáveis, visando à prevenção de doenças específicas, compatíveis com o eixo 
educacional da figura (quarto eixo). Para o autor, a maior parte dos projetos, 
intervenções, tecnologias e pesquisas em saúde está relacionada a esse eixo da 
promoção de saúde.  

No outro pólo deste primeiro eixo, está a ênfase no campo social/coletivo. A 
ênfase na determinação social do processo de saúde e doença leva a ações institucionais, 
intersetoriais, políticas e culturais. Essas ações visam à participação social e política, à 
solidariedade, à construção de ambientes saudáveis e ao combate a desigualdades, 
injustiças e iniqüidades sociais, almejando mudanças sócio-políticas, culturais e de 
valores, na direção de uma sociedade mais justa, saudável e sustentável (TESSER, 
2009, p. 1734). Vale destacar, contudo, que estas ações não ocorrem de forma 
necessariamente harmoniosa, mas em embates sociopolíticos, que envolvem relações de 
poder. 

O segundo eixo se refere à oposição entre intersetorialidade e setorialidade. O 
discurso sobre a promoção de saúde, presente na maioria dos estudos sobre saúde, tende 
ao pólo intersetorial, característico da abordagem socioecológica12 (ver Capítulo 1), 
priorizando a construção de projetos e ações político-institucionais, em consonância 
com os políticos, econômicos, institucionais, sociais etc. Por sua vez, o segundo pólo 
deste eixo (relativo à setorialidade) leva a ação para o campo institucional e profissional 
da saúde. Isso quer dizer que as diversas instituições, bem como os seus profissionais da 
saúde, exercem ações isoladas e autocentradas em suas metas particulares, como faz a 
abordagem biomédica, apesar da necessidade reconhecida de um trabalho articulado, 
intersetorial. 

O terceiro eixo diz respeito ao entendimento do que significa a saúde. Em um 
dos seus pólos, está uma conceituação integralizadora, positiva, multidisciplinar e 
centrada nos vários determinantes da saúde, com características compatíveis com o que 
chamamos de abordagem socioecológica da saúde. Este pólo tende a associar-se com o 
pólo social do primeiro eixo e o pólo intersetorial do segundo. No pólo oposto a esse 
                                                        
11 Na abordagem biomédica, a saúde é discutida em oposição à doença, o tratamento e a cura do corpo são 
privilegiados, e as influências sobre a saúde em níveis mais elevados do que os biológicos, como os níveis 
sociais, culturais e psicológicos, são negligenciadas (CARVALHO ET AL. 2007). Na abordagem 
comportamental, por sua vez, a saúde é discutida através de ações individuais e familiares centradas no 
comportamento e estilo de vida dos indivíduos, não considerando ou, ao menos, colocando em segundo 
plano fatores que não podem ser gerenciados por eles.  Estas abordagens são discutidas em detalhes no 
Capítulo 1 desta dissertação. 
 
12 A abordagem socioecológica está fortemente focada numa visão positiva e coletiva de saúde. Nessa 
abordagem, a saúde é entendida como o bem estar biopsicossocial e ambiental. Essa abordagem tem o 
compromisso de promover a saúde não apenas com ações de saúde individuais, mas também coletivas (e 
muitas vezes políticas). 
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eixo, temos uma conceituação de saúde como a mera ausência de doenças, portanto, 
uma compreensão que é construída e operacionalizada numa prática clínica e negativa 
da saúde. Esse pólo se aproxima de um trabalho setorial e de uma ênfase sobre a 
dimensão individual. Apesar de amplamente difundido, este é um pólo bastante limitado 
para a promoção de saúde, abrangendo poucas de suas práticas de saúde (Idem, p. 
1735). Isso porque a promoção de saúde envolve práticas de caráter coletivo, incluindo 
diversos fatores que influenciam a saúde (econômicos, políticos, sociais, culturais etc.), 
e estes não são contemplados nas práticas de saúde preconizadas no terceiro eixo do 
pólo “ênfase na saúde como ausência da doença” e na abordagem biomédica, 
característica deste eixo. 

O quarto eixo da promoção da saúde se refere à educação. Em um dos pólos de 
ação, estão as propostas de empoderamento, através da educação emancipadora13, 
visando possibilitar aos indivíduos e às coletividades uma participação ativa na 
construção de uma vida e de uma sociedade mais saudável, através de escolhas 
conscientes e modos de viver saudáveis, que estejam em consonância com o bem-estar 
coletivo. Tais propostas exigem uma prática educativa centrada no diálogo, na 
solidariedade, na construção de parcerias, fomentando a corresponsabilidade e a 
politização individual e coletiva (TESSER, 2009, p. 1735). Esse eixo pode ser associado 
a muitos dos princípios característicos da abordagem socioecológica. 

Por sua vez, no outro pólo, relacionado pelo autor a uma “educação autoritária e 
controlista”, estão as ações em saúde que enfatizam a importância da adesão às normas 
e orientações propostas aos indivíduos pelos profissionais de saúde e/ou poderes 
públicos. Esse eixo é compatível com as características das abordagens de saúde 
biomédica e comportamental.  

Alves, Arratia & Silva (1996) também destacam a estreita relação entre 
promoção de saúde e seu contexto prático. Elas afirmam que, resumidamente, podemos 
considerar que as diversas definições de promoção de saúde são determinadas por ações 
dentro do contexto da saúde propriamente dita e do contexto social (cultura, economia, 
segurança etc.). Para estas autoras, a promoção de saúde envolve, então, práticas de 
saúde, que incluem educação em saúde; manutenção e proteção da vida; 
desenvolvimento da comunidade e de ações que estejam em sintonia com o meio 
ambiente; pesquisas e políticas de saúde pública.  

Para Nutbeam (1988), é preferível que as ações de promoção da saúde sejam 
bastante abrangentes, incluindo a formação e o desenvolvimento dos indivíduos através 
de conhecimento e informação sobre determinantes da saúde; a oferta de programas e 
serviços de saúde, como vacinação, planejamento familiar, ajuda para perder peso etc.; 
condições para a população ser tomadora de decisão sobre sua saúde; meios para que os 
indivíduos tenham qualidade de vida; medidas ambientais, tais como disponibilização 
de água potável, saneamento básico, rodovias mais seguras etc.; implementação de 
atividades econômicas e reguladoras, tais como medidas fiscais, legislação e controle do 
uso de agrotóxicos etc.  

                                                        
13 O termo “educação emancipadora” é originário de Paulo Freire e pode ser compreendido, em seus 
termos, como uma educação que visa: libertar os indivíduos das opressões das quais estão expostos 
diariamente; e fornecer condições para que eles possam re-existenciar criticamente as palavras de seu 
mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua própria palavra (FREIRE, 1987). 
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Costa & López (1986), por sua vez, entendem a promoção da saúde como 
qualquer combinação de estratégias de saúde, desde que estejam relacionadas à 
educação em saúde, a apoios organizacionais, legislativos ou normativos, a aspectos 
econômicos e ambientais, e que facilitem as práticas de comportamentos saudáveis. 

Nesta linha de raciocínio, já é possível encontrar algumas indicações de que a 
promoção de saúde pode ser estudada através dos construtos práticos da saúde, uma vez 
que políticas públicas, estratégias comunitárias, atividades comportamentais e 
educacionais em saúde alicerçam o cenário da promoção.  

Agregue-se, ainda, o fato de que a promoção da saúde geralmente é definida em 
termos de processos para melhorar a qualidade de vida (WHO, 1986; EWLES & 
SIMNETT, 2003; NAIDOO & WILLS, 2009), estratégias de saúde (COSTA & LÓPEZ, 
1986; BUSS, 2000; CAMPOS, BARROS & CASTRO, 2004; WESTPHAL, 2007), 
caminhos para o bem-estar (BRYANT, 2007), conjuntos de intervenções ou atividades 
em saúde (TONES, 1986; EWLES & SIMNETT, 2003), ou atividades nos campos da 
saúde e social (WHO, 1984). Esses modos de definir a promoção de saúde permitem 
estudá-la através dos construtos práticos da saúde, ou seja, das ações voltadas para a 
construção de um ambiente e uma vida mais saudáveis. 

Campos, Barros & Castro (2004), por sua vez, defendem que a promoção da 
saúde remete a entendimentos, definições, posições teórico-políticas que implicam a 
construção de práticas e ações de saúde distintas.  

Entre as ações da promoção de saúde contidas na Carta de Ottawa (WHO, 1986) 
encontramos: legislação, medidas fiscais, taxação e mudanças organizacionais; proteção 
dos ambientes naturais; estabelecimento de condições de vida e de trabalho seguras, 
estimulantes, prazerosas e agradáveis; participação efetiva e concreta da comunidade na 
fixação de prioridades, tomada de decisões e elaboração de estratégias de planificação 
para alcançar melhor nível de saúde; capacitação das pessoas, em todos os seus estágios 
de desenvolvimento, para enfrentar doenças crônicas e agudas, acidentes e ferimentos; 
abertura de canais de comunicação entre o setor da saúde e atores sociais, políticos, 
econômicos, ambientalistas etc.; atenção às pesquisas em saúde; e mudanças na 
educação e capacitação profissional. 

Essas ações, por sua vez, são compatíveis com a abordagem socioecológica e 
com uma visão mais integralizadora da promoção de saúde, uma vez que seu 
planejamento e sua implementação dependem do reconhecimento da importância dos 
diversos aspectos (políticos, sociais, educacionais, econômicos, ambientais etc.) que 
envolvem a saúde, assim como do papel da comunidade na efetivação de suas práticas. 
Vale destacar, ainda, que é esta a abordagem defendida na Carta de Ottawa e as ações 
mencionadas acima estão em conformidade com os seus princípios e as suas 
características.  

No entanto, essas ações só poderão promover a saúde se estiverem ancoradas em 
processos que empoderem os indivíduos, informando-os e orientando-os sobre seus 
direitos e deveres em relação à saúde individual e coletiva, e engajando-os na 
participação política e na construção de estratégias que viabilizem a implementação de 
políticas públicas saudáveis. Além disso, o sucesso de tais ações depende da união de 
conhecimentos e práticas de diferentes setores da sociedade (comunidades, movimentos 
sociais organizados, profissionais, governos etc.). 
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Em suma, a promoção da saúde deve ser entendida em termos do cenário prático 
da saúde, constituído por ações, programas, políticas públicas etc. que auxiliam os 
indivíduos e/ou as comunidades a buscarem melhor qualidade de vida e bem-estar. 
Além disso, esse cenário prático tem como pano de fundo os alicerces teóricos do 
entendimento sobre a saúde. As ações de promoção de saúde são construídas e 
moldadas de acordo com os pilares de cada abordagem (biomédica, comportamental, 
socioecológica), conforme explicadas brevemente nesse capítulo e discutidas no 
Capítulo 1.  

 

2.2 OS TIPOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 

A diversidade de abordagens da saúde influencia no modo de entender e agir 
neste campo, bem como nos caminhos traçados para se avaliar e implementar as ações 
envolvidas. Nesse cenário, a promoção de saúde se insere através de diferentes práticas 
que viabilizam a saúde e a qualidade de vida, utilizando-se de métodos e objetivos 
diferentes, a depender do olhar lançado sobre a saúde e a doença, dos agentes de saúde 
que são considerados importantes e das ações que serão propostas. Isso indica a 
importância de discutir a promoção de saúde mediante sua conexão com diferentes 
abordagens. 

A Tabela 1 sistematiza cinco tipos de promoção de saúde e mostra alguma das 
diferenças existentes entre elas, tendo em vista seus objetivos e valores específicos 
(EWLES & SIMNETT, 2003, p. 43), bem como métodos e processos avaliativos 
distintos (NAIDOO & WILLS, 2009, p. 67). Além disso, as diferenças se sobressaem 
quando analisamos as discussões sobre saúde e doença, na medida em que cada tipo de 
promoção de saúde apresenta uma forma de discurso específico, permeado 
constantemente por certas palavras e expressões características, que fornecem 
marcadores ou indícios de determinada promoção de saúde, ajudando no trabalho 
interpretativo do discurso sobre a saúde.  

