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POPULAÇÃO, CLASSE SOCIAL Ε 
POPULAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Considerando o corte mais simples do que seja Epidemiologia, isto é, uma equa
ção cujo numerador é qualquer elemento do processo saúde/doença, devidamente quali
ficado, e cujo denominador é população, devidamente qualificada, impõe-se discutir o 
que é população e como qualificá-la. 

Se população é campo da Demografia, é contracampo da Epidemiologia, e para 
ambas a aproximação não pode ser genérica, devendo atentar para as mediações e as 
múltiplas determinações que comparecem no fenômeno, explicando a própria heteroge¬ 
neidade estrutural. A heterogeneidade populacional e sua determinação histórico-social, 
ambas presumidas desde os gregos (Platão e Aristóteles já pensavam a questão das clas
ses, o primeiro por função social, o segundo, por renda), encontraram no marxismo o de
senvolvimento de vários e ricos instrumentos conceituais: modo de produção, organiza
ção social, demanda por trabalho, classe social em si/para si, consciência social. 

As teorias sobre população serão rastreadas de modo mais ligeiro, pela leitura de 
dicionários (Ferreira, 1975; Cunha, 1982; Dicionário de Sociologia, 1977; Encyclopaedia 
Britannica, 1979; Bottomore, 1988) e de um manual de Demografia (Santos, Levy & 
Szmerecsanyi, 1980). Para as teorias sobre classe social, percorreremos as obras clássi
cas marxianas (Engels, 1988; Marx, 1978, 1982, 1985a, 1985b, 1986, s/d) e importante 
linha posterior de desenvolvimento teórico que passa por Gurvitch (1982), Poulantzas 
(1986), Przeworski (1989), Santos (1987) e O'Connor (1977). Passa-se a formular, en
tão, uma categoria mediadora, 'população significativa', e a discutir os elementos neces
sários para sua construção, incluindo revisão de alguns estudos que busquem operaciona¬ 
lizar a relação morbi-mortalidade/classe social (Pearce et al., 1985; Fox, Goldblatt & 
Jones, 1985; Zurayk, Halabi & Deeb, 1987; Brisson, Loomis & Pearce, 1987), além de 
uma discussão mais de fundo sobre o contracampo população para a Epidemiologia, en¬ 
contrável em Goldberg (1982), Breilh & Granda (1986), Laurell (1987) e Possas (1989). 
Desta forma, optando-se por área investigativa que privilegia os segmentos populacio
nais diretamente ligados ao mercado formal de trabalho, incorpora-se o conceito 'catego
ria profissional' como desenvolvido por Hitomi, Codo & Sampaio (1993a, 1993b). 



TEORIAS SOBRE POPULAÇÃO 

A Epidemiologia é uma ciência social e prática, identifica, que quantifica e quali
fica o que acha, apoiando-se em algumas ciências, para depois perguntar a outras o signi
ficado do que acha. O que a caracteriza é seu campo específico, o do processo saú
de/doença, constituído de vários e complexos domínios (processos físicos, físicopsíqui¬ 
cos, psicofísicos, psíquicos), tendo por denominador comum a movediça coleção destes 
seres de necessidade e imaginação chamados homens. 

Portanto, um dos principais esforços da Epidemiologia tem sido estabelecer popu
lação humana cuja dinâmica possa explicar os fenômenos que encontra nas investigações 
empíricas. 

O Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Ferreira, 1975) discrimina três defini
ções de população: política - conjunto de habitantes de um território ou categoria; bioló
gica - comunidade de seres vivos em permanente troca de material genético; estatística 
- conjunto infinito ou de grande magnitude, cujas propriedades são investigadas por 
meio de subconjuntos. Os três casos hierarquizam níveis diferentes de generalidade. No 
primeiro, cruza-se agregação de sujeitos por lugar natural, apontando especificamente 
para seres humanos, mas sem considerar os específicos humanos (história, sociedade, 
consciência). No segundo, amplia-se o universo para a experiência da vida e agrega de 
acordo com patrimônio genético comum. No terceiro, qualquer conjunto de coisas pode 
ser chamado de população, apontando para a possibilidade de conhecimento apenas 
aproximativo, por extrapolação, escamoteando o problema de como recortar subconjun
tos em tal nível de generalidade. 

Cunha (1982) apresenta a etimologia da palavra e a remete ao latim. Desig
na 'gente' o populus/populi que entra em Portugal, entre os séculos XIII e XIV. Designa 
'grupo de gente semelhante' o populatio/populationis que se fixa em nossa linguaja em 
fins do século XVIII. A etimologia parece indicar apenas o primeiro dos três níveis de 
generalização registrados por Ferreira (1975). 

O Dicionário de Sociologia (1977) conceitua população com base nas idéias 
de conjunto, corte de lugar e de tempo. O conceito se aplica a seres humanos e se de
fine por agregatoriedade. Aponta para o problema da magnitude, dada por vetor re
sultante das equações natalidade versus mortalidade e imigração versus emigração, e 
deste com os meios disponíveis de subsistência. Aponta para o problema da composi
ção interna, heterogênea quanto a atributos naturais (idade, sexo, raça) e sociais (pro
fissão, renda, classe, religião). 

O problema das concepções de social e natural foi tratado no Capítulo 2. Aqui de
vemos ressaltar a questão da aleatoriedade, sempre postulando limite para a cognoscibili¬ 
dade: algo fora do visto pode mudar o que sabemos. A Epidemiologia tem se mantido 
prisioneira do natural e do aleatório, enquadrada no paradigma funcional-positivista, na
quilo que é visível, segundo a definição da Associação Internacional de Epidemiologia e 
os manuais mais usados no ensino médico brasileiro (MacMahon, Leavell & Clarck; Li¬ 
lienfeld & Lilienfeld; Forattini; Mausner & Bahn; Rojas). 

