
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SAMPAIO, JJC. Epidemiologia da imprecisão: processo saúde/doença mental como objeto da epidemiologia 
[online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1998. 133 p. ISBN 85-85676-48-5. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  
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O PROBLEMA DO MÉTODO 

Beneficiando-se do desenvolvimento de determinadas condições de produção ma
terial e de conhecimento, o campo da saúde possibilitou, durante os séculos XVIII e 
XIX, a consolidação de um conjunto de disciplinas agrupadas em dois sistemas solares: 
o da Clínica e o da Epidemiologia. O primeiro, voltado para a compreensão e a interven
ção centradas no indivíduo, objetivando instaurar ou restaurar normalidades. O segundo, 
centrado na população, objetivando análise de distribuição e táticas preventivas. 

No capítulo anterior, foi possível revelar três características básicas da epidemio
logia dos fenômenos psíquicos: retardatária, derivada, maltratada. Estamos agora diante 
do primeiro grande desafio para superá-las - o do método. Não é tarefa nossa, aqui, en
tender a história do retardo, contrapondo-o ao desenvolvimento dos modos de produção 
e organização social, mas dimensioná-lo e oferecer atenção cuidadosa. O esforço começa 
pela discussão do método em busca de substrato para uma crítica de fundo aos proble
mas da produção de conhecimento em área tão subjetiva. 

O desenvolvimento da Filosofia e da Ciência tem oferecido grande número de tá
ticas e instrumentos para apreensão do real, buscando dar conta da unidade ou da contra
dição, da diversidade ou da possibilidade de lei geral, da objetividade ou da subjetivida
de, da expressão momentaneamente congelada ou de seu dinamismo. Uma destas possi
bilidades tem sido o método dialético, cujo ponto de partida é o objeto e cuja meta é a re
construção teórica deste. Não fala apenas de coisas, mas de 'coisas-em-relação-e-signifi¬ 
cação', quer surpreender os movimentos e suas qualificações. Pensa a realidade sob es
pecífica formação social em específico modo de produção, propondo, então, que, entre a 
coisa e a representação desta, há mais do que supõe o empirismo e que cada coisa pode 
ter significados contraditórios: para a lógica geral do modo de produção, para a realiza
ção específica de um processo específico e para o sujeito que a realiza. 

A tradição deste método é rica e complexa, como podemos perceber pela longa 
história de reestruturações, de Heráclito a Hegel. O século XIX presencia a revolução en
cetada por Marx, desdobrada posteriormente em muitas tendências: as que reinventam 
Hegel; as que se apoiam em Kant; as fundamentalistas, que buscam a verdade revelada 
nas obras de Marx; as que partem das categorias marxianas para novos vôos; aquelas 
que, afirmando a possibilidade de exposição dialética, negam a possibilidade de uma in¬ 



vestigação dialética; até aquelas que dizem ser 'dialética' nome de pesquisa bem feita ou 
de religião. 

Em Cardoso (1962), Minayo (1989), Breilh (1988) e Breilh & Granda (1986), 
respaldamo-nos para a escolha da dialética marxista como a melhor forma de produ
zir conhecimento em Ciências Sociais, em Ciências da Saúde e em Epidemiologia. 
Hobsbawn (1983) e Anderson (1987, 1989) servem de guia no labirinto dos marxismos, 
em várias aproximações e rejeições do uso do método. Mas a apresentação dos guias não 
objetiva apresentar, sequer resumidamente, o debate, e sim buscar garantias mínimas 
para uma escolha metodológica, não perdendo de vista que a ida ao estoque de concep
ções e práticas da ciência tem por finalidade escolher método, certos usos deste e 
aplicações que dêem conta da compreensão do processo saúde/doença para fins 
epidemiológicos no domínio psiquiátrico. 

Dentre as dialéticas marxistas, a escolha de uma delas será respaldada em Sweezy 
(s/d), Ilienkov (s/d) e Longo (s/d). Com relação a esboços de uma prática de pesquisa 
cujo tema seja saúde/doença como processo coletivo, encontramos: Engels (1988), Marx 
(s/d) e Gramsci (1984). 

Depois, cada vez nos aproximando mais dos níveis intermediários e operativos de 
pesquisa, encontramos trabalhos empíricos: Laurell (1987), Possas (1989) e Breilh et al. 
(1990). Recuperando a trilha que leva ao problema saúde/doença mental, avaliamos as 
propostas de Politzer (1965) e Campana (1988), numa retomada de projeto teórico. 

A Epidemiologia Social baseada na dialética ainda não tem sequer tradução li
near, que dirá tradução crítica, para o domínio psiquiátrico. Entretanto, entre Politzer e 
Campana, destaca-se o trabalho de Adorno (1950), uma real, embora frustrada, incursão 
no empírico. 

Os textos serão abordados em busca de um programa mínimo de concordância 
entre os autores, para destacar modos de operacionalização e constituir uma práxis de 
pesquisa. 

CORTES TEÓRICOS FUNDAMENTAIS 

Consideremos, em primeiro lugar, a questão de certas proposições gerais, axio¬ 
máticas, na fronteira do conceito de paradigma proposto por Kuhn (1975). Há pelo me
nos dois conjuntos básicos destes axiomas que orientam a possibilidade de investigar e 
conhecer, mas não se submetem, na prática, à investigação e ao conhecimento. Estamos 
falando de um núcleo duro de pressupostos como o da opção de primado entre idéia e 
coisa, como o da adoção da cognoscibilidade ou não da essência do real. 

As principais tendências teóricas delimitam seus territórios de prática e originali
dade em razão da opção por um dos pólos das díades citadas. Os resultados têm sido to
talitários, oscilando entre o saber puro absoluto e a rotina investigativa fática. É preciso 
buscar posição que supere a polarização, afirmando que a coisa é prima arcaicamente, 
mas que, depois da idéia surgida, entre coisa e idéia se estabelecem interdeterminações, 
complementaridades, contradições e totalizações em devir, complexamente mediadas; 
afirmando, outrossim, que o real é cognoscível, porém de modo provisório, pois conheci
mento, coisa conhecida e relação entre os termos sempre mudam, uma vez que aparência 



é face da essência e o conhecimento parte do empírico, mas o dissolve em abstração para 
poder se afirmar. 

Em segundo lugar, consideremos a questão da neutralidade e do interesse, como 
proposta por Habermas (1982). Para ele, todo conhecimento é posto em movimento por 
interesses que o comandam. Se, por um lado, o saber não pode, enquanto tal, ser isolado 
de suas conseqüências, por outro, é complexo, podendo ser regulador e mediador, proce
dimento instrumental e grandeza comunicativa, possibilitando, então, o descolamento 
conhecimento/interesse. A pergunta: "Como é possível adquirir conhecimento digno de 
crédito?" só pode ser respondida após: crítica ao positivismo, o saber que recusa a refle
xão e esquece o entrelaçamento entre metodologia do conhecimento e processo objetivo 
de formação do objeto de conhecimento; crítica ao cientificismo, a aplicação tecnológica 
do conhecimento na vida cotidiana que faz da ciência condição sine qua non para a ani¬ 
quilação ou a sobrevivência humana; e eleger a economia como ponto de referência para 
a reconstrução das atividades sintéticas, mas eleição cuidadosa, inquirindo momento de 
comparecimento, modo de expressão, lugar na rede de mediações. 

No posfácio, Habermas (1982) oferece um grundrisse para nortear o pesquisador: 
distinguir o que é da experiência sensorial (ordem da descrição de observação) do que é 
da experiência comunicativa (ordem da narrativa de compreensão); distinguir o objeto e 
a ação de cada uma das experiências; distinguir a praxis da vida (liame das experiências) 
do que é praxis da pesquisa (liame entre a vida e o discurso que permite teoria); distin
guir o interesse que orienta do que emancipa. 

Consideremos as concepções sobre a relação homem/sociedade. 
Se o pesquisador pensar o social segundo uma concepção funcionalista, defenderá 

unidade metodológica, pois verá o social como similar ao natural; entenderá a sociedade 
como sistema natural composto por partes interdependentes com tendência à equilibra¬ 
ção; buscará catalogar o fenômeno como função ou disfunção em referência à manuten
ção do status quo do sistema. Fiel ao estudo do comportamento explícito (sinais), enten
derá sintoma como algo que acontece no sujeito e não como algo também criado pelo su
jeito. Fiel a conhecimento que só existe enquanto mensurabilidade, entenderá a relação 
saúde/doença como quantidades diferentes de uma mesma realidade, continuidade linear 
pólo a pólo. A proposta é que nos empenhemos na métrica de sintomas, na construção de 
síndromes descritivas de aparências. 

