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INTRODUÇÃO 

O espectro de um problema ronda as Ciências Sociais: de que modo apreender o 
fenômeno da doença mental como um processo coletivo? 

A Psiquiatria lateraliza a questão, entendendo a doença como fato biológico indi
vidual e a relação saúde/doença pelo modelo da causalidade. Toma o sintoma pela doen
ça e os fenômenos imediatamente associáveis como causa. Por um lado, um corpo a-his¬ 
tórico é o campo onde a desgraça ocorre; por outro, um mundo a-histórico constitui a 
cornucópia dos males. Para Costa (1981), excluindo o psicopático e tentando prevenir as 
probabilidades psicopatógenas, a Psiquiatria monta o hipogrifo de uma delegação de po
der e sai em busca do Santo Graal da razão perdida. 

A Psicologia Social, nos últimos quarenta anos, vem constituindo Saúde Mental 
como área aplicada, mas, como demonstram Freeman & Giovannoni (1968), como cam
po elusivo e difuso, conotativo, nada avançando para além do pântano conceituai. Torna 
'tipo' o freqüente, busca descobrir os limites das capacidades sociais de tolerar desvios e 
erige o objeto personalidade como seu problema. 

A Epidemiologia não tem sabido o que fazer: traça proporções e freqüências va
lendo-se daquilo denunciado socialmente e acatado pelos serviços, numa perversa dialé
tica entre denúncia, rótulo e diagnóstico; aceita o normal estatístico como normal moral; 
pensa todo o fenômeno do sofrimento psíquico com base na compreensão psiquiátrica da 
psicose e aceita população como categoria natural. Goldberg (1982) demonstra que os 
estudos epidemiológicos têm sido decompostos em estudos de múltiplas relações par
ciais, com tratamento igualitário de variáveis, sem hierarquizá-las e sem considerar suas 
inter-relações. Em vez de uma concepção teórica, o que se tem é um processo de ensaio e 
erro, formalizado pela tradição, que vai codificando questões em características de pes
soa, espaço e tempo. 

O vestíbulo da pretensão de apreender processo saúde mental/doença mental 
como processo histórico-social e recortar tal objeto sobre população, obriga a repensar 
saúde mental, loucura, doença mental, população e Epidemiologia. Portanto, mais do que 
nunca, estamos desafiados a repensar o método. 

Desde a adolescência, consumidor persistente de Sartre e Freud e descobrindo o 
continente da História segundo o marxismo, tenho me perguntado: Como lei econômica 
se transforma em convicção interiorizada, podendo até estar em contradição com a con
dição material do convicto? Se saúde mental, doença mental, representação sobre a saú
de mental e representação sobre a doença mental são conteúdos da consciência, como 
distingui-las, colhê-las e classificá-las? O saber só se constitui como classificatório? Será 
no campo do caso que surgem hipóteses a serem testadas e comprovadas estatisticamente 
ou, pelo contrário, a estatística oferece tendências a serem testadas no campo do caso? Ε 



'caso' reduz-se a indivíduo ou pode compreender grupo homogêneo segundo caracterís
tica histórico-estrutural? 

As tentativas de responder a estas perguntas levaram-me pelos caminhos da Psi
quiatria Clínica, da administração de hospícios, do ensino de Psicopatologia, até o retor
no, talvez, às mesmas questões, porém de outro modo, em outro nível de abstração. 

Acredito que é possível conhecer o mundo, mas de modo transverso, fugidio, 
pois, quando o conhecimento se estrutura e se expressa, o conhecido já mudou, ou quan
do o conhecido se congela, o conhecimento pode abandonar sua relação com o empírico 
e tornar-se visionário. 

Acredito que a doença mental tenha existência objetiva e que haja um específico 
psicopatológico gerador de sofrimento e paralisia, hidra de milhares de cabeças na Lerna 
dos modos de produção das condições de existência, principalmente quando estes se en
contram em contradição com os modos de produção de verdades. Sendo assim, não acre
dito que a doença mental seja um desejável alternativo estado do ser, que seja uma pura 
construção ideológica de interesses postos em conflito, ou que seja fatalidade inescapá¬ 
vel de um biológico cristalizado para sempre. 

Acredito que a ciência se refaça permanentemente, despojando-se do concreto 
para entendê-lo, sendo, entretanto, desafiada a intervir no concreto e não na metáfora que 
inventou para compreendê-lo. 