Se, para compreendermos população, tomarmos a Encyclopaedia Britannica 
(1979), a noção de sistema (input, output etc.) é relativizada pela ênfase em pôr o natural 



entre aspas, nas mudanças de magnitude e de estrutura, e na história das concepções. De 
Confúcio a Myrdal, passando por Platão, quantos lutaram para estabelecer um ótimo po
pulacional, buscando cada vez mais modelos estáticos que permitissem equilibrar nasci
mentos e imigração por um lado, mortes e emigração por outro, recursos e espaço físico 
por um terceiro? Em todos emergem as preocupações com garantia de mínimo de sujei
tos para as guerras, a divisão de trabalho e a constituição de pares conjugais. Simultanea
mente, desde os romanos, passando pelas grandes religiões (Judaísmo, Islamismo, Cris
tianismo), pelo mercantilismo e pela fisiocracia, a história do pronatalismo se constitui. 
O poder das nações é deduzido do número de seus habitantes. Mercado, exército e exce
dente de força de trabalho só podem ser garantidos por grande população. O crescimento 
da população incrementa o investimento agrícola, que incrementa o emprego e a felicida
de humana, contanto que a 'natureza' seja deixada em seu curso e as felicidades indivi
duais desconsideradas. 

As colocações sobre população geraram violento debate no correr do século XIX, 
opondo otimistas (Clapham, McCulloch, Ashton-Hayeck), pessimistas de direita (Ricar
do, Malthus) e pessimistas de esquerda (Marx, Hammond, Toynbee). Na concepção 
malthusiana (An Essay on the Principle of Population..., 1798), população é uma espécie 
de bolha assassina, em inescapável, permanente, geométrica expansão, devorando todos 
os nutrientes do mundo, a implodir finalmente quando estes acabarem. 

O fato é que a população crescia por queda da mortalidade geral na Inglaterra da 
Revolução Industrial. Por que a mortalidade geral caía? Por aumento do consumo ali
mentar per capital Como, se não havia mecanismos distributivistas eficazes de investi
mento e de consumo? Por maior regularidade das ofertas, abolindo as fomes periódicas? 
Mas deixar de morrer de fome não significa deixar de viver desnutrido. Hobsbawn 
(1981) surpreende o consumo de leite, manteiga e carne caindo em média 40%, e o con
sumo de pão, farinha e batata subindo em média 50%, pela segunda metade do século 
XLX, na Inglaterra. O capitalismo permitia a manutenção de sacos vazios em pé, esta era 
a linha principal de argumentação dos pessimistas de esquerda. Além do mais, as médias 
podem encobrir péssimas distribuições: desemprego, subemprego, trabalho informal, asi¬ 
lamento de pobres e nomadismo não estavam considerados nas médias. Engels (1988) 
calcula a população economicamente ativa como sendo um terço da população inglesa, 
distribuída, por sua vez, em três partes: estavelmente empregada, intermitentemente em
pregada, completamente desempregada. 

O que vemos? O modo de produção e a demanda por trabalho determinando uma 
heterogeneidade que claramente impede o uso da categoria população, a não ser como 
totalidade genérica. Cada inserção no processo produtivo levando a possibilidades dife
rentes de alimentar-se, vestir-se, habitar, sofrer a condição humana, adoecer e morrer. 
Fatores como sexo, idade, raça, servindo como pretexto, racionalização, para exclusão 
do mercado de trabalho, e como armadilha ideológica para as explicações. 

A lógica econômica, por meio da demanda por trabalho, determina crescimento e 
distribuição da população: população necessária, população excedente, condições de pro
dução e reprodução compartilhadas diferentemente pelos grupos. Assim, entramos no 
cerne da visão marxista. Nos Grundrisse..., Marx (1985b) trata população como catego
ria descritiva, referência empírica genérica, concebida como resultado de múltiplas de¬ 



terminações, que, se tomada de modo indiferenciado, torna-se abstração infundada, ca
paz de lançar qualquer pesquisa no vazio. 

No verbete população, Bottomore (1988) apresenta idéias fundamentais do mar
xismo, principalmente demonstra o pouco interesse dos teóricos posteriores a Marx. 
Destaca livro de Claude Meillaroux (Femmes, Greniers et Capitaux, 1975), no qual as 
formas pré-capitalistas de sociedade são estudadas, apresentando a continuidade históri
ca da comunidade doméstica como único sistema econômico-social que lida com a re
produção física dos seres humanos e que se organiza pelo controle das mulheres, "meios 
vivos de reprodução". Destaca também livro de Coontz (Populations Theories and the 
Economic Interpretation, 1975) que, baseando-se em demógrafos soviéticos, analisa as 
transformações das funções econômicas da família para comprovar que, no capitalismo, 
crescimento e distribuição da população são determinados pela demanda por trabalho. 

Para Patarra (1980), compete à Demografia o estudo da população humana (tama
nho, distribuição territorial, composição), destacando os componentes das variações 
observáveis, esgotando as explicações no nível das inter-relaçõcs internas, perguntando a 
outras ciências (Economia, Geografia, Política etc.) as explicações externas. 

Com clareza, Szmerecsanyi (1980), Singer & Szmerecsanyi (1980) e Szmerecsanyi 
& Souza (1980) recuperam os desdobramentos mais atuais daquele debate do século 
XIX. Sobre Marx, "destacam contribuições permanentes: a definição de população como 
algo a ser explicado, não base de explicação, algo que se constitui como abstração en
quanto não se falar de relações de produção c das heterogencidades estruturais inaugura
das por elas; a declaração de inexistência de leis universais regendo o crescimento da po
pulação, pois cada modo histórico de produção teria sua própria lei de população, lei 
que só se refere a ele c com ele desaparece; o excedente demográfico não é determinado 
por natural e inescapável desenvolvimento da população em ritmo maior que o dos 
meios de produção, mas por ser necessário à preservação de determinado tipo de sistema 
econômico; o reconhecimento de pelo menos três tipos de superpopulação relativa (exér
cito de reserva) - flutuante (resultante do desemprego conjuntural), latente (resultante 
do subemprego na agricultura), estagnada (resultante do desemprego tecnológico). 