Se o pesquisador pensar o social segundo uma concepção compreensiva, defende
rá diversidade metodológica, pois natural e social geram valores específicos; entenderá 
sociedade como conjunto de relações humanas com significado, conjunto complexo que 
se apresenta simples ao estudo, se não for percebido que ali se exibe um nível e que a 
partir de qualquer nível é possível alcançar os outros, embora os significados descobertos 
valham para aquele nível e para aquele objetivo; buscará recortar o social sempre valen
do-se da única unidade empírica concreta, que é o indivíduo. Poucas investigações exer
citam esta concepção na área da saúde, e as que o fazem congelam-se no esforço de clas
sificar tipos, tendo por base freqüência, habitualidade e analogia de aparências. Tal pes
quisador entenderá a relação saúde/doença como qualidades diferentes da realidade vital, 
mas realidade referida a uma história sem evolução. 



Se o pesquisador pensar o social segundo uma concepção dialética, defenderá di
versidade metodológica, pois também entende que natural e social geram valores especí
ficos; acatará a relação subjetividade/objetividade como problemática, interdependente: 
o sujeito faz a coisa e a coisa faz o sujeito; verá sociedade como modo de produção das 
condições de existência, dinâmico, histórico, regido pela contradição, cuja compreensão 
requer que se apreenda a rede hierarquizada de determinações que integram os fenôme
nos. Este pesquisador entenderá a relação saúde/doença como processo histórico-social, 
com qualidades diferentes de outro processo histórico-social, que é a realidade vital dos 
seres humanos. Aqui se estarão constituindo totalidades de estudo a serem postas em re
ferência com outras totalidades que lhes determinem. 

Podemos listar três paradigmas de compreensão do social: 
• Um fiat do social sobre anterioridade natural. Se tomarmos a história da vida, o 

corte apresenta algum sentido real. Social e espécie humana estão interligados, o homem 
não existe desde sempre, ele se desenvolve a partir da história biológica. Mas se tomar
mos a história do homem, não há como identificar uma conversão datável ou defensável 
do 'homem-bicho' em 'homem-homem'. Por outro lado, estaríamos aceitando também 
um fiat do natural sobre anterioridade metafísica. 

• Um social natural. O homem seria naturalmente social, a sociabilidade como 
instinto. Mesmo fascinado pelo desenvolvimento da genética, não é possível supor o iso
lamento do cromossoma da sociabilidade, o fator zeta-delta-35, por exemplo, da sociabi
lidade. Esta compreensão implica aceitar as expressões da sociabilidade como arranjos 
de elementos em formas básicas. Não teríamos como escapar de algumas condenações: a 
guerra, o egoísmo, a pobreza, a civilização pervertendo o 'bom selvagem'. 

• Um social como construção permanente. Homem e sociedade são totalidades 
contraditórias, um transpassando o outro. A compreensão do social se dá pela transfor
mação da natureza, partindo de determinadas relações e visando à satisfação de determi
nadas necessidades, à criação de outras relações e outras necessidades. Social: conjunto 
problemático de processos, relações e instituições, que se interdeterminam, explicam-se, 
significam-se. 

ESCOLHA: A DIALÉTICA MARXISTA 

Fechando esta tétrade de questões, observemos o problema do método, como mo
mento teórico e técnico, desde já sinalizando para a escolha da dialética marxista. 

Consideremos processo saúde/doença como histórico, cuja essência dinâmica é 
uma tríplice, interdependente, contraditória natureza: bio-psico-social. A genética ex
pressa concentrações de transformações sucessivas a longo prazo. O fisiológico e o psi
cológico são campos de transformações mais imediatas do biológico. O indivíduo é o fe
nômeno que expressa a totalidade das experiências históricas dele e de seu mundo. A re
lação entre indivíduo e sociedade é a de duas totalidades que se interdeterminam e se 
contêm: o indivíduo está na sociedade e a sociedade no indivíduo, mas, se há alienação, 
o que da sociedade comparece no indivíduo será transpassado pelo fetiche. Existe a coi
sa, o significado da coisa, o sujeito que significa, a representação da coisa, a repre
sentação do sujeito e a representação da capacidade de representar tantas contradições. 



Consideremos que o sujeito seja simultaneamente pertinente a dois campos do 
mundo socioeconômico: produção (trabalho) e reprodução (consumo). No campo da pro
dução, enquanto realizador de trabalho alienado, o sujeito se consome, mas, enquanto 
realizador de trabalho (gerador de bens, construtor de identidade, metabolismo homem-
natureza), o sujeito se produz. No campo da reprodução, enquanto realizador de consu
mo alienado, o sujeito se consome, mas, enquanto realizador de consumo (geração de fi
lhos, construção de tempo livre, nutrição e de relações sociais para além do trabalho), o 
sujeito se produz. 

Consideremos que o fenômeno doença seja uma das expressões do modo como os 
homens vivem, que, por sua vez, apresenta-se de forma complexa, forma esta distinguí¬ 
vel em base, níveis de expressão e síndromes, para fins didáticos: 

• Base - a resultante individual da história de determinação, a concretização sin
gular das possibilidades oferecidas pelo estilo de vida e as inserções de classe. A base 
pode ser predominantemente física ou psíquica. A grande pergunta que qualquer investi
gação no campo do processo saúde/doença precisará responder é: qual o lugar, na hierar
quia de determinação da base, que trabalho e consumo ocupam? 

• Expressão - a resultante aparente das dinâmicas internas desencadeadas pela 
base. Como dois indivíduos, vivendo mesmas condições de existências, apresentam res
postas sanitárias diversas? A expressão pode ser predominantemente física ou psíquica. 
Pode haver base física e expressão física, base física e expressão psíquica, base psíquica 
e expressão física, base psíquica e expressão psíquica. Outra grande pergunta que qual
quer investigação no campo do processo saúde/doença precisará responder é: qual o lu
gar, na hierarquia da dinâmica da expressão, que trabalho e consumo ocupam? 

• Síndromes - formas empíricas, idiossincráticas, da expressão, agregando sinto
mas, sinais e curso, elementos simples dos modos de expressão. 

Que método apreende os processos com história e futuro, trajetória não determi
nada pelas partes? Que método supõe as partes como produto de um vínculo com o 
todo? Que método incorpora e supera a lógica formal? 

As capacidades da lógica dialética e seus procedimentos básicos, seu modo de 
'colher-representar-construir' o real, podem ser percebidos no diagrama de Granda 
(1987), transcrito a seguir: 



Caracterizando a dialética marxista e afirmando sua excelência para a repre
sentação dos fenômenos estruturais e para a análise dos processos sociais, Cardoso 
(1962) destaca que: 

• Os principais eixos de caracterização são: o conceito de totalidade, que re
produz condições, fatores e mecanismos de um fenômeno social, além de apresentar 
uma perspectiva de interpretação capaz de revelar formação, modos de expressão e 
efeitos; a garantia de preservação do valor heurístico dos dados, pois, sem sólida 
base empírica, a análise redunda em abstrações inúteis; e a revelação do concreto 
como processo marcado por um movimento do real e um movimento da razão, em re
lação recíproca e determinada. 

• A lógica dialética incorpora e supera a lógica formal, integrando as tensões uni
dade/totalidade, imediato/mediato, essência/aparência, geral/particular, abstrato/concre
to, indutivo/dedutivo, sincrônico/diacrônico, por fim preservando as possibilidades de 
generalização e as condições reais. 

• A interpretação se faz por meio da elaboração de categorias capazes de des
crever o empírico historicamente saturado, aparência mistificadora e essência mistifi¬ 
cada. O ponto de partida da investigação é o objeto empírico e o ponto de chegada é 
a interpretação. 

• A estrutura é contemplada, mas não é estruturalismo, pois integra produto obje
tivado com processos e significados. A função é contemplada, mas não é funcionalismo, 
uma vez que retorna à atividade social que constituiu os padrões de integração funcional. 

• Ε o melhor método para estudo dos fenômenos sociais, porque permite a análise 
dos processos recorrentes em conexão com mecanismos regulares de mudança, além de ex
plicar relações, regularidades e modificações dos fenômenos nas condições efetivas 
de suas produções. 

Minayo (1989) realiza um trabalho exemplar de sistematização das possibilidades 
de uso da dialética marxista para a pesquisa no campo da saúde: 

• A pesquisa em saúde é essencialmente qualitativa, por incorporar a questão do 
significado e a da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 
sociais, e interdisciplinar, já que nenhuma disciplina isolada pode dar conta do complexo 
objeto que a pesquisa em saúde persegue. 

• Ε também essencial o uso da dialética, porque esta abordagem busca 
compreender para transformar e exige que a teoria, desafiada pela prática, repen
se-se permanentemente. 

• A investigação sobre a saúde só pode ser entendida como uma sociologia de 
classe, mas: que possua instrumentos para perceber o caráter de abrangência das visões 
dominantes; que perceba a especificidade dos sistemas culturais e de subculturas domi
nadas em suas relações contraditórias com a dominação; que defina a origem e a histori¬ 
cidade das classes na estrutura do modo de produção; e que conceba sua realização, tanto 
nos espaços formais da economia e da política, como nas matrizes essenciais da cultura 
(família, vizinhança, igreja, grupos de lazer etc) . 