 
Tabela 1: Cinco tipos de promoção de saúde (Adaptado de Ewles & Simnett, 2003; Naidoo & Wills, 
2009). 

Tipos de 
promoção de 

saúde 
Objetivos Foco das ações Relação praticante 

(practitioner)/cliente 

Médica 

- Identificar os riscos advindos 
das doenças; Curar os 
indivíduos de doenças e 
deficiências,   quando 
possível, com o uso de 
medicamentos. 

Intervenção médica visando à 
prevenção de doenças 
específicas, avaliação 
individual de riscos à saúde 
ou de sua melhoria. 

Passiva, com a 
conformidade do cliente. 
Especialista conduz a 
relação e o cliente apenas 
segue as condutas 
prescritas. 

Comportamental 

- Estimular os indivíduos 
quanto à responsabilidade por 
sua própria saúde; Encorajar 
comportamentos que visem 
acabar ou prevenir doenças, de 
modo geral; Incentivar 
escolhas de estilos de vida 
saudáveis, de modo a prevenir 
agravos. 

Persuasão  para a adoção de 
estilos de vida considerados 
saudáveis, visando à 
alteração de atitudes e 
comportamentos. Entretanto, 
os indivíduos expressam as 
suas necessidades, bem como 
seus (des)contentamentos. 

Especialista conduz a 
relação, porém depende 
também do cliente, que 
opina e auxilia na 
elaboração e escolha de 
ações em saúde. 

Educacional - Fornecer  conhecimentos 
sobre estilos de vida 
saudáveis; Ampliar o 

Informação sobre as causas e 
efeitos associadas a prejuízos 
à saúde; Exploração dos 

Talvez o especialista 
conduza a relação, mas 
também envolve o cliente 
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entendimento dos indivíduos 
de modo a favorecer a tomada 
consciente e bem-informada 
de decisões. 

valores e atitudes individuais 
ou de pequenos grupos; 
Desenvolvimento de 
habilidades necessárias para 
uma vida saudável. 

na negociação de assuntos 
para discussão. 

Empoderamento 

- Trabalhar com os indivíduos 
ou as comunidades em função 
deles próprios, visando 
compreender e estabelecer 
suas reais necessidades. 

Negociação, facilitação, 
redes de cooperatividade no 
que concerne a assuntos de 
saúde; Escolha e ações de 
saúde identificadas pelos 
indivíduos; Conscientização 
sobre o compartilhamento, 
entre indivíduo e sociedade, 
da responsabilidade pela 
saúde.  

O promotor de saúde é 
facilitador; O cliente 
começa a se habilitar a 
cuidar da saúde. 

Socioambiental 

- Propiciar um ambiente físico 
e social que permita escolhas 
de estilos de vida mais 
saudáveis; Adotar uma 
perspectiva populacional, de 
modo a reduzir as ineqüidades 
existentes em saúde, baseadas 
nas diferenças de classe, raça, 
gênero, condições ambientais, 
etc. 

Ação política e social 
visando à modificação do 
ambiente físico e social; 
Desenvolvimento de políticas 
organizacionais (ex.: política 
para reestruturação 
permanente da assistência 
hospitalar, fundos financeiros 
para as políticas de saúde, 
critérios sistematizados para 
custeios em saúde etc.), 
legislação sobre saúde 
pública (ex.: rotulagem dos 
alimentos com informações 
claras sobre a saúde), 
controles fiscais (ex.: 
subsídios para fazendeiros 
que produzam carnes 
magras). 

A relação estabelecida é de 
comprometimento mútuo 
entre as esferas individual e 
coletiva.  

 

Nas próximas seções, discutiremos cada um dos tipos de promoção de saúde 
discriminados na Tabela 1. 

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE DO TIPO MÉDICA 

Uma abordagem de saúde estritamente biomédica geralmente negligencia o 
campo da promoção de saúde, mas, quando o considera, trata-o como um campo no 
qual os prestadores da assistência - médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas 
etc. – devem planejar projetos de intervenção, na medida do possível envolvendo outros 
indivíduos que convivem com o doente. Além disso, seus praticantes devem superar a 
rigidez dos seus papéis e das especificidades profissionais para conseguir promover a 
saúde, através de um atendimento assistencialista flexível, que viabilize o trabalho 
interdisciplinar e a cura dos indivíduos. 

Nesse sentido, as iniciativas da promoção de saúde médica buscam ampliar a 
capacidade de entendimento e a apropriação do controle do processo de saúde e doença 
pelo indivíduo (SILVA & FONSECA, 2003, p. 806), através de transmissão de 
informações sobre os fatores que afetam o funcionamento normal do organismo e de 
orientações a respeito de condutas que devem ser seguidas para o restabelecimento e a 
manutenção da saúde. No entanto, as condutas são prescritas de modo que os indivíduos 
se deparam com um conjunto de regras e comportamentos a serem seguidos, sem que 
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tenham sido questionados sobre suas reais necessidades e possibilidades de execução 
daquelas prescrições. 

Para Ewles & Simnett (2003, p. 43), o objetivo central desse tipo de promoção 
de saúde é evitar a medicalização. Ela envolve, então, intervenções para prevenir 
doenças ou restabelecer a saúde, frente a enfermidades específicas.  

A forma como o tipo médico se estrutura acaba por estimular a passividade dos 
indivíduos, porque, mesmo tendo acesso a informações sobre as doenças e se 
apropriando de descrições mais gerais sobre certos conteúdos de saúde (informações 
sobre doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos saudáveis, redução de 
riscos de certas doenças etc.), o indivíduo não tem autonomia e controle de sua própria 
saúde, ficando à mercê de intervenções e orientações médicas e de outros especialistas, 
ou de uma listagem de normas fornecidas por esses profissionais com o intuito de guiá-
lo na prevenção, no tratamento ou na cura de doenças específicas.  

Diante deste cenário, a promoção médica é focada em atividades que objetivam 
reduzir a morbidade14 e a mortalidade prematura (NAIDOO & WILLS, 2009, p. 68). 
Suas atividades são dirigidas a indivíduos, familiares de doentes, grupos de riscos ou 
população em geral, no caso de ações que visem prevenir em massa doenças específicas 
ou tratar e curar uma população doente (endemias, epidemias). 

De acordo com Ewles & Simnett (2003, p. 44), os valores desse tipo estão 
associados a procedimentos médicos preventivos e à responsabilidade dos profissionais 
de saúde pela garantia de que os doentes cumpram os procedimentos estabelecidos. Para 
isso, a listagem das condutas e regras deve ser clara e detalhada, de modo que os 
indivíduos a executem sem nenhum questionamento.  

Esse tipo de promoção de saúde historicamente predominou devido à sua estreita 
relação com a abordagem de saúde biomédica, que se configurou desde o século XIX, 
com o surgimento e crescimento das ciências físicas, químicas e biológicas, como a 
abordagem mais difundida e corresponde às ações mais propostas e praticadas em saúde 
(ver capítulo 1). Suas ações de cunho preventivo são frequentemente discutidas através 
de três níveis de atuação: (i) prevenção primária, quando os esforços são para 
desenvolver ações de saúde para prevenir a morbidade, através da diminuição dos 
fatores de risco (p. ex., vacinação, uso de preservativos) ou do aumento dos fatores de 
proteção (p. ex., alimentos pobres em açúcar e gordura, no que diz respeito à 
hipertensão). Estas ações envolvem a prevenção de doenças específicas através de 
medidas informativas ou descritivas; (ii) prevenção secundária, quando se pretende 
detectar a doença tão precocemente quanto possível, de modo a maximizar as 
probabilidades de um tratamento eficaz ou de cura da doença (p. ex., dosagens 
sanguíneas, ressonâncias magnéticas, ultrassonografias e outros métodos de diagnóstico 
precoce). Assim, visa prevenir o progresso da doença através de medidas prescritivas; e 
(iii) prevenção terciária, quando as ações são para prevenir a recorrência de doenças e 
agravos secundários, decorrentes das intervenções realizadas após o diagnóstico (DIAS 
ET AL., 2004, p. 464; NAIDOO & WILLS, 2009, p. 68).  

                                                        
14 O termo “morbidade” é utilizado no campo da saúde como sinônimo do estado de doença ou agravos à 
saúde que acontecem com um grupo de indivíduos, num dado intervalo de tempo e em um lugar 
específico (TORTORA, FUNKE & CASE, 2005, p. 854). 
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Os métodos utilizados para prevenir doenças, que compõem as práticas da 
promoção de saúde médica, são vários: vacinação, screening populacional, intervenções 
médicas assistencialistas, distribuição de medicamentos, cursos de atualização sobre uso 
de tecnologias para os profissionais de saúde, disponibilização de recursos para a 
construção e manutenção de hospitais e clínicas, parcerias com laboratórios, entre 
outros. A avaliação desses métodos preventivos, por sua vez, está relacionada à redução 
nas taxas de morbidade, de doenças e de mortalidade. 

Por fim, como esse tipo de promoção de saúde constitui uma das características 
da abordagem biomédica, ele também veicula uma compreensão da saúde como 
ausência de doenças e tem sido severamente criticado por ignorar dimensões sociais e 
ambientais de saúde (ver OLIVEIRA & MINAYO, 2001; COELHO & ALMEIDA 
FILHO, 2002; CAMARGO JÚNIOR, 2003, 2007). 

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE DO TIPO COMPORTAMENTAL 

As preocupações com um estilo de vida salutogênico, o controle de 
comportamentos, a proteção contra acidentes, a prevenção de doenças e a adoção de 
estilos de vida que visem aumentar a energia disponível para a vida do cotidiano 
constituem algumas das metas da abordagem de saúde comportamental e configuram 
também alguns dos determinantes associados à promoção de saúde da perspectiva deste 
tipo, desde que essas preocupações surjam dos indivíduos, e não dos profissionais da 
saúde (DIAS ET AL., 2004, p. 463). 

Portanto, a promoção de saúde comportamental está relacionada a ações de 
saúde que se embasam em hábitos alimentares, prática de exercícios e esportes, higiene, 
combate a comportamentos não saudáveis, tais como fumo, ingestão de álcool, uso de 
drogas etc. (DAIGLE, HEBERT & HUMPHRIES, 2007, p. 243). A doença é associada, 
então, ao modo de vida das pessoas, aos seus hábitos e comportamentos de risco a que 
se submetem, tais como o estresse, a vida sedentária, a alimentação inadequada, a 
drogadição e mesmo determinadas práticas sexuais (OLIVEIRA & EGRY, 2000, p. 13). 
Estes autores destacam, ainda, que, dentro desse tipo de promoção, o acesso a 
conhecimentos, orientações e aos programas de educação, mais gerais ou mais 
específicos, aparece como alternativa importante de intervenção no processo de saúde e 
doença. 

A promoção de saúde comportamental está voltada para ações que modificam 
atitudes e comportamentos individuais das pessoas, de modo que elas passem a adotar 
comportamentos mais saudáveis. Os valores associados a esse tipo de promoção dizem 
respeito à qualidade de vida e aos estilos de vida saudáveis. Naidoo & Wills (2009, p. 
70) destacam que encorajar os indivíduos a adotarem comportamentos sadios é 
fundamental para os cuidados com, e a melhoria da saúde. Entretanto, antes de sugerir 
mudanças comportamentais a alguém, é necessário entender o sentido dos 
comportamentos por ele realizados, dado que muitas ações cotidianas são feitas 
“automaticamente”, na medida em que os indivíduos podem se sentir familiarizados 
com elas há muito tempo (NORONHA ET AL., 1995, p. 115) 

Esse tipo de promoção de saúde tem sido o alicerce de muitas atividades 
realizadas nesse campo, principalmente de ações advindas de programas de saúde 
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pública e campanhas em saúde. Ele tem como método de ação a explicação e a 
persuasão visando à conscientização quanto aos estilos de vida mais saudáveis.  