Impõe-se estabelecer população como objeto da Demografia e categoria des
critiva, empírica, genérica, para a Epidemiologia. O marxismo propõe classe social 
como categoria explicativa, referência teórica primeira, como objeto da Economia 
Política e da Sociologia, instrumentalizando o entendimento das heterogeneidades 
observadas na população. 

TEORIAS SOBRE CLASSE SOCIAL 

O debate atual sobre as classes sociais pode ser formulado do seguinte modo: 
Há uma teoria madura de classes no que diz respeito a modo de produção, em que ele 
se expresse de forma também madura e homogênea? Há uma teoria madura de clas
ses no que diz respeito a transições, aos atrasos, às periferias? Como as classes se 
constituem e se organizam? Há uma teoria de classes que seja capaz de integrar 
modo de produção, organização social, relação com o poder, produção cultural e 



consciência social? Que critérios adotar para delimitar o espaço/lugar de uma(s) e ou¬ 
tra(s) visando estudos psicossociais? 

As perguntas são muitas e dirigem-se, como desafio, ao conjunto das Ciências 
Sociais. Aqui estaremos cortando o debate através de algumas opções que possam auxi
liar o amadurecimento da questão para os objetivos da Epidemiologia. As tradições mar
xistas e não marxistas são vastas. Da linhagem que nasce com Marx e Engels, podemos 
destacar: Lcnin, Kautski, Luxemburgo, Gramsci, Trotsky, Lukács, Gurvitch, Poulantzas, 
Przeworski, Ossowski, Fernando H. Cardoso, Ianni, Theotônio dos Santos. 

O primeiro problema se assenta na inconclusa discussão do tema na obra de Marx 
e Engels. Não chegaram a elaborar uma teoria de classes e uma teoria política como o fi
zeram com a teoria econômica do capitalismo. Engels (1988), em Situação da Classe 
Trabalhadora na Inglaterra em 1844, publicado originalmente em 1845, revela a hetero¬ 
geneidade real da categoria "classe trabalhadora", apresentando ramo de produção e tec
nologia aplicada como critérios para esclarecê-la. Podemos encontrar no Marx de Misé
ria da Filosofia, de 1847, apontamentos para noção de superação das classes ("classes 
finais") e para as noções de "classe em s i " (pelo lugar em comum na produção) c 
"classe para s i " (lugar na luta política por consciência do lugar econômico). Ao longo 
dos Grundrisses..., de 1857/1858, Marx anota distinções entre produtivos (que produzem 
mais-valia, os trabalhadores industriais), as classes médias (que vivem da mais-valia e 
ajudam na realização e na distribuição dc excedentes) e improdutivos (domésticas, por 
exemplo). Em O Capital, de 1861/1879, a inconclusividade do Capítulo LII representa 
um paradigma do estado do debate: ressalvando que as classes nunca aparecem puras, 
pois estratos intermediários e transitórios apagam fronteiras, o autor aponta três grandes 
classes - os assalariados (fonte de renda, o salário), os capitalistas (fonte de renda, o lu
cro) e os proprietários de terra (fonte de renda, renda fundiária). 

Mas o principal da construção marxiana da categoria classe social pode ser ras¬ 
treada em alguns textos mais políticos: As Lutas de Classes na França (1848/50), O 18 
de Brumário de Luis Bonaparte (1850/1852) c A Guerra Civil na França (1870/1871). 
Marx avança na concepção de classe, embora não a defina, localiza no modo de produ
ção e na estrutura de poder os eixos classificatórios, aponta o nível analítico como defini
tivo para a escolha do eixo classificatório (se análise econômica, modo de produção; se 
análise política, estrutura de poder) e indica método: perceber a contradição fundamental 
e sua(s) expressão(ões), para os objetivos do estudo. 

Em Marx (1978), revela-se a instabilidade, o debater-se de frações de classes ima
turas, vinculadas ao poder (aristocracia financeira, burguesia industrial, pequena burgue
sia, categorias intelectuais ou ideólogos) ou à margem do poder (proletariado, campone
ses), expressando-se nos partidos em luta. 

No texto seguinte (Marx, 1985a), já aparece uma concepção, embora pouco níti
da, de classe. Cada estrutura de classe engendra uma estrutura de poder. A possibilidade 
de entendê-la passa pela relação com modo de produção, organização social c poder. 
Proletariado versus República Burguesa (aristocracia financeira, burguesia industrial, 
exército, intelectuais, lumpemprolctariado, clero, camponeses) versus Classe em Transi
ção (pequena burguesia, classe média). Produção cultural e comunhão econômica/políti
ca dc interesses em oposição a outros define as classes. Mas se as ligações são apenas lo¬ 



cais e a compreensão não alcança organização política, teremos simplesmente grupos de 
interesse. 

A bipolaridade dominado/dominador, produtor/apropriador, expropriado/expro¬ 
priador, despossuído/possuidor, explorado/explorador, capital/trabalho ou 'escravidão 
assalariada' - duas classes constituídas e maduras numa organização constituída e ma
dura, em luta aguda, com expressão armada, é o que surge claro, pleno, em Marx (1986). 

Ora, o que temos? A definição de classe social passa por entender os conceitos de 
modo de produção e de formação social. 