Acredito que garantir a historicidade do objeto que se investiga não nos obriga a 
recompor, a cada vez, toda a história da humanidade, mas gosto de historiografia crítica, 
de datas e anedotas, e vez por outra posso perder-me entre Minos, o Minotauro, e a rebe
lião do povo grego; entre Constantinopla e as Brumas de Avalon; entre a Revolução In
dustrial, a queda do muro de Berlim e o impeachment de um Presidente da República; 
tudo para entender o sofrimento psíquico de José da Esquina. 

As convicções do autor são as armas com as quais entra em campo, pois não revi
ve o mito de Adão ou o do Bom Selvagem. Ε preciso revelar estes apriorismos e trans
formá-los em perguntas. Todas as crenças se transformam em indagações: será? como 
será? por quê? 

A Psiquiatria, a Psicopatologia e a Epidemiologia têm vivido, nos últimos trinta 
anos, um grande ajuste de contas com suas concepções, instrumentos, objetos e objeti
vos. Crises são terreno fértil para o deleite especulativo e para o niilismo, sendo impera
tivo que possamos escapar destas duas armadilhas. Basaglia (1985), retomando Gramsci, 
sem destacar especificamente a Epidemiologia, mas também a ela se aplicando, convoca-
nos para o pessimismo na teoria e o otimismo na prática. 

Qual o caminho a seguir para iniciarmos os movimentos de aproximação ao pro
blema apenas intuído, ancho em suas dimensões, fosco em seus limites? 

Como pensa Minayo (1990), para os problemas da saúde pública, a questão da 
determinação e distribuição dos transtornos mentais também coloca uma questão episte¬ 
mológica crucial: nenhuma disciplina por si só pode dar conta deste objeto. De que 
modo responder, senão interdisciplinarmente às perguntas-chave: Como o biológico, o 
social e o psicológico interexpressam-se, interdependem-se, interdeterminam-se e inter¬ 
realizam-se? Como se dão as mediações? 



No campo da Medicina, estas questões têm sido área de cobertura, nem sempre de 

competência, da Epidemiologia. Mas que afazeres a Epidemiologia abarca? Que concep

ções sobre determinação, produção, distribuição, população, saúde, doença, ela articula? 

Quantas vezes uma epidemiologia, a serviço de uma Medicina Social, nasceu e morreu? 

De quantos modos renasceu? Que social é este que ela vasculha quando tenta mensurar 

as muitas faces das condições de existência? 

Quatro grandes sistematizadores (Masse, 1976; Lilienfeld, 1978; Rouquette, 

Brcart & Padieu, 1985; Coutinho, 1987) mostram-nos uma multiplicidade de definições 

e abordagens. A multiplicidade pode estar caracterizando ciência em constituição ou mo

mento de contestação interna da ciência, com certeza situação muito dinâmica. 

Tomando aleatoriamente três textos, de difundido uso pedagógico nos cursos de 

saúde pública, o que se observa? 

[Epidemiologia] é o estudo da distribuição e dos determinantes de doenças 
e agravos à saúde em populações humanas. (...) Como a distribuição das doenças e 
agravos é irregular mas não por azar, (...) precisamos ordenar cadeias de inferên¬ 
cias que ultrapassem os limites da observação direta. (Mausner & Bahn, 1977) 

A Epidemiologia é o estudo dos padrões de ocorrência de doenças na popu
lação humana e dos fatores que determinam estes padrões. (Antunes, 1984) 

Epidemiologia é a disciplina que estuda a ocorrência de fenômenos de inte
resse ao campo da saúde. (Miettinen, 1985) 

Vemos que o objeto se expande, mas as regularidadcs se mantêm. Ε se a leitura 
for orientada na direção de autores críticos, realizadores de reviravolta epistemológica? 

Tem representado tentativas de explicar a desigualdade das distribuições de 
mortalidade e morbidade. (...) Constitui disciplina heterogênea quanto a objeti
vos, métodos e práticas que, (...) considerando o corte descritiva χ analítica, pode 
ser entendida como duas ou como uma com duas etapas. (...) Tem como caracte
rísticas principais o esforço para identificar grupos de risco, o modelo eliológico 
(linear, explicativo, destacando o peso da influência particular) e a análise esta
tística (medir forma e intensidade de associações, estabelecendo nexos causais). 
Toma saúde como categoria isolada e dependente, através de uma visão funcio¬ 
nal-normativa, a ser cruzada sucessivamente com variáveis independentes (fatores 
de risco). (...) Encontra segurança e coerência na Biologia, admitindo para o do
mínio sócio-econômico um papel indireto, frouxo, representado por fatores favo¬ 
recedores, predisponentes, confusionais, apagadores. (Goldberg, 1982) 