O discurso associado ao tipo comportamental também tem um caráter 
explicativo, na medida em que, ao informar os indivíduos, os profissionais da saúde vão 
recomendando, aconselhando e orientando-os sobre condutas e comportamentos 
compatíveis com a qualidade de vida. Assim, pode-se dizer que esse tipo de promoção 
se caracteriza por apresentar um discurso não somente prescritivo, mas também 
explicativo, uma vez que, para que mudanças comportamentais sejam estimuladas, os 
indivíduos precisarão ter orientações e informações sobre comportamentos saudáveis, 
de risco, compatíveis (ou não) com a vida etc. Além disso, explicações sobre conteúdos 
de saúde são importantes quando as mudanças comportamentais são recomendadas por 
profissionais da saúde, porque elas serão mais facilmente executadas à medida que 
questionamentos e dúvidas dos indivíduos forem sanadas.  

Quanto à avaliação das intervenções de saúde alicerçadas no tipo 
comportamental de promoção de saúde, podemos destacar dois problemas: (i) os 
benefícios advindos das ações realizadas somente começam a aparecer a longo prazo; e 
(ii) é difícil isolar uma mudança comportamental, de modo que se possa investigá-la e 
atribuir a ela um efeito na saúde (NAIDOO & WILLS, 2009, p. 71). Além disso, as 
intervenções comportamentais são de difícil acesso para vigilância e regulação, devido à 
natureza privada (individual) de muitas das suas práticas (GREEN & KREUTER, 
1990). 

Vale destacar que a promoção comportamental de saúde se distancia da médica, 
mas se aproxima bastante da educacional (ver adiante). Apesar de haver prescrições de 
comportamentos no tipo de promoção comportamental, o contexto em que ocorrem é 
diferente daquele que vemos na promoção médica. Enquanto as prescrições 
comportamentais são calcadas em conhecimentos, valores e práticas comuns na 
população (NORONHA ET AL., 1995, p. 115), o que facilita a persuasão, as 
prescrições de cunho médico são condutas norteadas por resultados apresentados por 
pesquisas biológicas e de ciências da saúde. Elas são guiadas por conhecimentos em 
fisiologia, patologia, microbiologia, farmacologia etc., e não por aspectos educacionais, 
culturais e socioeconômicos relacionados ao indivíduo. Vale enfatizar, contudo, que 
isso não implica, necessariamente, a visão de que não sejam necessárias ações que 
valorizem conhecimentos de diferentes tipos de promoção de saúde, ou seja, a 
promoção de saúde deve prezar por uma relação de complementaridade entre 
conhecimento científico, processos educacionais, empoderamento, participação social 
etc.   

Essa nuance precisa ser considerada quando se investiga os modos de promover 
a saúde. Por exemplo, em investigações em escolas nas quais não haja uma discussão 
detalhada sobre a saúde ou nas quais não exista certo refinamento na discussão de 
alguns temas da saúde, prescrever pode ser considerado um modo de agir próprio da 
promoção médica e também dos tipos de promoção de saúde comportamental e 
educacional, se isso for necessário na busca de uma orientação sobre os 
comportamentos saudáveis (ou não) para a vida. Segue daí a necessidade de ter uma 
visão apropriada de cada contexto no qual se está trabalhando. 

Por fim, vale ressaltar que os comportamentos em geral, bem como aqueles 
relacionados à saúde, podem ser influenciados por atitudes, hábitos, valores, 
sentimentos, crenças e, até mesmo, por modas, que caracterizam e definem o estilo de 
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vida de cada pessoa, o qual é, em grande parte, responsável pelo sentimento de bem-
estar do indivíduo (SILVA, 2002). O comportamento do indivíduo está sujeito, pois, a 
inúmeras influências externas. Assim, é salutar considerar que há limites importantes na 
imposição da responsabilidade de tomar decisões comportamentais em relação a estilos 
de vida saudável apenas aos indivíduos (DIAS ET AL., 2004, p. 464). Afinal, mudanças 
de comportamento envolvem vários determinantes, de grande abrangência e 
complexidade, muitos dos quais ultrapassam a esfera das decisões e ações individuais.  

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE DO TIPO EDUCACIONAL  

Um componente básico da promoção de saúde é a educação. No entanto, ela é 
mais bem entendida nos contextos da promoção de saúde dos tipos comportamental e 
educacional, diante da necessidade de capacitar os indivíduos para a tomada de decisões 
saudáveis, e não apenas de impor condutas em saúde, como faz a promoção médica.  
Isso porque a promoção de saúde do tipo educacional pode ser entendida em termos de 
ações em saúde, como, por exemplo, orientações sobre os benefícios de uma dieta 
saudável, a importância de praticar exercícios etc., que podem ser promovidas pela 
educação dos indivíduos, de modo a estimular mudanças comportamentais. Assim, os 
indivíduos podem adquirir e conservar hábitos saudáveis de vida, aprender a usar 
judiciosamente os serviços de saúde disponibilizados e se capacitar para tomar decisões 
individuais e/ou coletivas que impliquem a melhoria de sua saúde e a qualidade do meio 
em que vivem (DIAS ET AL., 2004, p. 465). 

 A promoção da saúde é compreendida, nesses termos, como um processo amplo 
por meio do qual os indivíduos, os grupos e as comunidades melhoram o seu controle 
sobre os determinantes pessoais e ambientais da saúde (DIAS ET AL., 2004, p. 465) A 
promoção da saúde educacional se constitui como um importante instrumento para 
alcançar os objetivos das práticas de saúde, assumindo uma função central no 
planejamento e na viabilidade das estratégias de saúde (TONES, 1988).  

Para Ewles & Simnett (2003, p. 44), o tipo de promoção de saúde educacional 
objetiva informar os indivíduos, criando condições para que conheçam e compreendam 
uma série de questões relacionadas à saúde, capacitando–os para que tomem decisões 
bem informadas e críticas sobre sua própria saúde e a saúde da comunidade da qual 
fazem parte. Explicações e orientações sobre a saúde ajudam as pessoas a explorarem 
seus valores e suas atitudes a tomarem decisões próprias, mas, mais do que isso, críticas 
e informadas. Assim, cabe aos profissionais envolvidos com a saúde ajudar as pessoas a 
tomarem tais decisões e buscarem garantias de realização das decisões assumidas, assim 
como a adoção de novas práticas de saúde pelos indivíduos. Esse tipo assume como 
valores o respeito aos direitos individuais, a autonomia dos indivíduos e a liberdade dos 
indivíduos para escolherem seus comportamentos. Enfim, esse tipo de promoção de 
saúde pode ser entendida como um conjunto de ações que visam à disseminação de 
conhecimentos sobre comportamentos que são (ou não) saudáveis. 

Embora compartilhe muitas características com o tipo comportamental, a 
promoção de saúde educacional se diferencia da primeira pelo fato de as mudanças não 
serem guiadas para uma direção particular, ou seja, num tipo de promoção de saúde 
educacional os indivíduos não são direcionados para assumirem determinados 
comportamentos. Eles devem ser capacitados, antes, para que escolham sozinhos o 
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caminho que considerarem mais apropriado, a partir do conhecimento sobre as 
vantagens e desvantagens de cada comportamento em saúde.  

Os métodos utilizados nas ações de saúde embasadas no tipo educacional devem 
estar em consonância com as teorias da psicologia e das ciências da educação, e 
envolvem três aspectos: (i) cognitivo, contemplado explicações e orientações sobre a 
saúde e as relações com comportamento e estilo de vida; (ii) afetivo, no que concerne ao 
respeito às escolhas e aos valores individuais; e (iii) comportamental, visando ao auxílio 
ao desenvolvimento de habilidades individuais que favoreçam escolhas conscientes e 
bem justificadas (NAIDOO & WILLS, 2009, p. 72).  

O sucesso desse tipo de promoção, por fim, pode ser avaliado através do 
envolvimento dos indivíduos em campanhas e em trabalhos em grupo, tornando-se 
capazes de exercer sua cidadania, através de ações que visem garantir a sua própria 
saúde, bem como explicar e orientar outros indivíduos sobre condutas saudáveis, a 
partir desta aprendizagem pessoal.  

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE DO TIPO EMPODERAMENTO 

A promoção de saúde do tipo empoderamento visa possibilitar que as pessoas 
tenham maior controle sobre suas vidas, na medida em que ações sejam planejadas por 
solicitação dos indivíduos e/ou das comunidades para atender suas necessidades, sempre 
considerando-se a maioria dos indivíduos. Esse tipo auxilia as pessoas a identificarem 
suas próprias preocupações a respeito de sua saúde, a desenvolverem habilidades para o 
trabalho em grupo, visando melhorar as condições de vida da população, e a 
melhorarem sua autoconfiança, de modo que sejam capazes de reivindicar seus direitos 
e expor suas sugestões e recomendações, numa busca de qualidade de vida e de 
condições de vida compatíveis com suas necessidades. 

Naidoo & Wills (2009, p. 72-73) destacam que este tipo de promoção de saúde é 
mais bem entendido quando se reconhece a existência de duas formas de 
empoderamento: o auto-empoderamento (self-empowerment) e o empoderamento da 
comunidade (community empowerment). 

O auto-empoderamento diz respeito às ações de saúde que visam favorecer o 
controle da saúde pelos próprios indivíduos, i.e., os indivíduos são auxiliados de modo 
que se tornem agentes de sua própria saúde. Para isso, eles precisam reconhecer sua 
impotência frente a determinadas situações, mas, não obstante, sentir-se fortes e 
estimulados o suficiente para tomarem decisões e agirem em situações nas quais 
desejem mudanças, bem como serem capazes de mudar frente a situações diversas, por 
possuírem informações, suporte e habilidades relacionadas à saúde e à vida.  

Por sua vez, o empoderamento da comunidade está relacionado a ações em 
saúde que propiciam a participação ativa da comunidade que está capacitada e em 
condições de gerenciar uma relação complexa entre indivíduos e meio ambiente, tendo 
em vista que os indivíduos transformam o meio em que vivem para buscar recursos para 
sua sobrevivência, o que tem conseqüências para o equilíbrio dinâmico dos processos 
ambientais e, por conseguinte, para os processos de saúde e doença.  

Os valores associados ao tipo empoderamento estão relacionados à igualdade, 
direitos e deveres, justiça, paz, colaboração entre os indivíduos e relação consciente da 
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comunidade para com o meio ambiente. Para se ter esses valores, são necessárias ações 
relacionadas à negociação, à facilitação, ao apoio e a redes colaborativas no que tange a 
práticas de saúde. Sua avaliação é difícil, porque o processo de empoderamento e de 
formação de redes colaborativas apresenta resultados que podem ser tardios. 

Entretanto, é importante ressaltar que há algumas críticas as práticas de saúde 
que visam ao empoderamento. Os críticos apontam que essas práticas devem ser 
cautelosas, uma vez que o empoderamento tende, por um lado, a valorizar estratégias de 
resgate e aumento de auto-estima, capacidade de adaptação ao meio etc., mas, por outro 
lado, pode desconectar artificialmente a pessoa do contexto sócio-político em que está 
inserida, reforçando um conservadorismo social e cultural, o que dificultaria o convívio 
em sociedade. Esse enfoque pode também esconder uma perspectiva educacional que 
visa controlar os comportamentos e as ações dos indivíduos e instrumentalizar políticas 
sociais restritas a pequenos grupos, que venham a acirrar, ao fim e ao cabo, a 
desigualdade social (ver CARVALHO, 2004; TESSER, 2009). 

 

A PROMOÇÃO DE SAÚDE DO TIPO SOCIOAMBIENTAL 

Esse último tipo de promoção de saúde resgata muita das características típicas 
do tipo empoderamento, como a defesa de atividades que contem com a participação 
comunitária. 

O objetivo deste tipo de promoção é efetivar mudanças no ambiente físico, 
social e econômico para resultar numa melhora na qualidade de vida e uma boa saúde 
na comunidade. O foco está em mudanças sociais, e não apenas em mudanças 
individuais (EWLES & SIMNETT, 2003, p. 44), como na maioria das práticas 
relacionadas aos tipos médico, comportamental e educacional. Estas autoras destacam, 
ainda, que os valores associados ao tipo socioambiental são compatíveis com a 
democracia e com o respeito aos direitos e à necessidades básicas para se ter, manter e 
recuperar a saúde, bem como viver bem em comunidade. Estes são valores, pois, 
endereçados ao combate das desigualdades em saúde, baseadas em classe, raça, gênero, 
aspectos geográficos etc. (NAIDOO & WILLS, 2009, p. 76). 