• Campo é etapa essencial de pesquisa, representada por recorte espacial que cor
responda à abrangência empírica do recorte teórico correspondente ao objeto de investi
gação. Exploração de campo é escolha do espaço e do grupo de pesquisa. A escolha de 



sujeitos deve privilegiar os sujeitos sociais que detêm os atributos que o investigador 
pretende conhecer, pois esta não é uma questão numérica e sim de relevância. Estando o 
grupo definido, estabelecer tática de entrada em campo. 

• A entrevista é o instrumento por excelência destes estudos, o que desdobra duas 
discussões: a representatividade da fala - a fala é reveladora de condições estruturais de 
sistemas de valores, normas e símbolos, a qual transmite representações de um grupo de
terminado em determinada condição; a relação pesquisador/pesquisado - a entrevista 
não é um trabalho unilateral, ou uma exploração, é uma interação social, em que os ato
res afetam-se, beneficiam-se e prejudicam-se mutuamente. 

• O que a entrevista pode colher? Representações sociais, categorias de pensa
mento que expressam, explicam, justificam ou questionam a realidade. É no plano indi
vidual que se expressam e a linguagem constitui a mediação privilegiada. O processo 
saúde/doença tem estatuto privilegiado de representação, pois vincula-se ao tema exis
tencial e inquestionavelmente significativo da vida, da morte e da loucura. 

• Cada sociedade tem um discurso sobre saúde/doença e sobre o corpo; tal discur
so corresponde à coerência ou às contradições de sua visão de mundo e de sua organiza
ção. A linguagem da doença não é, em primeiro lugar, linguagem em relação ao corpo, 
mas em relação à sociedade e aos vínculos sociais. Porém, independentemente de qual
quer explicação, é o indivíduo que adoece e enfrenta a morte. 

• Os principais perigos no tratamento do material são: a compreensão espontânea, 
como se o real se mostrasse total e nitidamente ao observador; a idealização de métodos 
e técnicas, como garantias da 'verdade' dos resultados; e a passagem imediata do muito 
abstrato ao muito concreto, sem qualquer operacionalização das mediações. 

• Acreditar na existência de racionalidade e responsabilidade no texto; assumir as 
questões do texto como problemas não resolvidos; assumir que não há interpretação ver
dadeira final, bem como assumir que quem comunica e quem interpreta são marcados 
por suas histórias são os principais pressupostos para o tratamento do material. 

• Etapas necessárias de uma investigação: diferenciar compreensão do contexto 
da comunicação de compreensão do contexto do próprio pesquisador; extrair definições 
de situação da cotidianidade do mundo do locutor, entendido como único mundo objeti
vo, mundo social comum, mundo de intersubjetividades. Há uma lógica em uso (investi
gação) e uma lógica reconstruída (exposição), ambas necessariamente articuladas. 

Após desenvolver crítica epistemológica à Epidemiologia Clássica, contestando o 
conceito de causa como fator e única possibilidade de determinação, o conceito de classe 
social como estrato indicável por renda, o conceito de doença como fenômeno a-históri¬ 
co que acontece nos sujeitos humanos, a redução empírica do conceito de variável, as 
ilusões estatísticas, as extrapolações da lógica clínica e as necessidades humanas enten
didas apenas como pertinentes à esfera do consumo, Breilh (1988) e Breilh & Granda 
(1986) começam a construir uma Epidemiologia Crítica, extraída diretamente da obra 
marxiana. 

• O processo saúde/doença constitui expressão particular do processo geral da 
vida social, incluindo e submetendo leis dos domínios físico, biológico, psicológico 
e social. 



• O fenômeno que a Epidemiologia enfrenta empírica e teoricamente, que busca 
colher e compreender, é manifestação externa (aparência mistificada) e representação 
(imagem subjetiva). 

• O movimento de conhecimento parte do concreto sensorial do processo vital 
para abstrações sociais e biológicas (saúde, doença, normal, patológico, desvio, indiví
duo, população, determinação, distribuição, condição de vida, produção, deterioração, 
trabalho, consumo), até a construção de categorias mais abstratas, como perfis epidemio¬ 
lógico, de produção, de consumo, de reprodução social. 

• A cada domínio epidemiológico (transtornos degenerativos, doenças infecto¬ 
contagiosas, doenças mentais etc.) integram-se níveis nos quais predominam determina
das naturezas de lei: dialéticas e de determinação complexa, no nível estrutural; dialéti
cas, causais e funcionais, no particular; funcionais e estatísticas, no individual. 

• Os processos estruturais da sociedade, que permitem explicar o aparecimento de 
condições particulares de vida; os perfis de reprodução social, que permitem explicar as 
potencialidades de esperança de vida, saúde e morbi-mortalidade e a totalização dos fe
nômenos formando o perfil epidemiológico de cada grupo social devem ser considerados 
para a construção e a hierarquização da rede de determinação. 

• Dimensões dos processos de determinação: estrutural - o desenvolvimento da 
capacidade produtiva e das relações sociais explicam as tendências sociais mais impor
tantes e as formas principais de organização coletiva; particular - as formas específicas 
dc produção e consumo explicam o padrão de vida de um grupo e os achados empíricos 
de saúde e doença; individual - os processos que, em última instância, levam o indiví
duo a adoecer e morrer, ou sustentam a saúde. 

• Condições básicas para a articulação da pesquisa: estabelecimento de grupo so
cial histórico-estruturalmente homogêneo como grupo de estudo; construção do perfil de 
reprodução social, articulando elementos do trabalho (segurança, tipo de contrato, salá
rio, indicadores de insalubridade e periculosidade, densidade de trabalhadores e de má
quinas, esforço, postura, matéria-prima, produto, ritmo, jornada, responsabilidade, criati
vidade, hierarquia) e do consumo (microclima, alimentação, moradia, vestuário, repouso, 
esporte, arte, comunicação de massas, acesso a educação e a serviços de saúde, transpor
te, organização coletiva, organização familiar, migração), e construção do perfil epide
miológico, articulando medidas dc capacidade vital, padrões de desenvolvimento e cres
cimento da população, padrões de morbi-mortalidade, distribuição dos fenômenos por 
variáveis individuais (gênero, idade, vivência sexual e etnia), ecológicas (altitude, clima, 
urbano/rural) c socioeconômicas (escolaridade, renda, profissão). 

Ε interessante destacar que a incursão dc Breilh & Granda (1986) pelo domínio 
psiquiátrico restringe-se a um pequeno quadro didático, comparativo, sem desdobramen
to operacional. 

Q U A L D I A L É T I C A M A R X I S T A ? 

Considerando a pletora de usos não marxistas da dialética e de marxismos desen
volvidos dentro de e após aquilo que Anderson (1987, 1989) denomina marxismo oci
dental, impõe-se rigorosa delimitação do que chamaremos aqui de dialética marxista. 



Para Sweezy (s/d), o que é dialética marxista? 
• É um método de produção de conhecimento, abstrato-dedutivo, capaz de reali

zar aproximações sucessivas do mais abstrato ao mais concreto e retornar criticamente. 
• Mas, qual a matéria a ser abstraída? O problema coloca três questões: O que 

está sendo examinado? Quais seus elementos essenciais? Um pesquisador pode estar 
abstraindo exatamente o que outro toma como objeto? 

• O primeiro movimento da pesquisa é pôr em relevo o essencial para tornar pos
sível a análise do que se pretende conhecer. 

• Então duas novas questões são desdobradas: Como começar? Quais os critérios 
de inclusão no campo do essencial? Estamos em plena tragédia prática das hipóteses e 
testes de hipóteses. 

• Abstrair é destacar certos aspectos do mundo real para fins de investigação. Es
tes resultados são sempre provisórios e modificam-se quando a investigação passa a ou
tros níveis de abstração. O que se deduz em nível abstrato é indicação teórica, não predi¬ 
ção concreta. 

• Critérios para julgar validez: As suposições estão feitas com a devida considera
ção ao problema estudado? Elas eliminam os elementos não essenciais do problema? 
Elas preservam os elementos essenciais? 

• Se todos estes critérios tiveram 'sim' como resposta: observou-se o princípio 
da abstração apropriada, prova de pertinência e validez. 

• O método intenta garantir o caráter histórico, isto é, o caráter transitório da rea
lidade pesquisada. 

Ilienkov (s/d) desdobra novos elementos para a compreensão da dialética marxista: 
• Ε a via que permite ao pensamento resolver o problema do conhecimento 

teórico do mundo. O concreto é a unidade da diversidade, resultado de múltiplas 
determinações. 

• Dialética implica a elevação do abstrato na realidade ao concreto no pensamen
to: esta elevação é uma idéia, uma premissa, e um momento orgânico do próprio proces
so de conhecimento. 

• Implica também apontar o duplo caminho (união e contradição), portanto a du
pla natureza do movimento do conhecimento, indicando o momento determinante. 