A Epidemiologia tradicional, indutivo-observacional, é irremediavelmente 
positivista. (...) Está vinculada e submissa ao método indutivo, elegendo a obser
vação como característica que a distingo de outras da área, dependentes da expe
rimentação. (...) Reduz à idéia de causa a relação entre os termos da hipótese. (...) 
Usa a determinação causal para a construção dos nexos e a determinação estatís
tica para o teste de hipóteses. (Almeida Filho, 1984) 



Retomando Miettinen (1985), fica evidente a expansão do objeto, cada expansão 
incorporando a anterior, mas mudando o paradigma: do epidêmico ao endêmico, da mor
talidade à morbidade, do agudo ao crônico, do físico ao psíquico, da doença a qualquer 
fenômeno no campo da saúde, da descrição à compreensão dinâmica, da centração no fe
nômeno à centração na determinação. 

Mas o salto crítico não questiona os elementos básicos: estudo da distribuição de 
fenômenos sanitários sobre população humana e seus determinantes. O objeto expande-
se, o modo de compreender população transforma-se, o olhar sobre o objeto e sobre a re
lação entre objeto e população sofre cruciais metamorfoses. O que há é uma revolução 
metodológica em marcha. Buscando amparo em Breilh & Granda (1986), podemos ousar 
a definição, provisória, que norteará o debate travado neste livro, o qual, espero, será 
provocador de outros debates: 

Epidemiologia é uma ciência social, empírica, prática, que estuda distri
buição, determinação e modo de expressão, para fins de prevenção, planejamento 
e produção de conhecimento, de qualquer elemento do processo saúde/doença, 
hierarquizando valores (que permitem diferentes possibilidades de saúde e sobre
vivência) e contravalores (que permitem diferentes possibilidades de doença e 
morte) em relação a momento histórico e população significativa. 

A investigação epidemiológica objetiva construir perfil de características 
sanitárias e perfil de reprodução social (produção + reprodução) dos diferentes 
grupos sócio-econômicos (classe social realizada no cotidiano dos agentes produ
tivos), buscando, criticamente, compreender o primeiro pelo segundo. 

A definição desdobra os conceitos de distribuição (padrões de ocorrência, preva
lência, incidência), mediação (seqüência integrada de elementos e processos que perten
çam a outra esfera, considerada de determinação, e estejam presentes na esfera em estu
do), probabilidade, preditividade, modo de expressão (as aparências, sinais, sintomas e 
síndromes) e processo saúde/doença (concepção concreta que revela o caráter dinâmico 
da realidade objetiva e implica a compreensão dos termos como qualidades diferentes da 
experiência vital). 

O entendimento de saúde/doença como processo, qualitativamente diferenciado 
de normal versus anormal (concepção estatística), certo versus errado (concepção moral) 
e graça versus desgraça (concepção sobrenatural), também permite deslocar a investiga
ção dos impasses gerados pela prisão aristotélico-cartesiana da causalidade (uni, multi, 
triádica) e superar, tanto a oposição entre fisiológico, psicológico, social e econômico, 
como a redução de um ao outro. 

Está proposto o reencontro do conceito com a etimologia: epi - demos - logos = 
discurso do que acontece sobre o povo. Ε a etimologia trai o ato falho: o que é que acon
tece e se torna objeto do discurso? 

Agora, impõe-se buscar outro acordo: sobre as aplicações da Epidemiologia. Para 
isto, faz-se necessário retornar ao esforço classificatório de Rouquette, Breart & Padieu 
(1985). Os autores afirmam que a Epidemiologia é uma só (definida por elementos es
senciais que constituem numerador e denominador da equação humana vital), mas que 



contém uma discriminação interna a resultar da análise dos diferentes objetos, objetivos, 
níveis de análise, métodos e teorias: 

• Pela matriz teórica - em que outra ciência, dominantemente, vai buscar suas 
mediações: Biologia? Sociologia? Economia? Aqui afirmamos que o objeto da Epide
miologia obriga esforço interdisciplinar para seu conhecimento. Se a mediação é com
plexa, como resolver a equação tomando como referência apenas uma outra ciência? 
Mas esta ida ao interdisciplinar não será suficiente e operativa se, simultaneamente, os 
saberes não articularem mesmo espaço de racionalidade e se não houver crítica 
epistemológica. 

• Pelo método - que processo de produção de conhecimento é aplicado: positivis
ta? funcionalista? dialético? compreensivo? Aqui tentamos demonstrar que a dialética é 
o método por excelência para dar conta de fenômeno tão evanescente e mutável, tão di
nâmico e complexamente determinado. Como pensa Luporini (1978), o conceito dialéti
ca evoca de imediato as noções de diálogo e movimento, não qualquer diálogo, mas 
aquele entre o abstrato e o concreto; não qualquer movimento, mas aquele ligado a um 
processo de conhecimento capaz de esclarecer determinações em contradição. 