A promoção do tipo socioambiental tem como método de ação o 
desenvolvimento organizacional político, as políticas públicas e as legislações. Então, o 
sucesso dos seus métodos depende, em boa medida, do suporte público. Vale destacar 
que a implementação de suas ações muitas vezes é limitada, devido à necessidade de 
habilidades para trabalhar em grupo, planejar políticas públicas, negociar e implementar 
práticas de interesse social etc. Suas ações somente poderão ser avaliadas através de 
resultados como mudanças regulatórias e na legislação.  

Contudo, apesar de possuir ações em saúde cuja implementação muitas vezes se 
mostra limitada, estas são ações que tendem a ser muito relevantes, na medida em que 
podem contribuir para a construção de uma consciência reflexiva e crítica do processo 
de saúde e de doença (BORUCHOVITCH, FELIX-SOUSA & SCHALL, 1991, p. 424). 
Elas podem, além disso, capacitar os indivíduos, integrantes da comunidade, para 
atuarem na melhoria de sua saúde e da comunidade e na qualidade de vida individual e 
coletiva, incluindo meios para uma maior participação no controle da saúde (BRASIL, 
2002b, p. 19). Desse modo, prevenir doenças se torna uma ação limitada diante da gama 
de ações que podem promover a saúde. Isso indica que os tipos socioambiental e de 
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empoderamento se mostram mais adequadas para a promoção da saúde, por contemplar 
vários aspectos da saúde em suas ações e favorecer a reflexão dos indivíduos. Estes 
tipos de promoção são similares, na medida em que ambas buscam qualidade de vida e 
melhores condições de saúde através do estímulo à reflexão e participação dos 
indivíduos e da comunidade. 

 

2.3 UMA TIPOLOGIA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE APROPRIADA PARA A 
ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

Para a análise de livros didáticos, propomos uma síntese dos cinco tipos de 
promoção de saúde abordados por Ewles & Simnett (2003) e Naidoo & Wills (2009), de 
modo a considerar três tipos de promoção de saúde: médica, atitudinal e socioambiental 
(ver Tabelas 2 e 3). Esta síntese é necessária porque uma tipologia mais detalhada, 
como aquela proposta por estes autores, se mostra excessiva diante da falta de 
detalhamento, nos livros didáticos, dos assuntos referentes à saúde e à doença. Além 
disso, é preciso enfatizar que esta adaptação das tipologias de Ewles e Simnett e Naidoo 
e Wills é possível graças às similaridades existentes entre alguns dos tipos de promoção 
nelas incluídos. 

Tabela 2: Tipologia de promoção de saúde para a análise de livros didáticos utilizada no presente 
trabalho. 

Tipos de 
promoção de 

saúde 
Objetivos Foco das ações 

Médica 
- Identificar os riscos advindos das 
doenças; Estudar os tratamentos e o 
modo de curar os indivíduos de doenças 
e deficiências,   quando possível, 
relacionando-os com os medicamentos. 

Intervenção de saúde visando à prevenção e 
ao tratamento de doenças específicas, 
avaliação individual de riscos à saúde ou de 
sua melhoria. 

Atitudinal 

- Estimular os indivíduos quanto à 
responsabilidade por sua própria saúde; 
Encorajar comportamentos que visem 
acabar ou prevenir doenças, de modo 
geral; Incentivar escolhas de estilos de 
vida saudáveis, de modo a prevenir 
agravos; Fornecer  conhecimentos sobre 
estilos de vida saudáveis; Ampliar o 
entendimento dos indivíduos de modo a 
favorecer a tomada consciente e bem-
informada de decisões. 

Persuasão  para a adoção de estilos de vida 
considerados saudáveis, visando à alteração 
de atitudes e comportamentos, mas dando 
espaço para que os indivíduos expressem 
suas necessidades, bem como seus 
(des)contentamentos; Informação sobre as 
causas e efeitos associadas a prejuízos à 
saúde; Exploração dos valores e atitudes 
individuais ou de pequenos grupos; 
Desenvolvimento de habilidades 
necessárias para uma vida saudável; 
Escolhas e ações em saúde partindo dos 
indivíduos. 

Socioambiental 

- Trabalhar com os indivíduos ou as 
comunidades em função deles próprios, 
visando compreender e estabelecer suas 
reais necessidades; Propiciar um 
ambiente físico e social que permita 
escolhas de estilos de vida mais 
saudáveis; Planejar ações em saúde que 
adotem uma perspectiva populacional, 
de modo a reduzir as ineqüidades 
existentes em saúde, baseadas nas 
diferenças de classe, raça, gênero, 
condições ambientais, etc. 

Ênfase em ação política e social visando à 
modificação do ambiente físico e social; 
Negociação, facilitação, redes de 
cooperatividade no que concerne a assuntos 
de saúde; Conscientização sobre o 
compartilhamento, entre indivíduo e 
sociedade, da responsabilidade pela saúde; 
Desenvolvimento de políticas 
organizacionais (p. ex.: política para 
reestruturação permanente da assistência 
hospitalar, fundos financeiros para as 
políticas de saúde, critérios sistematizados 
para custeios em saúde etc.), legislação 
sobre saúde pública (p. ex.: rotulagem dos 
alimentos com informações claras sobre a 
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saúde), controles fiscais (p. ex.: subsídios 
para fazendeiros que produzam carnes 
magras). 

 

 

Como apresentado na Tabela 2, a promoção de saúde médica se mantém, nesta 
tipologia adaptada, com as mesmas características estabelecidas por Ewles e Simnett 
(2003) e Naidoo e Wills (2009). As ações que ela preconiza visam prevenir doenças e 
curar indivíduos doentes. Apesar de muitas de suas ações estarem relacionadas a 
condutas comportamentais, este tipo de promoção de saúde se distancia bastante 
daquele preconizado pelos outros tipos, na medida em que utiliza estratégias que são, 
sobretudo, informativas acerca dos malefícios de determinados comportamentos, como 
um meio de fazer com que os indivíduos adotem condutas estabelecidas pelos 
profissionais da saúde. Dessa forma, suas estratégias não buscam sensibilizam os 
indivíduos para que assumam condutas saudáveis através de escolhas conscientes e bem 
informadas. As mudanças comportamentais que ocorrem são frutos de prescrições sobre 
o que se deve (ou não) fazer para prevenir ou tratar doenças. 

A promoção de saúde atitudinal engloba construtos dos tipos de promoção de 
saúde comportamental e educacional. Essa combinação se baseia no fato de que ambos 
buscam persuadir os indivíduos para que mudem seu comportamento com base em 
explicações sobre o papel de determinados comportamentos e condutas na promoção da 
saúde. Concordamos também com Noronha et al. (1995, p. 115) em sua afirmação de 
que as atividades educacionais implicam diretamente mudanças de hábitos e persuasões 
comportamentais que são calcadas em conhecimentos, valores e práticas comuns na 
população em que os indivíduos vivem. Estes tipos de promoção também são 
entrelaçados porque o sucesso do primeiro depende, em boa medida, de uma eficiente 
relação com o campo educacional, necessária para a promoção de hábitos, escolhas e 
comportamentos saudáveis.  

Além disso, consideramos essa união possível, por ambas agirem numa esfera 
individual e por estarem relacionadas a ações que visam explicar aos indivíduos a 
importância de comportamentos saudáveis, práticas de saúde que promovem o bem-
estar e do envolvimento individual em atividades de saúde compatíveis com a qualidade 
de vida. 

Os tipos de promoção de saúde condizentes com o empoderamento e com o 
modo socioambiental de agir em saúde também foram unidos, por partilharem de ações 
que, mesmo sendo muitas vezes desenvolvidas para os indivíduos, visam alcançar ou 
almejam resultados coletivos, e não apenas individuais. Agrega-se, ainda, o fato de que 
ambos os tipos pretendem estimular a reflexão e a participação dos indivíduos para o 
convívio consciente na tríade indivíduo-comunidade-meio ambiente, buscando certa 
sintonia entre os interesses individuais e públicos e uso consciente dos recursos 
ambientais. Além disso, ambos apresentam os mesmos valores e também empregam 
métodos similares nas ações em saúde (ver Tabela 1).  

 
 
3. METODOLOGIA 
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O estudo foi baseado na análise de conteúdo (BARDIN, 2000; BAUER, 2002; 
FRANCO, 2008). A opção por essa abordagem é decorrente da possibilidade de 
elucidar os conteúdos implícitos das mensagens veiculadas pelos livros didáticos, por 
meio de procedimentos sistemáticos, metodologicamente explícitos e replicáveis 
(BAUER, 2002, p. 192). 

Entre as técnicas de análise de conteúdo, utilizamos, em particular, a análise 
categorial, que engloba operações de desagregação dos textos em unidades de análises, 
as categorias, que são construídas através de reagrupamentos analógicos. No presente 
estudo, estes reagrupamentos foram feitos mediante a busca de características 
compartilhadas por elementos do texto, que por sua vez foram identificadas por critérios 
semânticos (i.e., buscamos a presença de um mesmo significado em um determinado 
contexto), em vez de sintáticos (como a presença compartilhada de signos lingüísticos 
precisos) (BARDIN, 2000, p. 153).  

As categorias de análise foram estabelecidas a partir de um estudo da literatura 
sobre saúde e educação em saúde, em particular, dos trabalhos de Ewles & Simnett 
(2003), Carvalho et al. (2007, 2008), Freitas & Martins (2008) e Naidoo & Wills 
(2009), concomitantemente com a leitura flutuante de livros didáticos, necessária em 
análise de conteúdo, por permite estabelecer contato com os materiais que serão 
analisados e conhecer os textos e as mensagens neles contidos, deixando-nos invadir por 
impressões, representações, conhecimentos e orientações (BARDIN, 2000, p. 96; 
FRANCO, 2008, p. 51). Esses trabalhos foram usados como principais norteadores da 
nossa investigação, porque constituem uma literatura específica sobre promoção de 
saúde e por alguns deles abordarem a promoção de saúde no campo educacional. A 
leitura flutuante, por sua vez, foi adotada por consistir numa sondagem inicial do livro, 
realizada por meio da leitura na íntegra de alguns capítulos que sabidamente têm 
discussões de saúde, de três livros didáticos do ensino médio, o escolhido para a análise 
nesse trabalho e outros dois, também avaliados pelo PNLEM/2007. Após o 
estabelecimento das categorias de análise, ocorreu a elaboração de um caderno de 
codificação, que descreve, justifica e exemplifica cada categoria, permitindo a 
operacionalização da análise e a padronização da investigação. 

Considerando que o livro Biologia, da editora Nova Geração, de autoria de 
Laurence15 (2005), foi o mais escolhido pelos professores no Programa Nacional do 
Livro para o Ensino Médio (PNLEM), do Ministério da Educação (EL-HANI, ROQUE 
& ROCHA, 2007), ele foi selecionado no presente trabalho para analisarmos de que 
forma as discussões sobre promoção de saúde são tratadas no livro didático. Vale 
destacar que este livro apresenta um maior percentual de variáveis indicativas de 
qualidade quando comparado com outras obras recomendadas pelo PNLEM (Idem). 

A partir dos tipos de promoção da saúde apresentados na seção anterior, foi 
construída uma tabela para a análise semântica (Tabela 3), que sistematiza três 
contextos relativos à saúde (discurso, prática e descritores) de modo a permitir a 
identificação da forma como a promoção de saúde é tratada no livro didático: médica; 
atitudinal; e socioambiental. 

Estes contextos compreendem alguns dos indicadores presentes na literatura com 
a qual dialogamos nesse trabalho, como caracterizadores de cada tipo de promoção 
saúde: (i) Formas de discurso; (ii) Objetivos das práticas de saúde; (iii) Descritores 
                                                        
15 Na verdade, trata-se de um pseudônimo, não tendo sido possível identificar os autores reais do livro. 
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freqüentes. Com base na tabela 3, fomos capazes de classificar as unidades de registro 
encontradas no livro didático de acordo com o tipo de promoção de saúde utilizada.  