Quanto a modo de produção, Poulantzas (1986) designa-o como objeto abstrato 
formal, sem correspondência com o real, e afirma que ele compreende diversos níveis: o 
econômico, o político, o ideológico e o teórico, a serem vistos como totalidade comple
xa, sendo a determinação em última instância do econômico. O nível econômico, por sua 
vez, seria composto de três elementos que se combinam em relações específicas, de acor
do com as particularidades de cada modo de produção: 

• o trabalhador - o 'produtor direto', a força de trabalho; 
• os meios de produção - o objeto e os meios de trabalho; 
• o não-trabalhador - que se apropria do excedente de trabalho, isto é, do produto. 

A combinação desses elementos é composta de duas relações: relação de apro
priação real, significando relação do trabalhador com os meios de trabalho (processo de 
trabalho); relação de propriedade, isto é, o não-trabalhador pode intervir como proprietá
rio dos meios de produção e/ou da força de trabalho. A definição das relações de produ
ção está nessa última relação. No caso do modo de produção, ocorre uma homologia das 
duas relações, porque há separação tanto na relação de propriedade, como na relação de 
apropriação real. 

Formação social é objeto concreto real com existência histórica real, constituindo 
combinação particular, superposição específica de vários modos de produção 'puros'. 
Haveria, nesse caso, dominância de um dos modos de produção. 

Determinação e dominância são conceitos que se complementam, até coincidem, 
mas não se aparentam. O fato de um modo de produção ser determinado pela instância 
econômica não significa que a dominância seja econômica. A instância determinante 
"regula o deslocamento de dominância devido à descentralização das instâncias". A de
terminação, em Poulantzas, aparece como movimento infra-estrutural, isto é, da base re
guladora de um complexo; ao passo que a dominância é o reflexo dessa base, porém não 
só o reflexo, mas o próprio instrumento no qual incide o objeto refletido. Assim, se a ins
tância econômica é determinante, necessariamente não tem que ser dominante, podendo 
se expressar na dominância tanto da instância política, como da ideológica. 

A compreensão das classes sociais numa formação social também passa pela 
compreensão da distinção entre político e política. O político designa a superestrutura do 
Estado, cuja função se reflete em nível econômico (ordenação da produção), político (re
gulador do sistema de lutas de classes), ideológico (compreendendo escola, igreja, parti
do) e jurídico (ordenação do sistema pelas leis). A política refere-se às práticas; é o con
texto das lutas de classes; é o lugar possível de existência das classes, na medida em que 
estas só podem ser concebidas a partir da luta de classes. Ε nesse último contexto, o po
der do Estado passa a ser o alvo, o objetivo, da luta. 



Poulantzas não descola as classes sociais da luta de classes. Em suas próprias 
palavras: 

As classes não abrangem as instâncias estruturais mas as relações sociais: 
estas relações sociais consistem em práticas de classe, o que quer dizer que as 
classes sociais não são concebíveis senão em termos de práticas de classe. (Pou
lantzas, 1986) 

Além disso, as classes sociais só existem em oposição e o campo da luta de clas
ses se constitui da unidade das práticas em oposição. 

Embora as classes sociais só se constituam das práticas de classe, isto é, das lutas 
de classes, a existência das classes se define como efeito das relações entre as estruturas. 
Essas relações "definem, em todos os níveis, as relações fundamentais de denominação 
e subordinação das classes - das práticas dc classe - que existem como contradições 
particulares". Enfim, a existência de uma classe social, numa determinada formação so
cial, dar-se-ia pelo que pode ser chamado de 'efeitos pertinentes' na instância política da 
estrutura das relações sociais; por sua vez determinadas pelo conjunto das instâncias eco
nômica, política e ideológica. 

Duas outras questões são consideradas necessárias por Poulantzas para a com
preensão das classes sociais, se o objetivo é o da Economia Política e da Sociologia: con
juntura e poder. 

Uma vez que as classes sociais só podem ser concebidas se vinculadas às práticas 
sociais, a conjuntura deve ser levadr. em conta por ser a situação concreta da luta políti
ca, por permitir decifrar "individualidade histórica do conjunto de uma formação, em 
suma, a relação da individualidade concreta das estruturas e da configuração concreta da 
luta de classes". Nesse caso, devendo ser vista não somente na estrutura econômica, 
como também nas estruturas política e ideológica. 

Poder é definido como " a capacidade de uma classe social de realizar os seus in
teresses objetivos específicos". Os interesses dc classe têm determinadas especificidades 
que se refletem nas práticas econômicas, políticas e ideológicas, porém com a sobrede¬ 
terminação econômica. Em termos conceituais, podei- e classes sociais são aparentados, 
porque ambos têm coino lugar dc constituição o campo das práticas sociais. 

A tese de Przeworski (1989) em muito se assemelha à dc Poulantzas. O primeiro 
reconhece a contribuição c lembra que Poulantzas retoma Gramsci. Em relação à deter
minação das lutas de classes, Przeworski sintetiza o pensamento de Poulantzas apontan
do que há uma dupla determinação: 

a determinação, pelas relações dc produção, da organização de relações ideológi
cas e políticas e a determinação, pela totalidade dessas relações objetivas, das re
lações entre os homens e mulheres concretos que são sew; portadores, inclusive as 
relações de lutas de classe. As relações econômicas, ideológicas e políticas como 
uma totalidade impõem uma estrutura sobre as lutas de classe, mas por sua vez 
tranformam-se em conseqüência dessas lutas. (Przeworski, 1989) 



A crítica dirigida a Poulantzas tem como alvo o fato de esse autor acabar redu
zindo as classes a efeitos, sem investigar a forma como emergem das relações de produ
ção. Além disso, estaria perdida a dimensão da intervenção humana na história das lutas. 

Przeworski continua defendendo que as classes se formam no contexto de lutas, 
que estas se estruturam tendo por base as relações econômicas, políticas e ideológicas, que, 
por sua vez, moldam as práticas políticas organizativas. Na medida em que a formação 
de classes é inerente à prática de forças políticas, as classes são organizadas, desorgani
zadas e reorganizadas em conseqüência de lutas contínuas, a implicar um processo per
pétuo de formação, conseqüentemente de transformações qualitativas. 