• O método da 'exposição' não é oposto ao da 'investigação', sequer é outro mé
todo. Se fossem opostos, o estudo de O Capital não nos forneceria um método e sim um 
estilo, o método teria de ser desentranhado de anotações, rascunhos, notas, diários, confi
dencias de Marx a respeito da produção do livro. 

• O processo de exposição é o processo de investigação depurado dos movi
mentos acessórios. Como a sucessão dos fatos não está concebida de antemão, o pes
quisador seguirá caminhos, atalhos, desvios, até surpreender a rede hierarquizada de 
determinações e expô-la como é, não como chegou a percebê-la. 

• A dialética realiza a coincidência consciente e desejada entre os momentos da 
indução e da dedução. O pressuposto de uma indução sem idéia é tão ficcional como o 
de pensamento puro. Todo olhar sobre o fato está carregado de ideologia. 

• A principal característica da dialética marxista é a concepção do objeto como 
totalidade com devenir histórico. 



Longo (s/d) oferece-nos outros elementos: 
• O método dialético proporciona a metodologia geral da investigação científica. 

Cada ciência deve descobrir o método peculiar de desenvolvimento de sua área específi
ca da realidade. 

• As relações são entendidas como um sistema e este, como um processo históri
co mediatizado, em que toda relação aparente encobre uma fenomênica e cada fenomêni¬ 
ca encobre uma essencial. As forças de um desenvolvimento são internas a ele próprio, 
havendo que descobri-las e individualizá-las. 

• O sistema de conceitos que corresponde ao sistema de relações reais organiza-
se de acordo com certa ordem lógica e com diferentes níveis de exposição. Esta ordem 
lógica haverá de ser análoga à dos fenômenos reais que representa e seus conceitos deve
rão apresentar distintos graus de concreção. 

• Quanto mais elevado o nível de abstração, menos capaz de predizer o comporta
mento concreto, porém assenta as bases teóricas indispensáveis para que isto possa ser 
realizado. 

• A formulação teórica representa a expressão sintética de um conjunto que expli
ca seus fatos concretos. A análise concreta representa a investigação empírica dos fatos 
concretos de acordo com concepção geral dos fenômenos. As abordagens quantitativa e 
qualitativa são indissociáveis. 

• Etapas da investigação científica: Iª) análise qualitativa, teórica, cujo instru
mento é a abstração; 2 a) análise quantitativa, pois as manifestações dos fenômenos de
vem ser medidas, valoradas e comparadas, entre si e com os resultados hipotéticos esta
belecidos teoricamente e 3 a) crítica qualitativa, reconstrução significativa dos fenôme
nos, testada e testando a teoria. 

• A Matemática analisa as proporções que caracterizam os fenômenos, nunca 
suas determinações. Os métodos matemáticos permitem a obtenção de resultados práti
cos válidos, até quando não se conhecem a essência e as relações reais existentes entre os 
fenômenos em questão. 

• As relações e proporções dedutíveis empiricamente, nas Ciências Sociais, va
riam rapidamente e suas conexões são muito complexas. Descrição, medição e elabora
ção matemática dos dados aparentes podem oferecer resultados práticos, mas, no geral, 
captando a realidade de modo inadequado devido ao fato de que os dados de partida es
tão em contínua e veloz transformação. 



INDICAÇÕES MARXISTAS 
PARA A PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE 

O marxismo é uma teoria da História que reivindica proporcionar uma história da 
teoria e, desde os trabalhos originais de Marx e Engels, passando, na Europa Oriental, 
pela consolidação e desagregação de Estados socialistas; passando, na Europa Ocidental, 
pelo retorno à Filosofia realizado pelo marxismo acadêmico; chegando às recriações e 
revisões fundamentalistas de hoje, apresenta aquilo que Hobsbawn (1983) chama de "in
trincado matagal teórico", possibilitador de uma "cultura informal, pluralista, questio¬ 
nadora e cosmopolita". 

Godelier (1983), resgatando idéias-força do marxismo, 4 demonstra a riqueza atual 
de seus desdobramentos teóricos e práticos na Filosofia (Habermas, Cohen), na Econo
mia (Braverman, O'Connor), na Política (Poulantzas) e na História (Hobsbawn, Dobb, 
Anderson), mas também demonstra como estamos quase virgens no campo específico do 
processo saúde/doença, especialmente no campo do processo saúde/doença mental. Ale
xis Leontiev, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Lucien Sève, Phil Brown, Alberto Merani, 
Carlos Castilla del Pino e Manuel Calvino, por exemplo, representam o quanto o marxis
mo tem podido ajudar na construção do objeto da Psicologia, mas pouco avançam na di
reção da pesquisa empírica sobre o modo como as pessoas concretas expressam sofri
mento psíquico concreto, derivado de suas condições concretas de vida. 

Existem indicações para uma concepção histórico-estrutural do processo saú
de/doença e de suas determinações, do processo subjetividade/objetividade e de suas de
terminações, e da distribuição dos fenômenos sanitários humanos em relação ao modo 
como as populações se constituem, desde as obras fundadoras do marxismo. Em A Situa
ção da Classe Trabalhadora na Inglaterra, publicada em 1845, Engels (1988) já expu
nha algumas destas questões: 

• A Revolução Industrial produziu centralizações: econômica (de riqueza), ecoló
gica (urbanização) e social (de classes). 

• A lógica da concorrência produz a universalização da competição (entre capita
listas, entre capitalistas e trabalhadores, entre trabalhadores) e individualismo. 

• A qualidade da existência humana (padrões de moradia, vestimenta, alimenta
ção, educação e saúde) resulta do lugar ocupado na produção das condições de existên
cia. 

• A categoria 'trabalhadores' não é homogênea, devendo ser estudada em sua 
heterogeneidade: de indústria atrasada, de indústria moderna, de minas, agrícola etc. 
A heterogeneidade é marcada pelo ramo da produção, pelo tipo de tecnologia aplica
da e pelas táticas de remuneração. 

4 "Os homens vivem em sociedade e a produzem para viver". "Os homens evoluem pela realização da história". "A his
tória é um movimento contraditório de dois tipos: entre grupos sociais que controlam diferentemente suas condições de 
existência; entre desenvolvimentos das relações materiais homem/natureza e formas sociais da divisão de trabalho/proces
so de produção". "Toda relação pode ser captada em sua estrutura aparente - conexões visíveis - e/ou em sua estrutura 
interna — conexões reais". "As relações entre estruturas não são lineares, nem simples: a Economia é o fundamento da 
casa, mas os homens moram na casa, não no fundamento". (GODELIER, 1983) 



• A esperança de vida e os padrões de morbi-mortalidade variam de acordo com 
as diferenças estruturais da população. 

• No geral, com industrialização e urbanização, consolida-se tendência de substi
tuição do agudo pelo crônico, do acidente pelo desgaste, do entorpecimento físico pelo 
intelectual. 

• O método dc coleta de dados deve integrar estatística e todas as fontes possí
veis com depoimento dos trabalhadores (entrevistas, cartas, discursos nas associações, 
panfletos etc.) e observação pessoal do pesquisador. 

• É possível estabelecer forte associação empírica entre epidemias e depressão 
econômica, entre alta mortalidade infantil e desnutrição, entre alta mortalidade e más 
condições de moradia, entre trabalho/consumo debilitados e baixa esperança de vida. 

• Os atores sociais constróem a imagem que têm de si mesmos. Mas há contradi
ção entre auto-imagem e base material. O trabalhador assalariado parece ser livre, por 
não ser vendido de uma vez só c sim por lotes horários, também por ser vendido por si 
próprio. A aparência de liberdade confere alguma liberdade real, mas nenhuma garantia 
permanente de sobrevivência. 

• A moral do trabalhador ('moral' é como Engels toma o psíquico) é radicalmen
te cindida: o trabalho produtivo não garante a sobrevivência; a mendicância é menos efi
caz ainda, além de ser humilhante; a criminalidade é risco desesperado e autoviolência 
ética. 

• Esta moral cindida pode levar ao alcoolismo ("certeza de esquecer, pelo menos 
por algumas horas, a miséria e o fardo da vida"), à inatividade fatalista, ao suicídio, ao 
homicídio ou à luta revolucionária. Mas o que permite a escolha de um destes caminhos, 
concretamente? 

• Para Paulo Netto (1988), Engels oferece um modelo de como o enquadramento 
teórico deve orientar a seleção e a análise factual, e como estas, tratadas dialetieamente, 
incidem na correção daquele. 

Com toda a densa e complexa compreensão da lógica econômica do modo de pro
dução capitalista, na era da revolução industrial, Marx (s/d) acatará e sistematizará as in
dicações de Engels, sobretudo nos Capítulos VIII e XIII do Livro 1 de O Capital, dedi
cados respectivamente à jornada de trabalho e à maquinaria. 