Tabela 3: Contextos relativos à saúde e suas variantes para a análise da promoção de saúde em 
livros didáticos do ensino médio.  

                                                        
16 Apesar de Ewles & Simnett (2003, p. 43-44) relacionarem a persuasão à promoção de saúde do tipo 
médica, na medida em que esta busca persuadir os indivíduos para que sigam orientações que visam 
prevenir doenças específicas, quando realizamos a leitura flutuante do livro didático, percebemos que o 
discurso persuasivo está mais associado, no mesmo, a mudanças comportamentais e estilos de vida. Além 
disso, Naidoo & Wills (2009, p. 71), em outro trabalho com o qual dialogamos, afirmam que um dos 
princípios da promoção de saúde comportamental (em nossos termos) é persuadir as pessoas para 
mudanças comportamentais, tais como: desistir de fumar, adotar uma dieta saudável e praticar exercícios 
regularmente. Assim, optamos por relacionar o discurso persuasivo à promoção de saúde do tipo 
atitudinal. No entanto, como analisamos as unidades de registro a partir de um critério semântico, a 
identificação dos discursos é realizada após a compreensão da forma como o conteúdo das mensagens é 
apresentado. Dessa forma, ao passo em que a forma persuasiva frequentemente é de cunho 
comportamental ou educacional (atitudinal, em nosso termo), também podemos identificar discursos 
persuasivos associados à abordagem médica, caso apareçam. 
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- Descritivo 

- Prescritivo 

- Informativo.  

- Persuasivo16 

- Explicativo 

- Explicita valores e 
atitudes. 

- Problematizador 

- Participativo 

- Reflexivo. 
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- Curar doenças; 
- Tratar doenças e 
enfermidades; 
- Informar sobre condutas a 
serem tomadas ou sobre 
processos biológicos; 
- Prescrever cuidados; 
- Prevenir doenças 
específicas;  
- Ordenar sobre os próximos 
passos a serem seguidos, 
numa tentativa de se evitar 
riscos à saúde.   

- Orientar sobre 
comportamentos e 
hábitos de vida; 
- Prevenir doenças; 
- Proteger a saúde; 
- Evitar agravos à vida; 
- Educar sobre a saúde; 
- Persuadir para 
modificar 
comportamentos de 
risco. 

- Estimular o envolvimento dos indivíduos 
no controle e na manutenção da sua própria 
saúde e do bem-estar da população; 
- Favorecer o convívio harmonioso entre os 
indivíduo, a comunidade e o meio 
ambiente; 
- Contribuir com a cidadania através de 
ações que tragam benefícios para a 
comunidade; 
- Conscientizar os indivíduos e as 
comunidades sobre os direitos e deveres no 
que concerne à saúde; 
- Refletir sobre as possibilidades e 
limitações de ações em saúde; 
- Desenvolver a autonomia dos indivíduos 
de modo a serem agentes de sua própria 
saúde e contribuírem com a saúde da 
comunidade; 
- Conhecer a influência do meio físico, 
social e ambiental sobre a saúde; 
- Cooperar com os governos através do seu 
envolvimento em campanhas e programas 
de saúde que contribuam com a qualidade 
de vida e o bem-estar; 
- Negociar acordos com a comunidade e os 
representantes sociais e governamentais, 
para favorecer uma melhora da saúde da 
comunidade e/ou sociedade. 
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As unidades de análise utilizados no presente trabalho incluem unidades de 
registro e unidades de contexto. As unidades de registro são unidades de significação a 
codificar, correspondendo cada uma a um segmento de conteúdo considerado como 
unidade base para a codificação e contagem frequencial (BARDIN, 2000, p. 104). Dito 
de outra maneira, trata-se da menor parte do conteúdo capaz de transmitir uma 
mensagem, cuja ocorrência é registrada de acordo com as categorias sugeridas para a 
análise (FRANCO, 2008, p. 41), no caso do presente trabalho baseados em critérios 
semânticos. A unidade de contexto, por sua vez, é um “pano de fundo” que confere 
significado às unidades de análise (Ibidem, p. 46), sendo, portanto, a unidade de 
compreensão da significação necessária à codificação da unidade de registro, com 
dimensões superiores a ela (BARDIN, 2000, p. 107). 

Como o recorte do texto seguiu critérios de categorização semântica, usamos 
como unidade de análise o tema, i.e., uma unidade de significação que faz asserções 
sobre conteúdos específicos, incorporando características definidoras que nos permitem 
associá-la a determinada mensagem (BARDIN, 2000, p. 77; FRANCO, 2008, p. 42). 
Nossos temas consistem de excertos, isto é, frases, parágrafos e seções do livro que 
discutem conteúdos relacionados à saúde e à doença e fazem alusão à promoção de 
saúde. 

Isso significa que, durante a leitura do livro, separamos os textos de cada 
capítulo em unidades menores (temas) que diziam respeito à saúde e faziam alusão à 
promoção de saúde, respeitando o tamanho utilizado pelo livro para transmitir a 
mensagem por completo sobre determinado assunto. Então, as nossas unidades de 
registro ora são apenas uma frase (desde que toda a informação relacionada à saúde 
esteja contida nesse espaço), ora seções inteiras (geralmente três a quatro parágrafos). 
Isso porque frequentemente alguns tópicos mais abrangentes, como as várias doenças, 
são apresentados e explicados em subseções distintas. Assim, todo o conteúdo 
apresentado sobre uma doença específica, por exemplo, foi considerado como uma 
única unidade de registro. Além disso, vale destacar que cada unidade de registro foi 
categorizada em dois indicadores: forma de discurso e objetivos das práticas de saúde. 

Para a análise do livro didático, estabelecemos unidades de contexto 
relacionadas com a organização geral da obra (texto principal, textos complementares, 
atividades e glossário), e com as subdisciplinas da Biologia (Introdução à biologia, 
Citologia, Embriologia/Histologia, Fisiologia, Microbiologia/Virologia, Micologia, 
Zoologia, Ecologia, Botânica, e Genética e Evolução). Desse modo, foi possível 
investigar o enfoque dado à promoção de saúde em diferentes elementos textuais 
constitutivos da obra e em diferentes áreas da biologia. As unidades de contexto 
relativas às subdisciplinas foram estabelecidas após uma análise flutuante do livro 
didático. Vale destacar, por fim, que ‘Introdução à biologia’ não é uma subdisciplina 
desta ciências, mas, apesar de ser uma exceção quanto a esta dimensão usada para 
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 Doenças; 
 Enfermidades; 
 Sinais e sintomas; 
 Medicamentos;  
 Hospitais;  
 Terapias; 
 Processos biológicos; 
 Aspectos fisiológicos; 
 

 Comportamentos; 
 Hábitos de higiene; 
 Estilos de vida; 
 Indivíduo ou pequeno 

grupo. 

 Meio ambiente; 
 Aspectos sócio-econômicos, políticos, 

ecológicos; 
 Comunidade; 
 Políticas públicas; 
 Condições de vida; 
 Ambiente físico e/ou social 
 Indivíduo (s) e comunidade. 
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estabelecer as unidades de contexto, optamos por incluí-la devido à sua prevalência nos 
livros didáticos brasileiros. 

A análise das imagens teve um papel secundário em nosso estudo, visto que não 
fizemos uso de referenciais teórico-metodológicos específicos para uma interpretação 
das mesmas (ver GILLESPIE, 1993; ROSE, 2002; COUTINHO, 2006). Contudo, tendo 
em vista que os livros didáticos fazem largo uso de imagens, foi necessário analisá-las 
em conexão com o corpo do texto. As categorias usadas nesta interpretação das imagens 
foram, então, as mesmas usadas para a análise do texto.  

A fim de aumentar a validade interna dos achados do estudo, análises 
independentes do livro didático foram feitas por dois pesquisadores (cf. LECOMPTE & 
GOETZ, 1982). A taxa de concordância entre estas análises foi alta, atingindo 84,8%. 
Quando havia divergência entre as categorizações feitas pelos dois pesquisadores, um 
terceiro pesquisador fez uma análise crítica das categorizações propostas e, após esta 
análise, tentamos chegar a um acordo comum sobre estes casos. Nós ignoramos as 
unidades em que nenhum acordo foi possível. Portanto, os resultados desse exercício de 
análise são frutos do consenso alcançado entre os três pesquisadores envolvidos na 
análise do livro didático.  

Vale destacar que, apesar do estudo não apresentar validade externa, na medida 
em que não trabalhamos com uma amostra significativa dos livros didáticos distribuídos 
no Brasil, ele foi realizado com o livro mais escolhido pelos professores das escolas 
públicas brasileiras, entre aqueles aprovados pelo PNLEM (EL-HANI, ROQUE & 
ROCHA, 2007). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise do livro de Laurence (2005), encontramos 224 unidades de registro. 
No entanto, cada unidade foi analisada em termos de dois indicadores (forma de 
discurso e objetivo das práticas de saúde), que podem ser categorizados de acordo com 
os tipos de promoção de saúde. Essas unidades de registro apresentam como conteúdo 
alguma informação, descrição, explicação ou problematização de práticas de saúde a 
serem planejadas, viabilizadas, feitas, sugeridas ou programadas para o indivíduo e/ou a 
comunidade.  

A fim de analisarmos em quais unidades de contexto a promoção de saúde é 
mais discutida, categorizamos as unidades de registro de acordo com aos elementos que 
compõem o livro e as subdisciplinas da biologia. A Tabela 4 mostra a distribuição dos 
indicadores da promoção de saúde nestes contextos. 

Tabela 4: Distribuição de indicadores da promoção de saúde de acordo com os contextos investigados. A 
primeira coluna se refere às subdiciplinas da biologia e as restantes aos elementos que compõem o livro. 
Nas linhas, são mostradas as quantidades de unidades de registro encontrados nesses contextos. 

Unidades de 
Contexto 

Texto 
principal 

Texto 
complementar Imagem Atividade Glossário Total 

Microbiologia/ 
Virologia 

35 4 9 29 - 77 

Zoologia 23 2 6 15 - 46 
Fisiologia 5 12 4 21 - 42 
Genética e 
Evolução 

4 4 - 5 - 13 
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Citologia 5 3 - 4 - 12 
Micologia 5 1 - 6 - 12 
Ecologia 5 1 1 1 - 8 
Introdução à 
biologia 

- 3 1 3 - 7 

Embriologia/ 
Histologia 

2 1 - 4 - 7 

Botânica - - - - - - 
Total 84 31 21 88 - 224 

 

4.1 O TRATAMENTO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE NOS ELEMENTOS QUE 
COMPÕEM O LIVRO 

Como apresentado na tabela 4, não encontramos no glossário qualquer unidade 
de registro relativa à promoção da saúde. Em particular, vale a pena considerar que o 
livro não traz uma definição para a expressão “promoção de saúde”, ainda que, em se 
tratando de um livro didático do ensino médio, isso não seja de modo algum 
surpreendente.  

A maioria das discussões sobre a promoção da saúde se encontra nas atividades 
(88, 39,3%), seguida pelo texto principal (84, 37,5%) e pelo texto complementar (31, 
13,8%,) respectivamente. As imagens que retratam práticas de saúde representam 21 
(9,4%) dos indicadores de promoção da saúde.  

Essa distribuição é compatível com a quantidade de conteúdos nesses contextos. 
Afinal, o livro didático geralmente apresenta muitas atividades após os longos textos, e 
os textos complementares não apresentam a mesma abundância de conteúdo encontrada 
no texto principal. Quanto às imagens, apesar de ser um importante recurso para o 
ensino e a aprendizagem, por apresentar diversas finalidades educativas (informativa, 
descritiva, explicativa etc.), são pouco exploradas no que tange a assuntos gerais 
relativos à saúde, e muito menos ainda, às práticas de saúde. 