Przeworski resgata a história valendo-se dos próprios sujeitos coletivos. A experiên
cia histórica, se não aponta ou prevê a sociedade de amanhã, pelo menos fornece elementos 
para a organização das classes sociais, para as próprias lutas. Afirma, como Gramsci, que a 
história não fornece elementos de previsão, mas permite levantar hipóteses. 

Para Gurvitch (1982), o problema do determinismo específico das classes, do seu 
número variável e do futuro provável só pode ser resolvido conhecendo-se as formas de 
sociabilidade que nelas se atualizam. As classes podem ser caracterizadas por serem 
agrupamentos de fato (não impostos ou não voluntários), à distância (não permanentes 
ou periódicos, ou artificiais), suprafuncionais (não realizam meramente luta para ascen
der ao poder, permanecer no poder ou recuperar o poder), incompatíveis entre si (perti
nência excludente), refratárias à penetração pela sociedade global (não parcial ou inteira
mente submetidas), com tendência sempre irrealizada de estruturação intensa (a supra¬ 
funcionalidade não permite a organização). O autor defende a coincidência entre classe 
social e capitalismo (nas economias pré-capitalistas a heterogeneidade social tomava ou
tras formas) e a impossibilidade de definição de classe sem considerar ideologia, obras 
culturais e consciência. 

Depois de criticar Gurvitch, Santos (1987) realiza síntese muito útil. Revendo 
Marx, afirma que a estrutura de classes que aparece empiricamente na sociedade é muito 
mais complexa do que as relações essenciais entre as classes; que, para a análise das ten
dências gerais do modo de produção, a estrutura empírica é indiferente; que a determina
ção das classes sociais básicas não é tarefa de observação empírica, mas de investigação 
teórica do modo de produção que as constitui. Para que as classes sociais apareçam como 
são, como personificação, conteúdo volitivo e ativo de relações descritas abstratamente, 
é necessário integrar níveis interdependentes de análise: 

• Modo de produção - resultado da análise das forças produtivas (nível tecnoló
gico dos meios de produção mais organização da força de trabalho) e das relações de 
produção. Estas forças e relações assumem modos possíveis, contraditórios, quando a 
base é a propriedade privada. O conceito de classe social se constitui teoricamente dentro 
do conceito de luta de classes; esta se relaciona com a superação de uma determinada 
formação social, o que permite descrever as formas possíveis de consciência (a consciên
cia empírica ou psicológica pode estar mais ou menos próxima delas). 

• Estrutura social - a referência agora é a um universo histórico e geografica
mente situado, distinguindo-se o nível específico de desenvolvimento. Trabalha-se com 
dados empíricos para a composição do quadro das relações básicas e de suas dinâmicas. 
A consciência de classe é especificada. 



• Situação social - maior proximidade com a descrição de uma sociedade con
creta. Ε empírica, mas com o conhecimento das determinações que explicam as aparên
cias. Estratificação social, por exemplo, é fenômeno dependente da estrutura de classes. 
Os indivíduos deixam de ser a personificação de categorias sociais para serem pessoas e 
podem eles mesmos constituir categorias pelo conjunto de aspectos sociais que neles se 
entrecruzam. 

• Conjuntura - guerra versus paz, afluência versus crise, centro versus periferia, 
terciali/ação da economia, domínio do consumo etc. 

Desta discussão surge um método e uma definição: 
Método - estudar as relações objetivas genéricas em nível do modo de produção; 

estudar o desenvolvimento específico de uma sociedade em relação a outras sociedades 
do mesmo modo de produção, em relação à organização social anterior da mesma socie
dade e em relação a outros modos de produção; estudar a situação empiricamente obser
vável da consciência de classe (discursos, leis, regras morais, opinião pública, movimen
tos políticos, pertinência a sindicatos e partidos, posição perante a greve etc) ; intercom¬ 
binar os estudos e inserir avaliação de conjuntura e de tendência de desenvolvimento; ter 
claro o objetivo: filosófico, econômico, sociológico, psicológico, isto é, para que fim es¬ 
tar-se-á revelando aquela estrutura social e sua hierarquia. 

Definição - classes sociais são agregados de indivíduos, básicos de uma socieda
de, que vivem em contradição no processo produtivo quanto a relações de trabalho e pro
priedade. A unidade de interesse destes agregados básicos, constituídos em contradição 
com outros da mesma formação, sobreviventes de anteriores ou embriões de futuros, ten
dem a uma comunidade de consciência de classe (concepção do mundo e da sociedade, 
segundo interesse geral, originando ideologia) e de situação social (modos específicos de 
comportamento, atitudes, valores, interesses imediatos, distribuição de renda, sentimen
tos e paixões, prática política etc) , considerando conjuntura e desníveis entre aspectos 
(econômico, social, político, cultural). 

Resta ainda um grande problema. Como as classes sociais se expressam depois do 
monopólio, da tercialização da economia, da existência do Estado como extenso agente 
econômico direto, da cibernética e da onívora presença dos meios de comunicação de 
massa? Talvez possamos encontrar respostas na anatomia do capitalismo contemporâneo 
realizada por O'Connor (1977). Para ele, a economia capitalista, hoje, fraciona-se em 
quatro grandes setores: competitivo - baixa proporção física capital/trabalho, baixa pro¬ 



dutividade, baixa organização da força de trabalho, mercado local ou regional, salários 
baixos, produção em pequena escala, crescimento depende da expansão de empregos; 
monopolista - alta proporção física capital/trabalho, alta produtividade, alta organização 
da força de trabalho, mercado nacional ou multinacional, salários altos, produção em 
grande escala, crescimento por crescimento físico do capital e por progresso técnico; es
tatal direto - com lógica próxima à do setor competitivo, e setor estatal contratado - com 
lógica próxima à do setor monopolista, mas com baixa produtividade, salários limitados 
pelo poder de pagamento do Estado, poder de pagamento limitado pelo volume de im
postos arrecadados, volume de impostos limitado pela produtividade dos setores compe
titivo e monopolista. 