Marx percebe os problemas de determinação da jornada de trabalho ("esta guerra 
civil"), seu tamanho mínimo dado pelo valor de reprodução da força dc trabalho e seu 
tamanho máximo dado pelos limites físicos e sociais do trabalhador. Como a força dc 
trabalho está submetida à lógica da mercadoria, as necessidades dos trabalhadores esta
rão cm antagonismo permanente com as necessidades dos capitalistas, qualquer vitória 
de um representando alguma natureza de perda para o outro, os produtos adquirindo va
lor pelo que vampirizam em desgaste do produtor. 

Marx também percebe as transformações impostas a extensão e ritmo dos módu
los de produção pelas inovações tecnológicas, afetando músculos e atenção dos trabalha
dores. A partir daí, observa os modos como estes elementos impactam diretamente sobre 
o trabalhador e, indiretamente, sobre sua família, suas relações sociais, a cultura e o per
fil sanitário da sociedade. Então, retoma Engels e monta a equação condições de existên
cia/lugar na produção, investigando esperança de vida, qualidade da alimentação, morta¬ 



lidade geral e infantil, trabalho infantil e da mulher grávida, insalubridade, acidentalida¬ 
de, organização familiar, saneamento básico, acesso a serviços de saúde. 

Mas Engels e Marx estavam empenhados em descobrir as leis gerais do desenvol
vimento de um modo de produção, em construir uma ciência denominada Economia Po
lítica, a serviço da luta revolucionária, em construir um método de produção de conheci
mento que se reconstruísse e se operacionalizasse a cada novo objeto e para cada finali
dade prática. Assim, o modo como os determinantes histórico-estruturais comparecem na 
forma como as pessoas adoecem, morrem, percebem a condição humana c sofrem ou não 
com o que percebem, ficava apenas indicado. 

A obra de Gramsci (1984) oferece-nos mais um outro grundrisse, até pela condi
ção objetiva de ser produção intelectual realizada na prisão. Há um conjunto de anota
ções enfeixadas sob o título de Americanismo e Fordismo que indica caminhos para a in
vestigação daquilo que ele próprio denominava "novos e graves problemas de superes¬ 
trutura". O conjunto total de notas da prisão, com o nome de Lettere dal Cárcere foi pu
blicado em 1947 e republicado nos anos 60, pelo Instituto Gramsci, em tomos mais orgâ
nicos, des tacando Americanismo e Fordismo para concluir o volume Note sul 
Machiavelli. O que Gramsci nos indica? 

• Entre problemas importantes a serem estudados, surgem a sexualidade, as doen
ças causadas pelos modos de organização da produção, as crises de depressão determina
das pela crescente coerção moral exercida pelos aparelhos estatal e social, e a Psicanáli
se, expressão daquela coerção moral sobre os indivíduos. 

• A pesquisa se encontra diante de um desafio - como recortar as diferenças es
truturais dentro das classes e entre elas, pois são essas diferenças que podem oferecer ex
plicação para as distintas reações ao que pessoas e grupos viverão em comum. 

• A hegemonia vem da empresa e, para ser exercida, haverá necessidade de inter
mediários da política e da ideologia, em acordo com complexidade histórica anterior. 

• Mesmo com expropriação de saber e controle, o trabalhador não é 'gorila do¬ 
mesticado', é homem e reage, cria, recria. 

• Os progressos da higiene, que elevaram a média de vida humana, colocam cada 
vez mais a questão sexual como aspecto fundamental da questão econômica, e o campo 
da reprodução retorna sobre o campo da produção cada vez com mais força. 

• A vida urbana e industrial exige um tirocínio geral, um especial processo de 
adaptação psicofísica para as novas condições de trabalho, nutrição, habitação e costu
mes. 

• As mudanças dos modos de ser e viver são processadas aliando consentimento, 
persuasão e coerção. Até a década de 30, tem sido mais por coerção, lançando no inferno 
das subclasses os débeis, os refratários, ou simplesmente eliminando-os. 

• A produção exige que se conserve, fora do trabalho, um equilíbrio psicofísico 
que impeça o colapso no trabalho imposto pelos novos métodos de produção (tayloris¬ 
mo/fordismo), e permita que o trabalhador possa ser consumidor. O equilíbrio será me
lhor quanto mais for internalizado por persuasão e autoproposto. 



OPERACIONALIZAÇÕES NO CAMPO DA SAÚDE 

Laurell (1987) realiza mapeamento e balanço crítico das investigações latino-
americanas em trabalho e saúde, analisa quatro modelos de estudo da relação traba
lho/saúde e elabora modelo próprio, do qual apresenta proposta de aplicação. Seu hori
zonte de visibilidade é o do processo de produção. Acompanhemos pressupostos e su
gestões operativas: 

• Os trabalhadores não podem ser encarados apenas como fonte de informação. 
Eles devem ser integrados à pesquisa como agentes e sujeitos do processo de produção 
de conhecimento. 

• A correlação de forças entre trabalho e capital se expressa no cotidiano dos tra
balhadores por meio de um conjunto de elementos apreensível como padrão de desgaste. 

• Processo de produção (processo de valorização + processo de trabalho) é a cate
goria analítica central para compreensão do trabalho em relação com a saúde na socieda
de capitalista. 

• A pesquisa deve integrar pressupostos epistemológicos, lógica de investigação, 
análise quantitativa e qualitativa, elementos objetivos e subjetivos, pesquisador e sujeito. 

• Existe um protocolo de pesquisa, a denominada proposta Gardell & Frakenhaeuser, 
que não critica o conceito clássico de doença, elege 'estresse' como categoria explicativa 
e estrutura a pesquisa em torno do trabalhador individual. Os pré-requisitos exigidos são: 
colaboração do trabalhador, acesso livre aos lugares de trabalho e pesquisa dentro da jor
nada. Onde os requisitos não se efetivam, a pesquisa não pode efetivar-se. 

• Existe um outro protocolo de pesquisa, a denominada proposta Modelo Operá
rio Italiano, que apresenta uma concepção de risco pouco diferente daquela da Medicina 
do Trabalho e da Ergonomia. O protocolo parte de pressupostos interessantes, porém 
problemáticos: toda escolha, inclusive a tecnológica, é historicamente datada, representa 
interesse classista, o que contraria a mera apropriação, pelos trabalhadores, de instrumen
tos desenvolvidos por especialistas; impõe-se criar os próprios instrumentos de investi
gação; a pesquisa deve aderir ao horizonte de visibilidade do trabalhador, o que é, no mí
nimo, problemático, pois lateraliza as questões da localização fechada do trabalhador em 
postos e locais de trabalho, além de desconsiderar as perversões de conhecimento gera
das pela situação de alienação. 

• O Modelo Operário Italiano, entretanto, oferece inovações e processos operati
vos. Inovações: pesquisador e pesquisado são o mesmo sujeito; e conhecer e transformar 
são o mesmo momento. Operações: constituir como equipe de pesquisa e população pes
quisada grupo de trabalhadores que compartilhe condições de trabalho e vinculação polí
tica; validar consensualmente no grupo os problemas levantados; realizar medições e re
gistros bioestatísticos com assessoria técnica; elaborar mapa de risco ("representação 
gráfica do processo laborai e de seus agravos à saúde") e plataforma de reivindicações; e 
levantar os fatores de risco presentes no ambiente ("conjunto de condições de produção 
nas quais a força de trabalho e o capital transformam-se em mercadoria e lucro' '). 



• Laurell apropria-se principalmente do Modelo Operário Italiano, desenvolve os 
conceitos de carga laborai ("conjunto integrado de condições do processo de traba
lho" ) 5 e desgaste ("transformações negativas dos processos biopsíquicos humanos gera
das pela interação dinâmica das cargas laborais, representando um prejuízo das capacida
des efetivas e/ou potenciais, não necessariamente expresso como patologia"). 

• O conceito de carga é melhor que o de risco por não individualizar e sim sincre¬ 
tizar fatores cuja totalidade resultante é qualitativamente diferente da somatória das par
tes. O conceito de desgaste é melhor que o de doença por ser simultaneamente mais am
plo e mais discriminativo. 

Laurell está interessada em apreender de maneira profunda e totalizada o processo 
de trabalho, quer saber como este afeta o processo saúde/doença do trabalhador e, princi
palmente, quer predizer: conhecendo-se o processo de trabalho dominante, antecipam-se 
os traços gerais das possibilidades de sofrimento físico e psíquico. 

Possas (1989), afirmando-se em e destacando-se tanto de Laurell (1987), quanto 
de Breilh (1988), propõe uma operacionalização para estudos epidemiológicos que arti
cule categorias como 'condição de vida' e 'condição de trabalho', que concretize classe 
social diante de específica organização social de economias submetidas à sobreposição 
de atraso e modernidade, de periferia e centralidade, de dominância de um modo de pro
dução sem homogeneidade, e, principalmente, que seja capaz de revelar a hierarquia de 
mediações entre o econômico, o sociocultural e o biológico, entendidos como históricos. 

• Classe é conceito genérico que não dá conta da dimensão concreta da base so
bre a qual estudar as diferenças de morbi-mortalidade. Então impõe-se retomar a catego
ria 'população', como mais explicativa e mais epidemiologicamente específica. 