• Pelo nível de análise - macro ou micropopulação? População em geral ou qua
lificada? John Paul, em 1966, tomando por base a denominação Epidemiologia Clínica, 
introduziu um paradoxo, pois Epidemiologia refere-se a estudo sobre população e Clíni
ca, a estudo sobre indivíduo. Parece que John Paul confundia nível de análise com obje
tivo, ou pretendeu oferecer à Epidemiologia um nível analítico quase clínico, uma pe
quena comunidade íntima como população. Também é possível que a denominação te
nha sabor ideológico: na Clínica, radicar-se-ia a cientificidade e, chamando a Epidemio
logia de Clínica, estar-se ia concedendo à Epidemiologia o estatuto de ciência. As inves
tigações que concretizem populações segundo suas condições de produção/reprodução 
da existência, tais como trabalhadores de determinada categoria profissional, alocada em 
determinada empresa - e não amostras aleatórias de cidades, nações, continentes - po
dem oferecer melhores resultados críticos. 

• Pelo objetivo - a que finalidade o estudo se destina: Planejamento de rede de 
cuidados? Administração de cuidados? Revelação de associações lógicas? Comprovação 
de determinações? Estabelecer para a Epidemiologia apenas o objetivo de revelar asso
ciações lógicas, por exemplo, é empobrecê-la. Isto é tarefa de algumas de suas possibili
dades técnicas: descrição, cortes transversais e tc , mas não esgota seu leque de objetivos. 

• Pelo objeto - o que é estudado? O que é explicado? O esforço de investigação 
se aplica para revelar o quê? O objeto e seus limites constituem o domínio de cada epide
miologia possível. 

Dos cinco eixos classificatórios, talvez os mais importantes sejam matriz teó
rica e objeto, pois eles levam à escolha do método. Da articulação entre matriz teórica, 
objeto e método, definem-se os níveis analíticos, os procedimentos, as etapas, as técni
cas. O objetivo leva a algumas orientações específicas. Quando diante de um estudo epi¬ 
demiológico, qualquer estudioso terá de se perguntar sobre os cinco eixos para entender 
o que foi feito e significar caminho e achados. 

Talvez caiba a Spitz & Martius, em Viagem pelo Brasil, no século XVIII, o pri
meiro registro para a construção de uma Epidemiologia do domínio psiquiátrico em nos-



so país. No meio de descrições ecológicas, demográficas, botânicas e zoológicas, depois 
de definir região e tempo da viagem, dizem: "encontramos dois loucos". Onde alocar 
estes dois raros especimens brasílicos nos sistemas classificatórios de plantas, bichos e 
paisagens? Que estranhas flores mórbidas foram colhidas nos matos de Minas Gerais por 
dois sábios europeus? 

Desde as possessões santas ou demoníacas, as epidemias psíquicas e os dois loucos 
tropicais, a Psiquiatria introduz problemas e paradoxos na Ciência: distinguir o humano 
do divino; o louco da loucura; a unidade da doença da crise como doença; a coisa da rep
resentação da coisa, sendo ambas conteúdos da consciência; o que é do observado do 
que é do observador; a quantidade da qualidade; a essência da aparência; definir 
o impreciso, congelar o mutável. 

Coutinho (1987) sistematiza o que, a seu ver, são as principais dificuldades 
da Epidemiologia Psiquiátrica: baixa confiabilidade do diagnóstico, influência radical da 
subjetividade do diagnosticador (informante-chave, profissional), descritividade dos ins
trumentos coletores de dados, na maioria baseados em auto-resposta, capazes de co
lher as representações que o sujeito faz de seu estado mental). 

Sougey (1988) leva adiante a análise, listando outros problemas: organização de tra
balho das instituições que atendem/pesquisam, o quantum de experiência pessoal do 
diagnosticador, o sistema classificatório utilizado. Ε importante destacar que tan
to Sougey quanto Coutinho estão arrolando dificuldades técnicas sem questionar mais 
profundamente as opções teóricas, os paradigmas, as mundividências, a historicidade do 
fenômeno, os enviesamentos socioculturais maiores. 