Esta reordenação de setores recoloca a lógica competitiva e a luta de classes. Poli
ticamente é possível perceber a aliança trabalhador/empregador por setor, contra a mes
ma aliança nos outros setores. Economicamente, o crescimento do setor monopolista re
sulta em crescimento da capacidade excedente e crescimento do desemprego tecnológi
co, donde parte dos desempregados se invisibiliza no mercado informal de trabalho, par
te é absorvida no setor competitivo, parte é absorvida nos setores estatais que se obrigam 
a criar empregos (por pressão social, não por dinâmica econômica própria), parte cai no 
'consumo social' (frentes de trabalho, subsídios como vale-transporte e vale-leite, segu
ros sociais do tipo desemprego, licenças-saúde, aposentadorias etc.) e parte cai no de
semprego pura e simplesmente. Todavia, o crescimento do setor monopolista também li
quida capitalistas no setor competitivo, o que reduz o poder deste de receber excedentes 
de outro. Disto resulta inflação dos setores estatais, um capitalismo Estado-dependente, com 
população Estado-dependente, crivada pelo conflito entre ser servidor do Estado, cliente 
do Estado e cidadão, além de colocar o Estado em permanente crise fiscal. 

Classe social é categoria teórica primeira que explica a heterogeneidade estrutural 
da população humana e seus vários modos de gozar a vida, sofrer a vida, adoecer e mor
rer. Impõe-se a necessidade de uma teoria que dê conta da movediça dinâmica das clas
ses articulando instâncias de determinação (econômica, política, ideológica etc) , instân
cias de dominância (econômica, política, ideológica etc) , relações entre instâncias (coin
cidente, não coincidente), contradição fundamental ocorrente naquela situação concreta e 
objetivo da investigação (se objetivo psicossocial, o eixo analítico pode ser a estrutura de 
poder ou a consciência social). Quantas classes são possíveis? Em relação à propriedade 
(de meio de produção, de força de trabalho), à mais-valia (produção de mais-valia, con
sumo de mais-valia e distribuição de excedentes, não-produção de mais-valia e não-dis¬ 
tribuição de excedentes), à fonte de renda (salário, lucro, renda fundiária), ao tipo de 
competição (simples, oligopólio, monopólio, estatal direto, estatal indireto), ao ramo de 
produção, à idade tecnológica aplicada, à vinculação com o poder (vinculado, à margem 
nascente, à margem em queda), à extensão da vinculação com o poder (local, regional, 
nacional), ao grau de organização (organizado, em transição, desorganizado), à ideolo
gia, aos produtos culturais. Quantas classes? De que modo classe se expressa no cotidia
no dos agentes de produção para fins de um determinado estudo? Como conceituar clas
se a meio caminho entre o genérico e o empírico, o abstrato e o concreto, capaz de arti
cular níveis analíticos e saberes? É necessário realizar algumas opções. 



A EQUAÇÃO PRODUÇÃO/CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO 

Se adotarmos a conceituação proposta no final do subcapítulo anterior e as opera¬ 
cionalizações metodológicas derivadas de Santos (1987), impõe-se aqui refazer os víncu
los entre produção, distribuição e consumo, para que seja possível escolher, em relação 
ao nível analítico, a tática de abordagem do objeto. 

Refazer estes vínculos é adotar a sistematização colocada por Marx (1982). Com 
o estilo que reflete a lógica dialética que desenvolve, Marx vai construindo os conceitos 
segundo o modo como aparecem na economia da época: 

A produção constitui o momento em que os membros da sociedade se apropriam 
dos produtos da natureza para refazê-los segundo suas necessidades. Distribuição é o 
momento em que, de acordo com organização social concreta, estabelece-se a proporção 
dos produtos que caberá ao indivíduo, desdobrando aqui a troca, o fornecimento dos pro
dutos particulares em que o indivíduo queira converter a quantia cabida na distribuição. 
Consumo é o momento em que os produtos se convertem em objetos de apropriação in
dividual. 

Porém, na produção, a pessoa objetiva-se (torna-se coisa); a distribuição estabele
ce a mediação social entre produção e consumo; a troca constitui a realização individual 
fortuita da mediação social; no consumo, a coisa subjetiva-se (torna-se sujeito). 

A produção cria objetos que correspondem às necessidades; na distribuição os 
objetos são repartidos segundo leis sociais concretas; na troca ocorre a repartição do já 
distribuído segundo necessidade individual e no consumo o produto desaparece do movi
mento social e se converte em uso individual. 

Mas produção é também consumo, de força de trabalho, de meios de produção, 
de matéria-prima. Consumo também é produção de força de trabalho e de necessidades. 
Cada qual é imediatamente seu contrário, cada qual mediatiza e cria o outro. Mas tal ho¬ 
lismo é hierarquizado - consumo é momento interno da atividade produtiva e produção 
é o momento preponderante que detona todo o processo. 

Portanto, tomando a relação entre produção e consumo como de superposição 
imediata, de intermediação e de intercriação, dialeticamente podemos acrescentar que a 
relação também incorpora contradição e antagonismo, principalmente quando ocorre 
a produção coletiva e apropriação privada, além de necessidade descolada do poder 
de consumo (necessidade mediada pelo salário). 

A distribuição aparece como distribuição dos produtos, mas ela é, primeiro, dis
tribuição dos instrumentos de produção e distribuição dos membros da sociedade pelos 
diferentes tipos de produção. O modo como opera está em íntima relação com as leis de 
cada organização social concreta. Convém ressaltar que a complexidade da relação pro
dução/consumo é maior com a triangulação produção/distribuição/consumo. 