• O perfil de condições (padrão de reprodução social) que possa explicar o perfil 
epidemiológico da população deve considerar a dimensão espacial da ocupação urbana e 
rural, a densidade demográfica, alimentação, habitação, saneamento, transporte, lazer, 
esporte, posição perante o mercado de trabalho, modos de obtenção da sobrevivência 
(rotatividade da mão-de-obra, processos específicos de não-trabalho, processos específi
cos de trabalho). 

• No que diz respeito às populações absorvidas de modo regular em alguma ativi
dade produtiva, é necessário identificar intensidade do desgaste e natureza dos riscos, daí 
a utilidade do conceito de Ocupação', por sintetizar os elementos necessários ao perfil 
de trabalho. 

• Possas reproduz de Rumei (1987) uma classificação de categorias ocupacionais: 
intelectuais, agricultores, de serviço, operários e braçais. 

• Utilizando-se das classificações de doenças por grupo de causa (expressão im
própria, pois constituem grupos de fenômenos), Possas constrói classificação própria: 
crônico-degenerativas, infecto-parasitárias, causas externas e mentais. 

5 Cargas Laborais Tipo I - materialidade externa que ao interagir com o corpo cria nova materialidade interna (mecânicas, 
físicas, químicas e biológicas). Cargas Laborais Tipo II - materialidade interna que se expressa em processos internos fi
siológicos e psicológicos (esforço, postura, movimentos, sono/vigília, extensão da jornada, turnos, tensão prolongada, hi¬ 
peratenção, ritmo elevado, consciência de perigo, desqualificação, parcialização, repetitividade, responsabilidade inade
quada, descontrole sobre saber, decisões e produtos etc.) (LAURELL, 1987). 



• Propõe, então, um esquema básico de pesquisa 6 que articula as categorias ocu¬ 
pacionais e os grupos de fenômenos, em dois momentos, um primeiro de cruzamentos 
simples e um segundo de cruzamentos complexos. 

Que comentários podemo-nos permitir sistematizar? 
• O uso do conceito 'classe social' é fundamental, portanto não há como não usá-

lo, como quer a autora. 'Classe' é categoria genérica, pois, em nível econômico, teríamos 
apenas duas, a que possui meios de produção e a que possui força de trabalho, mas é teó
rica e explicativa. 'População' é empírica e descritiva, porém é genérica, porque remete a 
conjunto de seres vivos que compartilham alguma homogeneidade ecológico-estrutural. 
Ora, é exatamente para romper a generalidade descritivista, exibindo a heterogeneidade 
estrutural das populações humanas, que 'classe social' é usada, e, dependendo do nível 
de abordagem, para revelar o modo concreto como aparecem no cotidiano do objeto. 
Não se sustenta, para evitar os problemas colocados pela categoria 'classe social' , 
retomar a empírico-genérica 'população'. 

• No que diz respeito à classificação das condições de vida e de trabalho, pelo 
menos dois reparos se colocam de imediato: lº) O título do subgrupo III.7 apresenta re
dundância com relação ao título do grupo, e mereceria ser discriminado em Cuidados à 
Saúde, Cuidados à Educação e Outros Cuidados, por exemplo. 2º) Os cinco grupos po
dem ser cindidos em quatro, se a prática for liberal, por conta própria, ou contratada, e, 
sendo contratada, se o regime de propriedade do contratante é privado ou estatal. Além 
disto, um mesmo esforço classificatório precisaria ser aplicado às populações que se en
contram fora da atividade produtiva regular. Para isto, de antemão, podemos perceber 
pelo menos três problemas: As crianças, com suas especificidades biopsicológicas de de
senvolvimento, podem simplesmente ser alocadas na classificação dos pais? Os aposen
tados que não retornam à produção, sequer marginalmente, com suas especificidades 
biopsicológicas de desenvolvimento, podem simplesmente ser alocados na classificação 
dominante de sua produção anterior? Os cônjuges responsáveis pelas tarefas domésticas 
podem constituir subcategoria da classificação do cônjuge que se encontra na produção 
ou podem constituir categoria à parte, embora devamos lembrar que têm processos dife
rentes de atividade, mas compartilham do poder de compra da renda do outro? 

• A autora realiza uma crítica formal ao conceito de causa, pois apenas refere-o a 
uma estrutura de causalidade submetida a esquema de determinação múltipla. A causa é 
uma das expressões da determinação, sendo, portanto, categoria contida, não continente. 
Também realiza uma crítica formal ao conceito de risco: primeiro, emparelha-o ecletica¬ 
mente com o conceito de desgaste, depois, reassume-o intacto. 

6 Esquema I. Cruzamentos simples. 1.1. Distribuição Populacional por Condição de Risco = Porcentagem de população por 
subgrupo de condição de vida e trabalho. 1.2. Padrões Epidemiológicos por Condição de Risco = Porcentagem de exposi
ção dos subgrupos de doença por subgrupo de condição de vida e de trabalho. 1.3. Perfil Epidemiológico por Condição de 
Risco = Cruzando 1.1 com 1.2. Esquema II. Cruzamentos complexos. II. 1. Distribuição Populacional Total = Distribuição 
da população entre todas as combinações possíveis dos níveis/classes discretos de cada condição de vida e de trabalho. 
II.2. Padrões Epidemiológicos Totais = Distribuição dos graus de risco associados às patologias em populações sujeitas a 
cada combinação possível de níveis/classes de cada condição de risco. 11.3. Perfil Epidemiológico Total = Cruzando 11.1 
com II.2 (POSSAS, 1989). 



• Por fim, interessa destacar o estatuto independente que a autora concede 
às doenças mentais, sem, no entanto, discriminá-las, tomando-as como um todo 
homogêneo. 

O complexo estudo epidemiológico de Breilh et al. (1990) não visa comprovar 
determinação e sim fornecer elementos para planejamento social. Representa, porém, 
operacionalização de grande envergadura da proposta teórica de construir perfil de repro
dução social para explicar perfil epidemiológico, indicando, assim, pontos a serem trans
formados pela ação política aliada aos interesses das classes subalternas. A base da ope
racionalização é a zona territorial homogênea. 

• A saúde coletiva é parte integrante da vida social; portanto, garantidas as espe¬ 
cificidades, a primeira submete-se às leis gerais da segunda. A parte (processo saú
de/doença) é produto de sua própria história e da história do todo. 

• Os membros de cada classe social, de acordo com o modo de inserção na es
fera produtiva, padrões de consumo e formas de organização e cultura, desenvolvem-
se em meio a um sistema contraditório, no qual se opõem tanto valores que protegem 
e aperfeiçoam a saúde e os processos biológicos, como contravalores que os 
deterioram e destroem. 

• Dimensões da reprodução social: Geral - no caso das sociedades capitalistas, 
adquire o caráter histórico de acumulação de capital, competição universal e transforma
ção de todas as relações em mercadoria. Particular - a das classes ou grupos sociais es
pecíficos que conformam a sociedade dada. 

• Eixo dos processos de determinação: Movimento complexo, intermediado, que 
atravessa as variadas dimensões do processo produtivo - distribuição > consumo > terri
tório > relações político/ideológicas. 

• Etapas do processo de pesquisa que tome território por base: caracterização da 

sociedade (Economia - Política - Sociologia); caracterização das estratégias de sobre

vivência familiar (nas economias periféricas, onde o capitalismo monopolista é hegemô

nico, mas não homogêneo, e onde existe grande população excedente, disfuncional até 

para as necessidades de 'exército de reserva', esta caracterização é vital, pois parte subs

tancia] da população vai estar fora dos circuitos formais de produção); caracterização das 

determinações epiclimáticas (mediação do espaço geográfico). 

• A construção das zonas territoriais homogêneas obedece a critérios político-ad¬ 

ministrativos, econômicos, demográficos e climáticos. 7 

• Elementos a serem coletados: demográficos (natalidade, fecundidade, mortali
dade geral, migração, densidade populacional, distribuição urbano-rural, distribuição etá
ria, distribuição sexual); econômicos (modo de produção, situação periférica ou central 

7 Critério político-administrativo: o critério permite ajustar resultados às divisões - município, província, estado, país -
cristalizadas pelas lutas políticas do passado, consolidadas no mapa geopolítico atual. Critério econômico: ordenação se
gundo estágio dominante de desenvolvimento: Empresarial = desenvolvimento monopolista; Transicional = desenvolvi
mento pré-monopolista; Atrasada = desenvolvimento pré-capitalista; Transicional por Colonização = capitalização agres
siva e tomada de território econômico pré-habitado; e Transicional de Pequena Produção Protegida = pequenas unidades 
econômicas de caça, pesca, turismo e artesanato, protegidas pelo Estado. Critério demográfico: Metropolitana. Concentra
ção Urbana Média. Concentração Urbana Baixa. Critério climático: tropical e subtropical úmido, tropical e subtropical 
seco, temperado etc. (BREILH et al., 1990). 



da economia, tipo de desenvolvimento do modo de produção, recessão/crescimento, 
composição por setor da economia, composição da força de trabalho, processos de traba
lho, posição dos salários na massa de rendas, inflação, custo da cesta básica, empre
go/desemprego, trabalho infantil, incorporação da mulher no mercado de trabalho); so
ciais (analfabetismo, vagas escolares, vagas hospitalares, vagas em creche, habitação, fa
velas, alimentação, morbidade, cobertura a partos, crianças abandonadas, criminalidade, 
comunicação de massa, transporte coletivo, mortalidade infantil, mortalidade feminina); 
e sanitárias (rede de esgotos, oferta de água tratada, coleta de lixo, poluição ambiental, 
controle dos produtos industrializados para alimento e medicação). 