Campana (1988), tomando personalidade como objeto da Epidemiologia, hierar¬ 
quiza alguns problemas fundamentais: como apreender personalidade pelo pensamento; 
de que modo construí-la como objeto da Epidemiologia; como expressar este objeto pen
sado; como distinguir o que seja da ordem do sujeito do que seja da ordem do objeto; 
como integrar técnicas qualitativas e quantitativas para dar conta de objeto tão complexo 
que circula no campo da subjetividade e dos valores. Isto é, como dar conta de algo cujas 
cadeias significadoras estão sempre circulando ocultamente e sempre se expressam fora 
do lugar? 

A análise da literatura revela claramente este vazio: Almeida Filho (1990) identi
fica Esse Obscuro Objeto da Epidemiologia (Goldberg, 1982), Epidemiologia Teórica 
(Miettinen, 1985) e A Epidemiologia entre Fogos (Breilh, 1987) como praticamente as 
únicas tentativas contemporâneas no sentido de desenvolver a questão epistemológica do 
objeto de conhecimento da Epidemiologia. No domínio psiquiátrico, o silêncio. 

Que coisa é doença mental? Ε passível de observação, isolamento e quantifica
ção? Ε gerada por antecedentes padronizáveis, repetíveis, preditíveis? Quais os confun¬ 
didores histórico-estruturais? Quantas epidemiologias psiquiátricas (da personalidade, da 
neurose, da psicose, por sintomas) são possíveis? O problema está identificado, delinea
do e valorizado. Vejamos como tal problema será desdobrado ao longo do livro. 

Nesta Introdução, uma história do problema e uma declaração de princípios do 
pesquisador servem para alicerçar o texto inteiro. 

No Capítulo 1, pretende-se acompanhar criticamente o percurso da Epidemiolo
gia e seu uso psiquiátrico. Em seguida, demonstrar-se-á que se atrasou, que traduziu as 



concepções gerais para seu objeto específico sem sequer adaptá-las, permanecendo mar
ginal. Por quê? Pela concepção de social implícita no método, pela natureza singular
mente complexa do objeto, pela impotência dos instrumentos de coleta de dados que pre
tendem mensurar qualidades (capazes de descrever fenômenos, mas incapazes de julgar 
se é traço de personalidade, reação conjuntural ou doença) e pelo Positivismo. O proble
ma da Epidemiologia psiquiátrica é a construção de um método que permita enfrentar 
objeto que escapa e ressignifica-se a cada mudança de referência histórica. 

Discutir o método científico e o método epidemiológico será objetivo do Capítulo 
2, apontando para a dialética como instrumento capaz de dar conta da complexa dinâmi
ca do objeto, bem como das complexas dinâmicas indivíduo/sociedade e normal/não nor
mal. O desafio principal do capítulo será ajustar uma concepção e uma prática de pesqui
sa, no centro mesmo de uma polêmica, dentro e fora do marxismo, sobre o que seja dia
lética. Há quem a defina próximo às noções de historicidade, de totalidade, de descons¬ 
trução/reconstrução da realidade concreta para a realidade pensada. Há quem a veja 
como uma religião ou como o nome que se dá a qualquer pesquisa bem realizada e bem 
apresentada. 

O Capítulo 3 tratará de população, o denominador da Epidemiologia. Como qua
lificá-la para a investigação da doença mental? Que concepção de social está implícita 
nas concepções de população. Que classe social operacionaliza população nas sociedades 
estruturalmente heterogêneas? Em seguida, indicam-se possibilidades de, por sua vez, 
operacionalizar classe social para os objetivos da pesquisa epidemiológica psiquiátri
ca. O instrumento conceituai desenvolvido, com originalidade, é o de 'população 
epidemiológica'. 

O numerador desta Epidemiologia, como qualificá-lo? No Capítulo 4, discute-se 
a complexidade do processo saúde/doença mental e as fronteiras entre normal/não nor
mal, doença/sintoma/personalidade, doença mental/alienação. Indica-se uma nova taxo¬ 
nomia possível. Se doença mental, saúde mental e a representação de ambas são conteú
dos da consciência, o que realmente é identificado quando assestamos nossos instrumen
tos na direção de uma população? O próprio domínio psiquiátrico pode ser outro a cada 
concepção de indivíduo, de sociedade e de colapso da relação entre os dois. O instru
mento conceituai desenvolvido, com originalidade, é o de 'modo de reapropriação'. 

A Conclusão sistematiza as conclusões parciais obtidas em cada capítulo anterior, 
pois há uma natureza modular e integrada do texto. 

No Apêndice, ousa-se um esboço de modelo de investigação. O arco do texto se 
completa e, como sempre, provisoriamente. Mas é assim que se faz amor, poesia e ciên
cia. O que temos sempre a oferecer senão outra aventura intelectual? 