Conhecendo as leis sociais concretas que regulam a distribuição e acatando a rela
ção entre os três termos como de interdeterminação, de complementaridade e de contra
dição, em certos momentos históricos podendo se apresentar como independentes, até es
tranhos entre si, recortar o espaço social a ser investigado por um dos termos polares 
leva obrigatoriamente ao outro. Mas esta relação não é linear e envolve a possibilidade 
de independência antagônica, o que obriga a qualificar, em aprofundamento, o termo da 



equação pelo qual não se contatou o grupo. Se escolhemos o campo da produção para 
corte da realidade social investigada, há que se desdobrar consumo, e vice-versa. 

P O P U L A Ç Ã O P A R A A E P I D E M I O L O G I A 

Onde o debate sobre população, classes sociais e relação entre produção e consu
mo nos deixa? 

População - conceito empírico, genérico, que designa o conjunto de seres huma
nos, e que constitui categoria eixo para a Demografia. Classe social - conceito teórico, 
genérico, que designa grupo de seres humanos que compartilha condições similares dc 
produção das condições de existência, experimenta materialmente estas condições e po
tencialmente pode experimentá-las na praxis da luta política como consciência, e que 
constitui categoria-eixo para Economia Política c Sociologia. 

Então falta algo, algo mais próximo dos sujeitos, dos objetivos e do objeto de 
uma ciência prática. Falta um conceito que mediatize os dois anteriores e possa se consti
tuir em categoria para esta ciência: População significativa - conceito mediador, teórico 
enquanto capaz de indicar expressão concreta de classe no cotidiano dos grupos c empí
rico enquanto capaz de circunscrever o grupo segundo o objetivo da pesquisa e o objeto 
específico a ser construído/investigado. Se o objetivo é epidemiológico, isto é, se o obje
tivo é compreender o processo saúde/doença e a distribuição dos modos humanos de vi
ver, desgastar-se, sofrer, adoecer e morrer, então poderemos significar uma população a 
ser designada por população epidemiológica. 

Considerando o processo saúde/doença, especificamente o processo saúde/doença 
mental, em sua totalidade tríplice e contraditória (bio-psico-social), o corte populacional que 
verdadeiramente possa significar os achados empíricos exige uma concretude mais próxima 
do indivíduo, capaz de articular as experiências econômica, política e cultural de classe. A 
unidade epidemiológica dc investigação deve representar a unidade conformadora dc identi
dade social naquele momento histórico, naquele lugar geopolítico. 

Laurell (1987) está empenhada na construção de uma área de saber denominada 
Trabalho e Saúde. Sua pergunta fundamental é como trabalho determina a realidade sani
tária vivida pelos trabalhadores inseridos formal e sistematicamente na produção. Pelo 
lugar determinante que produção ocupa sobre distribuição e consumo, a autora busca ali 
o lugar da determinação de todos os fenômenos de supra-estrutura. A investigação resul
ta proveitosa e rica porque abdicou de construir perfil da totalidade de habitantes dc um 
território, restringindo-se àqueles adultos, empregados no mercado formal de trabalho, 
com profissão e função sistematicamente definidas. Mas pressupõe que o encontrado en
tre trabalhadores concretos indicaria o que se passa com seus sujeitos-satélite. Já sabe
mos que o estatuto do pai, por exemplo, não é mais o teto para os outros membros da fa
mília (não mais família do trabalhador, porém família trabalhadora); que a organização 
social básica de um trabalhador pode permitir-lhe consumo diferente a despeito de mes
mo volume absoluto de renda; que a própria renda é incluída em referenciais simbólicos 
diferentes, incorporando muitas possibilidades de significação; também sabemos que o 
impacto indireto da produção, via renda paterna, sobre o corpo das crianças, não gera 
uma realidade imutável que acompanhe este novo sujeito pela vida afora. 



A autora acrescenta que nenhum sujeito humano é página em branco na qual as 
condições de vida inscrevem sua história. O sujeito é ativo e imagina, significando a ex
periência até em contradição com o lugar material ocupado, não sendo possível, portan
to, qualificar o que se passa sem o mapeamento das condições materiais associado ao 
mapeamento das representações dos sujeitos sobre estas condições. Ε o trabalhador 
como informante e como sócio na produção de conhecimento. 

O conceito desenvolvido é o de 'desgaste', promovido pela inserção em determi
nado lugar do processo produtivo: divisão de trabalho, hierarquia, salário, matéria-prima, 
produto, gesto, tarefa, ritmo, jornada, turno, isto é, os elementos integrados do trabalho 
visto como complexo, em totalidade duplamente contraditória (trabalho abstrato versus 
trabalho concreto, produção de valor de uso versus produção de valor de troca, técnica 
versus exploração). 

O conceito desenvolvido por Breilh & Granda (1986) para o lugar explicativo, 
o lugar da determinação, é o de "perfil reprodutivo social de classe". Os autores não 
consideram necessário abdicar dos levantamentos epidemiológicos territoriais e, den
tro do território, ordenam os sujeitos em grupos de perfil reprodutivo homogêneo, 
garantindo esta homogeneidade pela estrutura de bens (valores de uso), funções e re
cursos orgânicos de imunodefesa (microclima), inserção em naturezas de trabalho e 
regime de propriedade, acesso a consumo simples e ampliado, pertinência social (or
ganização política). No rol das dimensões a serem estabelecidas consta posição na 
produção, posição da geração paterna na produção, ramo de atividade, continuidade 
no trabalho, quantidade de renda, sistema de crédito e financiamento, uso da terra 
para a produção, mobilidade tanto horizontal, como vertical, escolaridade e estrutura 
familiar, qualidade da habitação, abastecimento e eliminação, acesso a assistência 
médica e tipo de assistência médica. 