Embora tenhamos encontrado alusões às práticas de saúde, é importante 
enfatizar que o livro discute pouco esse tema, apesar de sua importância para a 
formação e o desenvolvimento dos indivíduos. Esse tratamento limitado do tema da 
promoção de saúde talvez decorra, ao menos em parte, da dificuldade de criar pontes 
entre os construtos teóricos e práticos no campo da própria saúde (ver capítulo 1). 
Agrega-se a isso o fato de que os autores de livros didáticos provavelmente não 
reconhecem que o tratamento dos construtos práticos da saúde, no contexto da 
educação, representa de um ponto de vista histórico um passo importante para a 
educação em saúde (RICE & CANDEIAS, 1989). 

 

4.1.1 O TEXTO PRINCIPAL 

Encontramos 84 unidades de registro no texto principal do livro que fazem 
alusão à promoção de saúde, seja através de sugestões de práticas de saúde (condutas, 
atividades, ações que devem ser executadas para se evitar doenças e/ou melhorar as 
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condições de vida) ou através de formas do discurso, quando são apresentadas 
propostas/sugestões relacionadas ao cenário prático da saúde17.  

Com a análise destas unidades de registro, pode-se entender de que forma o livro 
didático investigado pode contribuir para a promoção de saúde. Ao sistematizarmos as 
unidades de registro encontradas, concluímos que a forma geralmente utilizada para 
discutir as práticas de saúde é compatível com a promoção de saúde do tipo médica. A 
Figura 3 apresenta a distribuição dos indicadores por tipologia de promoção de saúde. 

 

 
Figura 3: Sistematização dos tipos de promoção da saúde encontrados 
nos indicadores correspondentes ao cenário prático da saúde no livro 
didático de Laurence (2005). 

 

A maioria dos indicadores da promoção de saúde foi compatível com a tipologia 
médica (78, 92,8%). Isso mostra a natureza das intervenções propostas pelo livro, que, 
quando trata de aspectos da promoção da saúde, se ocupa principalmente de medidas 
profiláticas e ações de saúde que visam recuperar, restabelecer e/ou tratar doenças. 
Além disso, em nosso entendimento, as características das práticas sugeridas pelo livro 
são compatíveis com a abordagem biomédica, que, a partir de uma visão biologicista e 
fragmentada da saúde, centra suas discussões em doenças, ações individuais e 
problemas de saúde essencialmente de natureza biológica (orgânica). Dessa forma, a 
promoção de saúde termina por estar mais associada a doenças do que à saúde 
propriamente dita. 

Nesse cenário, as práticas de saúde estão voltadas para os indivíduos doentes. 
Elas frequentemente são definidas por profissionais da saúde, que listam as condutas a 
serem seguidas, prescrevem os medicamentos e as atividades em saúde a serem 
implementadas, e informam sobre as condições orgânicas dos indivíduos, descrevendo 
as possibilidades e limitações terapêuticas. Estas práticas são problemáticas, por serem 
restritas às patologias e, assim, não enfocarem as diversas dimensões que envolvem a 
saúde. Dessa forma, os alunos terão uma aprendizagem prejudicada no que tange ao 
desenvolvimento de comportamentos e hábitos de vida saudáveis, bem como ao seu 

                                                        
17 É importante destacar que essa atividade faz uma relação com o tema meio ambiente de forma muito 
tênue, limitando-se a cobrar dos alunos uma resposta que exige memorização de termos técnicos e 
exclusivamente biológicos. Esta mesma abordagem limitada também foi observada em outras atividades 
do livro. 
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empoderamento para a tomada de decisões favoráveis à sua saúde e da comunidade da 
qual fazem parte. 

Isso não quer dizer que promover a saúde com base nos construtos da promoção 
médica seja insustentável. Contudo, as ações discutidas no livro didático podem 
ultrapassar a descrição, informação e prescrição, assim como devem ser planejadas sem 
um compromisso com aspectos arraigados na abordagem biomédica, como o excesso de 
discussões alicerçadas nas doenças, patogenicidade e biologicismo. Como discutem 
Cutolo & Cesa (2003, p. 83), uma forma alternativa de abordar a promoção de saúde é 
através de intervenções baseadas na prevenção de doenças, afastando da prática médica 
o patocentrismo, isto é, acabar com o planejamento de ações em saúde centradas 
exclusivamente nas patologias. Isso significa que, para promover a saúde, alguns 
aspectos da medicina curativista (focada em intervenções médicas que visam apenas à 
cura de doenças específicas) devem ser deixados para um plano posterior, diante da 
complexidade de fatores que envolvem a manutenção e restauração da saúde.  

Alguns autores que abordam ações de promoção da saúde, como, por exemplo, 
Edelman e Mandle (1994), consideram que, para que as pessoas se mantenham 
saudáveis, são necessárias duas classes de estratégias diferentes: as passivas e as ativas. 
As estratégias passivas são aquelas em que o indivíduo é recipiente das atividades, 
como, por exemplo, o acréscimo de vitamina D ao leite. É importante ressaltar, contudo, 
que as atividades que Edelman e Mandle caracterizam como passivas na realidade 
também requerem participação do indivíduo, como cidadão que reivindica seus direitos, 
que busca meios de participar, direta ou indiretamente, das decisões políticas. 

De uma perspectiva que busca associar as ações de saúde a estratégias passivas, 
a saúde se edifica em valores compatíveis com a promoção do tipo médica, por estar em 
consonância com práticas de saúde que dependem de ações de outros profissionais 
(médicos, nutricionistas, fisioterapeutas).  Em outras palavras, as ações de saúde que 
devem ser promovidas pelo doente dependem de planejamento, iniciativa e prescrições 
dos profissionais de saúde. Cabe ao indivíduo apenas buscar a assistência médica ou 
reivindicar a construção de novos centros hospitalares, por exemplo. 

As estratégias ativas, por sua vez, correspondem àquelas em que o indivíduo 
deve estar pessoalmente envolvido, como, por exemplo, exercícios diários, programas 
de controle de estresse etc. Ou seja, correspondem a ações que visam ao 
reconhecimento do papel dos indivíduos como agentes de sua própria saúde. Estas 
estratégias estão em consonância com a promoção de saúde atitudinal, tendo sido 
encontrados três indicadores no livro compatíveis com estas características.  

Atingir essa postura ativa em saúde, ou ao menos ter a consciência dessa 
necessidade, é um passo crucial para promover a saúde de forma totalizante. As 
intervenções ativas possibilitam uma transição de uma postura passiva para uma postura 
integralizadora, ou seja, que relaciona os diversos agentes envolvidos na saúde 
(indivíduo, comunidade, poder público etc.), e vai além da ação e participação 
individual. 

Essa postura ativa, agregada a uma visão integralizadora da saúde foi encontrada 
três vezes no livro didático e é compatível com o tipo de promoção de saúde 
socioambiental, por reconhecer que muitas vezes não basta a ação do indivíduo, sendo 
necessário o envolvimento de toda a comunidade e dos poderes públicos. No livro, 
apesar de poucas aparições, quando ele discute a promoção socioambiental geralmente 
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associa a saúde a aspectos culturais e sociopolíticos (políticas públicas como: 
saneamento básico, tratamento de água, campanhas de saúde etc.).  

Vale destacar, contudo, que enquanto 92,8% das discussões sobre promoção de 
saúde, seja através das práticas de saúde propriamente dita ou dos discursos sobre o 
cenário prático, têm um enfoque estritamente médico, 7,2% enfocam aspectos 
comportamentais, educacionais e ambientais. Isso significa dizer que a maioria das 
práticas de saúde consideradas não envolve a participação dos indivíduos e subordina 
aqueles que se encontram doentes à atuação dos profissionais da saúde. Por sua vez, a 
minoria das discussões reconhece a importância da participação dos indivíduos e da 
comunidade nas discussões sobre saúde. 

Desta forma, práticas embasadas nesta participação, como aquelas compatíveis 
com a promoção de saúde atitudinal e a socioambiental, dificilmente são apresentadas 
pelo livro, o que prejudica o planejamento e a implementação de ações visando 
mudanças comportamentais e políticas intersetoriais (econômicas, de emprego, de 
renda, moradia, educação etc.), respectivamente. Ao negligenciar discussões desta 
natureza, o livro didático desconsidera que estas ações também viabilizam meios para 
que haja a participação e o empoderamento das populações no que tange ao 
desenvolvimento de ações em saúde, colaborando mais eficazmente para a 
transformação da sociedade. Então, esta ênfase na revalorização dos indivíduos como 
sujeitos de suas ações, como temos no tipo de promoção de saúde atitudinal, e do meio 
ambiente como espaço para promover a saúde, como priorizam os construtos da 
socioambiental, sugere que os sujeitos e a esfera pública devem estar incumbidos do 
planejamento e da consolidação das ações sociais de saúde (ZIONI & WESTPHAL, 
2007). 

Além disso, quando pensamos no ambiente educacional, temos um agravante, a 
heterogeneidade da sala de aula, na qual comparecem diferentes representações sociais 
da saúde. A variabilidade no modo como os alunos entendem a saúde se reflete, por sua 
vez, em uma atenção maior a distintas ações como promotoras de saúde. Isso significa 
que várias ações, associadas a diferentes tipos de promoção de saúde, devem permear o 
livro didático, tendo em vista que este material é muito utilizado nas escolas. Dessa 
forma, reduzir as discussões de promoção de saúde sobretudo a medidas de prevenção 
de doenças, como faz o livro analisado, significa ignorar os diferentes modos de pensar 
e agir em saúde que permeiam uma sala de aula heterogênea. 

 Nas discussões sobre embriologia, por exemplo, encontramos a seguinte 
unidade de registro: 

Com a idade, há a possibilidade de haver perda de cálcio dos 
ossos, o que causa uma doença chamada osteoporose. Além da 
perda de cálcio, há também o empobrecimento das fibras 
colágenas e esses dois fatores tornam os ossos frágeis, sujeitos a 
fraturas mais freqüentes.  
Os ossos de crianças são ricos em fibras colágenas e por isso são 
mais flexíveis do que os ossos de adultos e de pessoas idosas. 
 
Os ossos jovens são ricos em osteoblastos, células que possuem 
diversos prolongamentos e que são dotadas de intensa atividade 
metabólica. São elas as responsáveis pela produção de colágeno, 
matéria orgânica da matriz, e interferem nos mecanismos de 
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incorporação de sais minerais na substância intercelular 
(LAURENCE, 2005, p. 209). 
 

Essa unidade pode ser categorizada como indicativa da promoção de saúde do 
tipo médica, por utilizar um discurso que trata da osteoporose através de aspectos que 
são exclusivamente biológicos. Isso significa que a informação sobre osteoporose segue 
uma discussão apenas fisiológica, desconsiderando a influência de ações relativas à 
alimentação, exercícios físicos etc., que são compatíveis com a promoção de saúde 
atitudinal, por exemplo. 

Uma discussão que relaciona problemas ambientais, doenças humanas e 
organismos patogênicos aparece em atividade da página 271 (Figura 4). Apesar de 
apresentar uma conexão com o tema meio ambiente de forma tênue, não se discutindo, 
por exemplo, as razões para proliferação de tais organismos, que está tipicamente 
relacionada a perturbações antrópicas18, esta unidade de registro pode ser considerada 
indicadora da promoção de saúde do tipo socioambiental, porque favorece a reflexão 
sobre a importância de uma relação consciente dos indivíduos com o meio em que 
vivem. 

 
Figura 4: Atividade que relaciona um problema 
ambiental a alterações orgânicas e no meio (LAURENCE, 
2007, P. 71). 

  

 

4.1.2 OS TEXTOS COMPLEMENTARES 

Encontramos 31 unidades de registro que fazem alusão ao cenário prático da 
saúde. A Figura 5 mostra a distribuição dos indicadores por tipologia de promoção de 
saúde, nos textos complementares. 

                                                        
18 É importante destacar que essa atividade, como algumas outras que discutem saúde, fazem uma relação 
com o tema meio ambiente de forma tênue, geralmente cobrando uma resposta que exige memorização de 
termos técnicos e exclusivamente biológicos. 