Podemos perceber agora que os estudos epidemiológicos têm operacionalizações 
em razão do objetivo (comprovar determinação, política sanitária, desenvolvimento téc¬ 
nico-instrumental etc.) e do campo escolhido para, partindo dele, visualizar o todo social 
(produção, consumo, território). 

Os autores não fazem uma hierarquia produção-consumo, em que o estudo do 
perfil de produção tanto poderia explicar o perfil epidemiológico, como o de consumo. 
Disto resulta a baixa operacionalização dos elementos da produção, concretizáveis por 
ramo, idade tecnológica e tipo de competição. Não é a esfera da produção que será corta
da em zonas homogêneas, e sim o território, integrando elementos gerais de produção, de 
consumo, de situação sanitária, visando construir um perfil de reprodução social, inter¬ 
pretável pela categoria 'deterioração social'. 

Temos então que a Epidemiologia configura perfil sanitário e todas as suas per
guntas se dirigem às outras ciências: Economia, Sociologia, Demografla, Política, Antro
pologia, Psicologia, Biologia etc. Contudo, o esforço de partir do genérico do modo de 
produção para condição concreta de existência dos grupos sociais obteve resultados alen¬ 
tadores. 

INDICAÇÕES MARXISTAS PARA 
PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 

O corte apresentado por Althusser entre um jovem e um velho, no que diz respei
to a Marx, tantas vezes aceito e refutado, é particularmente útil quando estudamos as 
contribuições de Politzer à Psicologia. Há um jovem Politzer que produz um grundrisse 
de uma psicologia marxista mas que, após a automutilação denunciada por Bleger 
(1965), é abandonado por um Politzer econômico-reducionista seguinte. Este grundrisse 
pode ser percebido nos escritos psicológicos publicados em 1928-1929 (Politzer, 1965): 

• Não há nada de especificamente psicológico nas psicologias praticadas. A Psi
cologia do Comportamento Aparente critica a Psicologia da Consciência que critica a 
Psicologia da Alma, e nenhuma sai do formal e da conciliação. 

• É preciso substituir a crítica da forma pela crítica de fundo, superando o ecletis
mo e a conciliação pela incorporação com superação. 

• Os fundamentos de uma Psicologia Concreta, baseada no marxismo, só poderão 
ser elaborados mediante permanente trabalho coletivo. 

• A crise da Psicologia não será superada enquanto a crítica não for eficaz, 
operacionalizável. 



• A vida biológica dos homens expressa-se através da vida propriamente humana 
dos homens, a qual apresenta visão, intenção, compreensão e conhecimento dramáticos. 

• A Psicologia é a ciência que pode estudar o drama em sua atualidade e particu
laridade determinadas. 

• Todas as formas de realização humana estão ligadas aos seus fenômenos, algu
mas mais (erotismo), outras menos (trabalho) ligadas ao determinismo individual. 

• A Psicologia tem se baseado em tradição de conhecimento, não no estudo de fa
tos; investiga sem plano (errática) e mutiladamente (detendo-se antes do fato, prisioneira 
de precauções e garantias de neutralidade). 

• A Psicologia Industrial e a Psicometria constituem possibilidades de uma Psico
logia Concreta, se lhes for acrescentada a crítica de fundo que o marxismo possibilita. 

• O determinismo psicológico atua nas malhas do determinismo econômico, este 
último confere alcance e limite ao primeiro, mas não anula sua especificidade. 

Muitas décadas se passaram até que novo teórico repensasse o campo do psíqui
co, buscando apreendê-lo como processo coletivo. Sua declarada intenção é de constituir 
uma epidemiologia daquilo que se cristaliza em torno do fenômeno personalidade. Cam
pana (1988) arrola problemas da ciência, do método científico, das concepções sobre 
personalidade e das possibilidades de abordagem epidemiológica da personalidade. Ela
bora uma crítica de fundo ao behaviorismo e à existencial-fenomenologia, para apresen
tar uma defesa do uso da dialética marxista. 

• A Psicologia Materialista tem estado demasiadamente concentrada nos as
pectos fisiológicos da vida mental. É muito recente seu interesse pelas relações e ati
tudes humanas. 

• A consciência constitui capacidade humana de refletir os elementos fundamen
tais da realidade, permitindo ao sujeito dar-se conta do sentido das interações e preparar 
ações que envolvam experiências prévias e perspectivas futuras. A consciência se objeti
va pelas atividades (dominantes: trabalho e linguagem) e pela personalidade (saudável, 
se predominam valores; doentia, se predominam contravalores). A linguagem termina 
por ser a forma-síntese de objetivação, por ser a consciência prática, a consciência que 
existe para os outros homens. 

• A personalidade representa resultado individual do conjunto de relações so
ciais vividas pelo indivíduo e seu grupo social, é uma das formas de objetivação da 
consciência. A anatomia da sociedade deve ser buscada nas relações econômicas; a 
da consciência, na linguagem; a da personalidade, nas relações sociais. 

• Eixos genéricos para compreensão da personalidade: materialidade, determina
ção pela prática histórico-social e relação dialética (complementar, contraditória, interde
pendente) indivíduo/sociedade. 

• Eixos específicos para compreensão da personalidade: estado da base sensorial-
nervosa; lógica fundamental das relações econômicas (exemplo: sob o capitalismo, todas 
as relações são transformadas em relações mercadológicas, compra e venda como base); 
natureza dos sistemas mediadores de relações sociais (família, escola, igreja, empresa); 
estado de satisfação das necessidades que surgiram, surgem e continuarão surgindo. 

A abordagem mapeia problemas teóricos, insinua soluções, mas não transforma 
as insinuações em propostas, conseqüentemente não operacionaliza propostas. Isto nos 



remeteria ao mesmo patamar alcançado por Politzer, todavia um e outro já nos permitem 
antecipar que o campo do processo saúde/doença mental é o campo da personalidade, 
expressão da consciência. 

OPERACIONALIZAÇÕES NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL 

A obra que Adorno (1950) desenvolveu nos Estados Unidos aponta mais que um 
grundrisse para a possibilidade de identificar fenômenos psicológicos em populações, 
caracterizá-los e surpreender suas determinações, pois representa uma experiência de in
cursão efetiva na realidade. O pragmatismo dos colaboradores americanos pode ter veta
do vôos teóricos mais altos, porém o que surgiu não foi superado até agora. 

Para Carone (1986), estudando a fortuna bibliográfica derivada de The Authoritarian 
Personality, houve perda dos princípios teóricos e metodológicos da Teoria Crítica da Escola 
de Frankfurt. Os estudos subseqüentes não trouxeram profundidade ao conhecimento da es
trutura psíquica, sequer ao conhecimento do objetivo mais limitado de revelar o substrato 
psíquico do fascismo. Estes desdobramentos, com perda de princípio, podem ser simboliza
dos pelos estudos de Levinsohn & Sanford, apropriados por Gough (1951) ao desenvolver a 
subescala 'preconceito' para o Minesota Multifasic Personality Inventary (MMPI), um ins
trumento que não rompe com a concepção kraepeliniana de doença mental, mas que perma
nece útil por sua capacidade de descrição e sua sensibilidade discriminativa. 

Sumarizemos a incursão de Adorno: 
• Psiquismo e sociedade são mediados por instituições (família, escola, igreja, 

empresa etc) . Qual o lugar de cada instituição na determinação das características de 
cada grupo e/ou cada sujeito, em cada organização social específica? 

• O pressuposto básico é o da unidade psíquica estrutural, o que permitiria, com 
base nas respostas dadas a determinadas perguntas, centradas numa certa dimensão psi
cológica, deduzir respostas a outras perguntas, referentes a outras dimensões. 

• Personalidade é conceituada como organização de força, mais ou menos durá
vel, dentro do indivíduo, que representa o sedimento das interiorizações e as possibilida
des de reação e criação. 

• Ideologia é conceituada como conjunto de opiniões, atitudes e valores, apro
priada pelo indivíduo, que, no entanto, tem existência transindividual, de caráter históri
co e macrossocietário. 

• A organização social produz elementos de cultura que, interiorizados, organi
zam o caráter. O caráter organizado predispõe o sujeito para determinadas opções políti¬ 
co-ideológicas. A interiorização da cultura introjeta violência, mas também impulsos e 
tendências emancipatórias. 