130 
 

 
Figura 5: Distribuição de indicadores por tipologia de promoção de 
saúde, nos textos complementares. 

 
Conforme apresentado na Figura 5, a maioria dos textos complementares 

apresenta características da promoção de saúde médica (29, 93,5%). A Figura 6, que 
ilustra um texto complementar encontrado nas discussões de conteúdos de fisiologia, 
exemplifica como a promoção de saúde é abordada na maior parte das unidades de 
registro encontradas nesta unidade de contexto. 

 
Figura 6: Texto complementar que faz alusão à prevenção de doenças, caracterizando uma 
promoção de saúde médica (LAURENCE, 2005, p. 557). 
 
O texto complementar apresentado acima, através da Figura 6, foi um dos textos 

considerados como característicos da promoção de saúde do tipo médica, em 
decorrência de veicular um discurso informativo visando à prevenção de doenças. 
Discursos informativos sobre substâncias contidas no cigarro e os efeitos do uso do 
fumo são indícios deste tipo de promoção, contrapondo-se aos discursos explicativos, 
sobre as vantagens e desvantagens de determinados hábitos de vida, ou persuasivos, que 
conduzam a mudanças comportamentais, como o abandono do cigarro, que são 
compatíveis com a promoção atitudinal, mas não foram considerados pelo livro. 

Como podemos perceber, assim como no texto principal, uma promoção de 
saúde do tipo médica predominou nos textos complementares. Esse achado mostra que 
ações de saúde mais abrangentes não são discutidas no livro, ou seja, não são levadas 
em consideração, em geral, ações voltadas para mudanças comportamentais, 
educacionais, socioambientais. Não ocorreu, pois, a introdução de uma abordagem mais 
ampla da saúde nos textos complementares, como esperávamos que pudesse ser o caso, 
pela natureza mais diversificada destes textos.  
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Esse apelo no livro didático para a promoção médica talvez seja uma 
conseqüência de uma recontextualização pedagógica do modo hegemônico de pensar e 
agir em saúde nos dias de hoje, ainda fortemente focado na doença e, por conseguinte, 
numa abordagem biomédica. Vale destacar também que esta forma de tratar a promoção 
de saúde não capacita os estudantes para o trabalho com as práticas de saúde no seu 
cotidiano e em sua contextualidade, por não favorecer mudanças comportamentais a 
partir de escolhas conscientes e a adoção de condutas compatíveis com o bem-estar 
individual e coletivo.  

Diante deste cenário, o livro deve favorecer a aprendizagem, visando ao 
desenvolvimento de ações favoráveis à construção do conhecimento e ao 
empoderamento dos alunos, de maneira que aprendam a cuidar de si e do meio. Caso o 
professor utilize apenas o livro didático em análise como meio de interlocução com as 
práticas de saúde e não assuma uma postura crítica diante do mesmo, somente um olhar, 
de caráter médico, tenderá a ser considerado nas discussões sobre promoção de saúde na 
sala de aula. Essa crítica não implica, contudo, a depreciação das práticas informativas, 
uma vez que, como lembram Oliveira & Bueno (1997), a desinformação tem peso 
significativo na busca por uma promoção de saúde, aumentando consideravelmente a 
vulnerabilidade aos riscos de agravos à saúde e dificultando o enfrentamento de muitos 
outros problemas relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar. O problema reside, 
antes, em dar atenção apenas, ou prioritariamente, à transmissão de informações 
relacionadas aos processos de saúde e doença. 

Apesar da prevalência da promoção médica, encontramos no livro analisado dois 
indicadores compatíveis com a promoção de saúde socioambiental. Esses indicadores 
foram assim categorizados por possibilitarem uma reflexão sobre processos ecológicos 
associados aos processos de saúde e doença, permitirem aos alunos uma compreensão 
das possibilidades e limitações das relações entre os seres vivos e o meio, e estimularem 
a conscientização sobre problemas relacionados à saúde, sem necessariamente enfocar 
doenças. Este cenário de carência de inserção dos aspectos socioeconômicos e 
ambientais nas ações relativas à saúde diminui as possibilidades de avanço no 
conhecimento sobre, e nas práticas de saúde, bem como de melhoria da qualidade de 
vida dos alunos e de seus familiares e comunidade, além de prejudicar o exercício de 
sua cidadania (OLIVEIRA & BUENO, 1997, p. 71). 

 Nestes dois indicadores, os discursos apresentados pelos textos são mais 
reflexivos e problematizadores, com práticas associadas à promoção de saúde não sendo 
prescritas, mas, antes, sua construção sendo estimulada a partir do reconhecimento de 
ações importantes para a saúde comunitária e o envolvimento dos indivíduos da 
comunidade no planejamento de intervenções que contemplem a saúde individual, 
coletiva e ambiental. 

Na Figura 7, mostramos um texto complementar considerado como indicativa da 
promoção de saúde socioambiental, por apresentar um discurso reflexivo.  
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Figura 7: Unidade de registro em texto complementar que exemplifica discurso 
reflexivo, compatível com a promoção de saúde socioambiental (LAURENCE, 
2005, p. 76). 

 

Esse texto complementar exemplifica uma forma reflexiva de discurso, por 
mostrar as relações de interdependência dos seres vivos e as consequências de ações 
pontuais relativas à saúde. Este texto foi considerado característico da promoção 
socioambiental pelo fato de ele estimular a compreensão acerca da necessidade de se 
refletir e estudar cada prática de saúde, antes de implementá-la, e mostrar que ações 
específicas podem provocar o desequilíbrio de toda uma comunidade. 

 

4.1.3 AS ATIVIDADES 

O livro didático analisado possui 88 atividades que fazem alusão às práticas de 
saúde. A vasta maioria destas atividades enfoca uma promoção de saúde do tipo médica 
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(Figura 8) e, assim, não contribui para uma compreensão e um modo de agir em saúde 
que seja mais integrado.  

 
Figura 8: Distribuição de atividades por tipos de promoção de saúde. 

 
A maioria das atividades (81, 92%) destaca informações sobre processos 

fisiológicos, ciclos de vida de organismos patogênicos e de vetores, sinais e sintomas de 
doenças e formas de prevenir doenças específicas. Por exemplo, numa atividade sobre 
filariose, pergunta-se: Que sistema do organismo humano é afetado e qual a 
consequência? E também pede aos alunos que: Mencione duas medidas profiláticas? 
(LAURENCE, 2005, p. 389).  

A primeira questão tem características da promoção médica, estimulando os 
alunos a buscarem informações sobre a filariose que estão no próprio livro. Trata-se de 
um discurso informativo. A segunda atividade, por sua vez, passa a apresentar um 
discurso prescritivo, relativo a medidas que podem prevenir a filariose, também 
característico da promoção médica da saúde. 

Apenas sete atividades (8%) apresentam foco de saúde compatível com os outros 
tipos de promoção de saúde, não associando a atividade com a prevenção de doenças 
específicas. Entre elas, cinco são compatíveis com o tipo atitudinal e 2, com o 
socioambiental.  

Das cinco atividades encontradas no livro que podem ser relacionadas com a 
promoção de saúde atitudinal, uma delas se encontra após discussões sobre 
amamentação: 

Se a mãe decide parar de amamentar seu bebê quando ele está 
com dois meses, o leite pára de “descer” e depois a produção de 
leite cessa. a) Por que isso acontece? b) Por que os médicos 
recomendam que a amamentação seja feita até os seis meses da 
criança? (LAURENCE, 2005, p. 590). 

Esta atividade foi categorizada como atitudinal pelo fato de que visa persuadir os 
indivíduos, particularmente as mulheres, da importância de não abandonar a 
amamentação e dos prejuízos ao crescimento e desenvolvimento dos filhos que este ato 
pode acarretar. 

Vale destacar, contudo, que uma análise das atividades que têm um enfoque 
individualista da saúde (encontrado na promoção médica e atitudinal) resulta no achado 
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de que 86 (97,7%) atividades do livro têm essa natureza. Daí surge um problema, uma 
vez que ações com enfoque estritamente individual têm alcance limitado quando se 
busca, numa população, a saúde, a qualidade de vida e a interrupção na cadeia de 
transmissão de doenças (NORONHA ET AL., 1995, p. 115). Assim, é necessário criar 
condições para que os alunos desenvolvam um olhar mais abrangente, que favoreça seu 
engajamento em atividades que envolvam interações entre indivíduos, comunidade e 
meio. Para que isso seja viável, no entanto, é preciso que eles reconheçam que a 
qualidade de vida e o bem-estar abrangem questões de diversas naturezas, ambientais, 
sociais, políticas, não se restringindo a aspectos biológicos e psicológicos. Além disso, 
são importantes atividades que conduzam os alunos a refletirem sobre quais ações 
individuais têm conseqüências para a saúde e a vida da população. 

No livro, foram encontradas apenas duas atividades com características 
compatíveis com a promoção de saúde socioambiental. Abaixo, apresentamos um 
exemplo: 

 

Questões sobre a leitura: Na atividade de garimpo de ouro, é 
comum a utilização de mercúrio, jogado no leito de riachos, para 
separar as pepitas do precioso metal de outros minérios. 
Suponha que peixes marinhos contaminados com mercúrio 
tenham sido consumidos em uma cidade do litoral brasileiro. 
Explique: a) como os peixes marinhos ficaram contaminados; b) 
que prejuízos o consumo desses peixes contaminados poderia 
causar à saúde humana (LAURENCE, 2005, p. 57).    

 

Nessa atividade, temos um discurso mais condizente com a promoção de saúde 
socioambiental, que enfatiza as relações entre seres vivos e favorece a compreensão da 
importância de evitar prejuízos ambientais.   

Em suma, as atividades reforçam o modo de compreender a promoção de saúde 
que caracteriza o livro, suscitando um olhar direcionado principalmente para a 
prevenção de doenças. 

 

4.1.4 AS IMAGENS 

Encontramos no livro didático 21 imagens que podem ser analisadas a partir dos 
referenciais relativos à promoção de saúde. Isso porque elas se referem ao cenário 
prático da saúde, destacando ações e comportamentos que podem prevenir doenças, 
condições que podem diminuir ou aumentar os riscos à saúde, e medidas 
socioambientais que favorecem a qualidade de vida. A Figura 9 mostra a distribuição 
das imagens de acordo com os tipos de promoção de saúde. 
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Figura 9: Distribuição dos tipos de promoção de saúde nas 
imagens de Laurence (2005) que se referem ao cenário 
prático da saúde. 

 

O livro recorre fortemente à promoção de saúde médica ao ilustrar as práticas de 
saúde, com 16 unidades de registro relacionadas a este tipo de promoção (76,2%). Além 
disso, quando analisamos imagens e textos em conjunto, percebemos que é compatível 
com um discurso informativo, descritivo e/ou prescritivo, característico de uma 
promoção médica da saúde. Apenas cinco imagens (23,8%) foram associadas ao tipo de 
promoção atitudinal, por destacar ações de caráter individual que visam proteger a 
saúde contra riscos e conservar a vida, sem necessariamente associá-las a doenças. Não 
foram encontradas imagens que pudessem ser relacionados ao tipo de promoção 
socioambiental, que ilustrassem ações comunitárias de interesse coletivo, participação 
da comunidade ou conscientização sobre as relações indivíduo-comunidade-meio.  

O enfoque sobre a promoção do tipo médica nas imagens do livro não é 
surpreendente, tendo em vista que a maior parte das unidades de registro que são 
relacionadas à promoção da saúde se encontra nos capítulos sobre 
microbiologia/virologia (ver tabela 4), nos quais ilustrações são usadas com freqüência 
para tratar de modos de transmissão, controle e tratamento de doenças.  

Na Figura 10, temos um exemplo de imagem associada à promoção de saúde 
médica. Ela ilustra uma prática de saúde que pode ser entendida como uma ação a ser 
seguida nos casos de suspeita de tuberculose, que é a realização de radiografia do tórax. 
Ademais, ela também informa sobre uma das conseqüências da doença, que é o 
aparecimento de regiões esbranquiçadas (opacas) no pulmão, indicadas pelas setas, 
caracterizando lesões pulmonares decorrentes da tuberculose. Ao associá-la ao texto, 
percebe-se que a imagem faz alusão a um discurso informativo, enfatizando as 
manifestações clínicas da tuberculose. 
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Figura 10: Imagem representando uma radiografia de paciente com lesão pulmonar, 
decorrente da tuberculose (LAURENCE, 2005, p. 249). 

 

Vale destacar que as imagens cumprem no livro um papel pedagógico, sendo 
utilizadas, como é comum nos livros didáticos de biologia, para aumentar a clareza e 
propiciar melhores condições de compreensão dos assuntos abordados, apresentados nas 
imagens de modo conciso (JOTTA & CARNEIRO, 2009).  

Como mencionado acima, apenas cinco imagens não estavam relacionadas à 
promoção do tipo médico. Elas estão associadas a textos que orientavam sobre 
comportamentos saudáveis, formas de proteger a saúde e medidas que diminuem os 
agravos à vida. O discurso encontrado nestes textos e imagens geralmente é compatível 
com uma forma explicativa ou persuasiva de discurso. A Figura 11 traz uma destas 
imagens, relacionado ao tipo atitudinal de promoção da saúde. 
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Figura 11: Imagem vinculada a texto que explica as consequências 
de uso do fumo e de anticoncepcionais (LAURENCE, 2005, p. 588). 

 

A Figura 11 foi associada à promoção de saúde do tipo atitudinal por apresentar 
uma imagem que auxilia o texto a persuadir mulheres a modificarem comportamentos 
de risco. Ela ilustra as consequências do uso do fumo durante a gravidez e o texto 
associado explica a importância de as mulheres aderirem a hábitos saudáveis de vida 
neste período, por exemplo, evitando o tabagismo. Além disso, o texto também destaca 
a importância de não associar o uso de pílulas anticoncepcionais ao fumo. 

Por fim, vale enfatizar que a ausência de imagens compatíveis com a promoção 
de saúde do tipo socioambiental é mais uma evidência de como o livro não considera 
aspectos socioeconômicos, históricos e ambientais relacionados às práticas de saúde. 
Esse achado é preocupante, tendo em vista que, quando se discute questões relacionadas 
à educação em saúde e se desconsidera estes aspectos, a compreensão de questões 
essenciais vinculadas ao processo de saúde e doença e a eficiência de intervenções 
didáticas voltadas para o campo da saúde são prejudicadas (SCHALL, 1987, p. 285). 
Como destaca esta autora, as dimensões sociopolíticas e econômicas devem ser 
abordadas no ensino de temas relacionados à saúde, de modo a favorecer a 
aprendizagem e, além disso, uma adequada educação do cidadão quanto aos seus 
direitos e deveres no que concerne à qualidade de vida e saúde.  

 

4.2 O TRATAMENTO DA PROMOÇÃO DE SAÚDE NAS SUBDISCIPLINAS 
DA BIOLOGIA 

Quando analisamos a distribuição dos indicadores de promoção de saúde pelas 
subdisciplinas da biologia (ver tabela 4), verificamos que a maioria das ocorrências se 
encontravam nas unidades de contexto relativas à microbiologia/virologia (77, 34,4%), 
zoologia (46, 20,6%) e fisiologia (42, 18,6%). Este achado está de acordo com nossas 
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expectativas iniciais, sendo decorrente da prevalência de discussões sobre a saúde 
quando os livros didáticos tratam destas subdisciplinas. Isso é justificado também pela 
estreita relação entre processos fisiológicos e saúde, pelo fato de muitas doenças terem 
microorganismos e vírus como agentes etiológicos e por muitos animais atuarem como 
vetores e reservatórios de doenças. 

Nas outras subdisciplinas, encontramos menos trechos relacionados à promoção 
de saúde, apesar do fato de que algumas delas, como genética (13, 5,8%), citologia e 
micologia (ambas com 12 indicadores, 5,4%), e ecologia (8, 3,6%), têm relações 
estreitas com a saúde e também com a promoção de saúde. Num caso como o da 
micologia, este resultado decorre, na verdade, da limitada atenção dada pelo livro a esta 
área. Entretanto, esta explicação não dá conta de um caso como o da ecologia, por 
exemplo, que tem ampla cobertura no livro e está intimamente relacionada com a 
promoção de saúde, mas não abriga muitas unidades de registro concernentes às práticas 
de saúde. 

Nos capítulos introdutórios e naqueles que se ocupam de embriologia/histologia, 
encontramos a menor discussão sobre o tema, ambos com 7 (3,1%) indicadores. 
Contudo, assim como no caso da micologia, esse resultado é explicado pelo espaço 
limitado dedicado a esses conteúdos no livro.  

Na botânica, por fim, não encontramos qualquer alusão à promoção de saúde, 
provavelmente em virtude da menor conexão entre essa subdisciplina e questões de 
saúde, apesar do uso de plantas medicinais ser um assunto relevante para a educação em 
saúde que poderia ser abordado nos capítulos sobre botânica. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de Laurence (2005), o livro didático mais escolhido pelos professores 
das escolas públicas brasileiras no PNLEM/2007, nos levou à conclusão de que 
predomina neste livro a promoção de saúde de tipo médica. Esta conclusão também está 
de acordo com os resultados de uma análise das abordagens de saúde do mesmo livro 
(ver Capítulo 2). 

Isso significa dizer que as ações de saúde propostas no livro visam sobretudo 
prevenir doenças específicas, e não a melhoria e manutenção da qualidade de vida e do 
bem-estar dos indivíduos, em decorrência de comportamentos, escolhas e meios que 
favoreçam a tomada de decisão consciente e justificada, de acordo com os interesses 
particulares e sociais relativos à saúde. Além disso, as ações de saúde sugeridas no livro 
não contribuem para a reflexão de professores e estudantes e, assim, para sua 
conscientização acerca do papel da comunidade e do meio ambiente na promoção de 
saúde. Assim, se o professor utilizar apenas este material como recurso didático e não 
assumir uma posição crítica a respeito do modo como ele trata as questões de saúde, a 
contribuição de seu trabalho pedagógico para a formação dos estudantes no que diz 
respeito à saúde poderá ser prejudicada, por apresentar uma perspectiva limitada de 
promoção de saúde. 

Enfim, diante dos inúmeros fatores que contribuem para a promoção de saúde, 
uma discussão alicerçada apenas nos construtos médicos, como ocorreu na maioria das 
unidades de registro encontradas no livro, é insuficiente. Surge a necessidade de discuti-
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la através de aspectos mais integralizadores, numa tentativa de capacitar os estudantes 
para intervir na sociedade por meio de ações que reconheçam e envolvam os indivíduos, 
a sociedade e as esferas municipais, estaduais e federais. As práticas de educação em 
saúde devem evitar enfocar apenas a prevenção de doenças específicas, apostando cada 
vez mais num tipo de promoção da saúde que seja mais globalizante, considerando 
dimensões sociopolíticas, ambientais, econômicas, comportamentais. Isso porque, este 
tipo de promoção de saúde pode estimular o indivíduo a adotar um estilo de vida 
saudável, reflexivo e participativo, capaz de desempenhar um papel apreciável na 
manutenção da saúde e no aumento da qualidade de vida individual e coletiva. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

A partir da análise do livro didático Biologia, de autoria de Laurence (2005), o 
livro didático mais escolhido pelos professores das escolas públicas brasileiras no 
PNLEM/2007 (El-Hani, Roque & Rocha, no prelo), foi possível concluir que se trata de 
um material que enfoca a saúde e sua promoção a partir de uma abordagem biomédica. 
Isso mostra que, apesar das diversas críticas à abordagem biomédica encontradas na 
literatura (ver MARTINS, 1999; ALMEIDA-FILHO & JUCÁ, 2002; CAMARGO 
JÚNIOR, 2007), em virtude de sua limitada visão de saúde, que considera apenas 
dimensões biológicas e deixa de lado dimensões políticas, sócio-econômicas, 
comportamentais, o livro analisado ainda recorre fortemente a essa abordagem para 
tratar de questões de saúde.  

A prevalência da abordagem biomédica no livro didático pode ser uma 
decorrência natural da hegemonia dessa abordagem na cultura popular e científica (ver 
CHAMMÉ, 1996; COELHO & ALMEIDA-FILHO, 2002; CUTOLO, 2003). Sua 
prevalência pode ser percebida no cotidiano das pessoas, através das práticas de saúde 
planejadas e implementadas para a população, que geralmente visam à prevenção, 
tratamento ou cura de doenças específicas; ou ainda, pela disseminação de informações 
sobre a saúde que a abordam quase sempre à luz de doenças. 

Além disso, apesar da WHO defender a importância de uma abordagem de saúde 
integralizadora, correspondente, em nossa tipologia, a uma abordagem socioecológica, 
tal abordagem aparece muito raramente no livro didático analisado. O problema se 
mostra ainda mais grave se tivermos em vista que documentos curriculares nacionais, 
como os PCNs, o PCNEM e o PCN+, orientam para o uso dos construtos da abordagem 
socioecológica no ensino de Ciências e de Biologia. A recomendação de discussões 
sobre saúde e doença alicerçadas na abordagem socioecológica advém do fato de que 
ela incorpora, em suas argumentações, aspectos sociais, culturais, econômicos, 
biológicos, psicológicos e ambientais.  

A constatação de que o livro investigado aborda principalmente a abordagem 
biomédica é reforçada pela análise do tipo de promoção de saúde que nele predomina. 
Percebemos que o livro, ao discutir ou fazer alusão aos construtos práticos da saúde, 
recorre a uma promoção de saúde do tipo médica. Isso não é surpreendente, uma vez 
que é esperada uma correspondência entre uma abordagem de saúde biomédica e uma 
visão da promoção de saúde pautada por ações que visam prevenir ou controlar doenças 
específicas, não associando-a ao bem-estar psicológico, ambiental e coletivo. 

Podemos concluir, por fim, que este é um livro didático que não contribui para o 
empoderamento dos alunos no que tange à sua compreensão dos processos de saúde e 
doença e de seus determinantes biológicos, socioeconômicos, políticos, e muito menos 
estimula o desenvolvimento da autonomia e criticidade dos indivíduos, ao negligenciá-
los como agentes de sua própria saúde e responsáveis pela saúde coletiva. Além disso, o 
livro não fornecer apoio à busca, pelos estudantes, de uma melhor qualidade de vida, 
que envolve não somente tomadas de decisões justificadas e bem orientadas sobre estilo 
de vida, comportamento etc., mas também participação política e conhecimento sobre 
seus direitos e deveres no que tange à saúde. 

Nossos resultados sugerem que talvez possamos utilizar em futuros trabalhos 
duas abordagens de saúde (biomédica e socioecológica) ao invés das três usadas. Isso 
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porque encontramos muita hibridização entre a abordagem comportamental e as duas 
outras abordagens. As mudanças comportamentais apresentadas no livro, consideradas 
compatíveis com a abordagem comportamental, geralmente são tratadas em termos 
médicos ou socioecológicos, de modo que indicações sobre comportamentos e hábitos 
de vida sejam parte da promoção de saúde de ambas as abordagens, biomédica e 
socioecológica, em vez de configuração uma abordagem de saúde à parte. 

Vale destacar, contudo, que o nosso trabalho não tem validade externa, tendo em 
vista que apenas um livro didático foi analisado, embora tenhamos trabalhado com o 
livro didático de Biologia mais escolhido pelos professores no PNLEM/2007. 
Entretanto, uma série de cuidados metodológicos foram tomados para que o estudo 
apresente validade interna e possa, por conseguinte, servir como modelo para estudos a 
serem realizados posteriormente, com amostras representativas de livros didáticos 
brasileiros e, talvez, de outros países. Além disso, provavelmente o apelo à abordagem 
biomédica tenha sido em decorrência do nível de escolaridade escolhido, e talvez não 
encontremos tal ênfase em livros didáticos do ensino fundamental, onde assuntos 
relacionados à microbiologia, virologia, zoologia, micologia não são tão explorados 
como no ensino médio.  
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