• A ideologia ossificada definiria tipos de caráter que, definidos, retornariam so
bre a ideologia justificando-a, acolhendo-a, facilitando-a. 

• Ε necessário transpor para o plano empírico as concepções teóricas, e a investi
gação só pode ser interdisciplinar. 

• O uso do instrumento questionário, para coleta de dados, sozinho, não permite 
compreender dinâmica de personalidade. Ε necessário suplantar este limite articulando 
instrumentos (questionários e entrevistas de aprofundamento), naturezas diversas de 



questões (factuais, opinativas, projetivas) e níveis de estudo (caso grupo e caso indivi
dual). Os resultados globais do estudo de grupo (população) indicariam elementos para a 
seleção dos sujeitos para estudo individual de caso. 

• A pesquisa objetiva construir um elenco de tendências, de tipos. A variedade de 
tipos caracterológicos encontrados 8 revela a diversidade das formas pelas quais a cultura 
impõe seus conteúdos aos indivíduos. 

• Características gerais encontradas, naqueles grupos, naquela sociedade, na
quele tempo: há uma tendência de a personalidade se identificar com o status quo; há 
uma tendência de a personalidade se adaptar à aparência de uma realidade ossificada; 
há antiutopismo. 

Problemas que podemos identificar nesta instigante incursão de Adorno pelo 
campo do psíquico, em nível quase-epidemiológico: 

• O pressuposto da unidade psíquica estrutural. Não parece que o psíquico se 
constitua homogeneamente, considerando-se a realidade heterogênea das condições so
ciais e a existência da alienação. Objetividade heterogênea > subjetividade heterogênea. 
A heterogeneidade estrutural pode ter zonas dc equilíbrio, contradição e antagonismo, 
antagonismo que pode se expressar por ruptura sujeito/objeto, ruptura que pode se ex
pressar por doença mental, mas sem que antagonismo, ruptura e doença mental possam 
ser reduzidos uns aos outros. 

• A identificação de respostas a questionário com convicção íntima. As respostas 
dos sujeitos passam sempre por um julgamento do que a moral individual considera justo 
e do que o sujeito suspeita agradará ao pesquisador, que nunca se apresenta neutro diante 
dele, e sim munido de um estatuto. O determinismo simples personalidade/ideologia pre
cisa ser dialctizado e a própria concepção de ideologia deve ser expurgada de seu lado 
clean, para norte-americano, no início da guerra fria, ver. 

• As mediações quase mecânicas entre indivíduo e sociedade. Estas são as totali
dades a serem consideradas, não psiquismo e sociedade como quer Adorno, pois psiquis¬ 
mo já é uma mediação. Personalidade e ideologia correspondem a outra relação entre to
talidades, melhor entendida como probabilística. 

• A construção das populações de estudo. O critério de configuração dos grupos 
foi superestrutural, sem considerar as determinações econômicas, além de terem sido 
constituídos por sujeitos-limite (prisioneiros, veteranos, doentes mentais). 

• Tomar um sucesso como fracasso. Um progressista em política pode ser s ado 
masoquista e este achado não podia ser aceito pelo pensamento esclarecido dos anos pós-
derrota do nazismo. Daí Adorno recusar os achados e supor ter fracassado. 

• Conceito de interdisciplinaridade como mera multiprofissionalidade, incluindo 
defesa corporativa de áreas de conhecimento. Disciplina científica não é profissão c in
terdisciplinaridade não é mera somatória de disciplinas isoladas. 

Mas Adorno avança, diz que não só é possível, como inevitável a pesquisa empí
rica e coloca-nos diante dos desafios de hoje. Politzer e Adorno ajudam-nos a construir 

8 São 12 os lipos: os sete high score (Ressentido. Superficial, Convencional, Autoritário, Rebelde-Psicopala. Lunático. Manipulaclor) e os cinco low score (Rígido. Contestador, Impulsivo, Descontraído. Genuíno) (ADORNO. 1950) 



um protocolo de pesquisa de processos histórico-estruturais. Campana inicia o debate es
pecificamente epidemiológico, especificamente direcionado ao campo da saúde mental. 

CONCLUSÃO 

Integrando e buscando superar as contribuições anteriores, estamos agora em me
lhores condições para esboçar um desenho metodológico que dê conta da complexidade 
do objetivo proposto: estudar distribuição, modos de expressão e modos de determinação 
do processo saúde/doença mental em populações humanas qualificadas histórico-estrutu¬ 
ralmente. 

Esboço de uma Taxonomia Epidemiológica 

O campo da Epidemiologia é constituído por natureza do objeto e categorias in
termediárias operacionalizadoras. Mas tomando método, tema ou campo de entrada, ob
jetivo específico, domínio genérico e domínio específico, quantas epidemiologias pode
mos ter? 

• Segundo método: fenomenológica, funcionalista, estruturalista, compreensiva, 
dialética marxista, dialética não marxista, neopositivista etc. 

• Segundo tema ou campo de entrada: produção, reprodução, território, perfil as¬ 
sistencial, cultura, período histórico etc. 

• Segundo objetivo específico: planejamento sanitário e assistencial, comprova
ção de associação lógica, comprovação de determinação, desenvolvimento tecno-instru¬ 
mental etc. 

• Segundo domínio genérico: dos acidentes, dos desgastes, endocrinológica, car¬ 
diológica, gastrenterológica, imunológica, psiquiátrica etc. 

• Segundo domínio específico no campo psiquiátrico: da personalidade, do sofri
mento psicológico, da doença mental. 

Este é um achado fundamental para o prosseguimento de qualquer debate que en
volva a maturação científica de uma Epidemiologia Psiquiátrica, o do domínio específi
co. Se o paradigma da identidade entre loucura e possessão permitia uma epidemiologia 
da alma, agora o paradigma da distinção soma/psiquê, desdobrado em paradigma da he
terogeneidade estrutural da subjetividade, permite uma epidemiologia da personalidade, 
uma epidemiologia do sofrimento psicológico e uma epidemiologia da doença mental 
(transtornos somatopsíquicos e psicossomáticos, psicopatias, neuroses, psicoses). 

Esboço de um Modelo de Investigação 

A práxis de pesquisa em Epidemiologia Psiquiátrica, nas dimensões da personali
dade, do sofrimento psíquico e da doença, obriga a algumas decisões fundamentais: 

• Método de escolha: dialética marxista. 
• Pressupostos teóricos: 

A subjetividade é estruturalmente heterogênea, como o mundo objetivo. 
A personalidade é o campo de expressão da consciência. 



Sofrimento e doença mental representam qualidades da personalidade, objeti¬ 
vando-se como a consciência o fizer. 

A abordagem quantitativa colhe aparências que, obrigatoriamente, necessitam 
ser explicadas e significadas. 

O campo do determinado explica-se pelo campo dos determinantes, donde a 
Epidemiologia obriga-se a perguntar a outras ciências o significado do que encontra 
e recorta. 

Os estudos exigem uma práxis interdisciplinar de pesquisa, garantido um eixo 
epistêmico e uma axiomática comum. 

• Protocolo geral de pesquisa: 
Estudo dominantemente qualitativo, articulando estudos de caso e abordagens 

quantitativas. 
Secundarização da coleta aleatória de sujeitos, pois a população é estrutural

mente heterogênea e tal heterogeneidade explica, em última instância, os perfis sanitá
rios encontrados. 

Sucessão de etapas: descritiva da população epidemiológica, identificando ten
dências; analítica amostrai, identificando formas de realização das tendências; e retorno 
teórico-crítico. 

Integração de instrumentos (questionário, entrevista, observação, teste, diário de 
campo), pois um só instrumento não é capaz de apreender a complexidade de um objeto 
saturado de história e subjetividade. 

• Construção de população significativa. 
Construção do perfil de reprodução social: produção e consumo. Na depen

dência do campo de partida, o outro campo precisa ser resgatado em fase de aprofun
damento. Ciências de apoio: Demografia, História, Economia, Sociologia, Política e 
Antropologia. 

Construção do perfil epidemiológico: censo de tendências (proporção, distribui
ção e formas de expressão de representações) e qualificação (aprofundamento por amos
tragem e teste clínico, seguido de outro para estudo individual de caso). 

• Compreensão crítica da relação entre perfis. 
O achado fundamental a ser destacado neste momento de finalização provisória 

de um esboço de prática de pesquisa é o da retomada crítica de uma proposta de Cooper 
& Morgan (1973): A investigação epidemiológica não pode mais ocorrer senão em duas 
etapas necessárias - uma geral, de massa, para screening de tendências, mapeando ca
racterísticas e possibilidades; outra amostrai, para aprofundamento crítico e qualificação. 
Constitui-se perfil de reprodução social, levantam-se hipóteses e comprovam-se associa
ções lógicas na etapa analítico-quantitativa; constitui-se perfil epidemiológico, testam-se 
hipóteses e comprovam-se processos de determinação na etapa crítico-qualitativa. 