Aqui não temos população tomada em generalidade, mas classe é abstração, só 

existindo mediatizada. Ε dependendo do objetivo do estudo, a expressão concreta de 

classe pode ser dada desde lugar macroestrutural no modo de produção, passando pela 

agregação de atividades similares, até partido político. Breilh & Granda não concebem a 

possibilidade de separar produção de consumo por entenderem que, se consumo é deter

minado pelos processos produtivos, "no caso do comportamento especial da reprodução 

social de classe, o consumo cumpre função determinante na formação do perfil saú

de/doença dos grupos sociais". 

Possas (1989) discute a sobre-heterogeneidade da organização socioeconômica 
brasileira: além daquela oferecida pelo capitalismo, temos que conviver com a falta de 
homogeneidade do próprio modo de produção, pois, derivado, retardatário, dependente, 
mixa idades históricas do modo de produção, mixa atraso e modernidade numa realidade 
específica. A autora percebe que as dicotomias estruturais não se traduzem em dicoto¬ 
mias de perfil epidemiológico, e sim em novo perfil. 

Temos realidade nova. A sobre-heterogeneidade é base constitutiva do caráter es
pecífico do desenvolvimento capitalista nas formações sociais latino-americanas, não de
feito, disfunção prejudicial, como a autora sugere. 



A questão da relação entre categoria profissional e classe social é recolocada: a 
aproximação e aceitável e congruente, mas a validade dos critérios ocupacionais não 
pode ser admitida apenas por aceitabilidade e congruência, pois as categorias profissio
nais oferecem categorias de medição mais adequadas à análise epidemiológico-social do 
que classe social tomada em sua generalidade. 

Mas a autora, pressionada pela sobrecomplexa e movediça realidade brasileira, 
acaba por realizar um recuo perante Laurell (1987) e Breilh (1987, 1988) na caracteriza
ção do contracampo da Epidemiologia. Pela pouca nitidez das classes, é como se deixas
sem de ser o lugar da determinação, deste modo troca de perspectiva e faz com que o 
"perfil epidemiológico deixe de ser conceituado como de 'classe' para se transformar 
em perfil epidemiológico 'de popu lação ' . Se classe é complexa, deixemos classe de 
lado: ora, isto não é rima, nem solução. 

O esforço de levar a vida integra diretamente o desgaste na produção (as maneiras 
de o sujeito se consumir ao produzir) e as possibilidades de consumo (as qualidades dc 
existência fora do trabalho que a remuneração permite e a história individual significa). 
A classificação pelo mundo do consumo tende para dificuldades de toda ordem, princi
palmente tende para a miríade, se formos considerar, positivamente, cada diferença 
como significativa. A mesma coisa pode ser afirmada para a classificação pelo mundo da 
produção. Há que se aceitar a dificuldade, a relação dialética entre os dois mundos e co
meçar por algum lugar, qualificando o outro cm seguida. Não há caminho real para a 
Epidemiologia, mas cada caminho está obrigado ao rigor, à critica, à exposição de seus 
procedimentos, para se constituir em afazer científico. 

O P R O B L E M A D A C A T E G O R I A P R O F I S S I O N A L 

Como classe social comparece no cotidiano das pessoas, permitindo este ou aque
le perfil de produção e de consumo, compondo unidade de organização social da identi
dade? Ε em cada ramo da produção que o trabalhador realiza a experiência de classe so
cial. A classe social se realiza em determinado ramo de produção e dentro de uma deter
minada unidade capital/trabalho, a empresa. Portanto, a categoria analítica que se destaca 
como população significativa para a Epidemiologia, quando em relação com adultos in
seridos sistematicamente em um tipo de prática profissional formal, é categoria profis
sional - força dc trabalho cm realização, com intensidade diretamente proporcional à in
tegração no processo de trabalho, integração esta diretamente proporcionadora das con
dições específicas de existência. Categoria profissional apresenta grande dinâmica: muda 
a cada mudança de desenvolvimento da força de trabalho, das relações de produção e por 
decorrência das revoluções das forças produtivas. 

Aquele indivíduo fragmentado de quem Marx nos fala em O Capital, porta-voz 
da dor dc uma função produtiva de especialização, é aquele mesmo que se torna incom
preensível se separado das relações sociais. Sc separados, tanto o homem como as rela
ções sociais quedam-se incompreensíveis. 

A Economia tem o dever e o poder de constituir, no seu campo, uma teoria das 
formas históricas da individualidade: formas das necessidades, das atividades produtivas, 
do consumo no âmbito da determinação social: formas dc individualidade implicadas, 



transpassadas pelas relações sociais. Por exemplo, o banqueiro, o profissional liberal, o 
operário, o posseiro rural, o industrial etc. (Séve, 1979). 

Temos em Séve (1979) proposta a categoria profissional como individualidade 
enquanto categoria econômica. Esta teoria das formas gerais, históricas, da individuali
dade, base para estudos demográficos, epidemiológicos, psicossociais, não deve ser con
fundida com uma teoria do indivíduo concreto, a ser construída pela Psicologia. A socie
dade não se compõe de indivíduos, ela é expressão das relações e condições nas quais os 
indivíduos se encontram uns perante os outros. O homem só se individualiza através do 
processo histórico. 

Rastrear alguns exercícios práticos de operacionalização da categoria 'catego
ria profissional' em Epidemiologia pode revelar problemas e impasses gerados por 
usos não dialéticos. 

Considerando população de homens de 15 a 64 anos, Pearce et al. (1985) padroni
zam idade pelo método direto, categorizam base étnica (maori, não maori, europeu) e so
cial (por grupo de ocupação, critério da Organização Internacional do Trabalho - ΟIΤ), 
e distribuem mortalidade por grupo de causa (critério da Organização Mundial da Saúde 
- OMS, CID 8). Os autores acatam as classificações preexistentes e não discutem suas 
lógicas; acolhem o Qui-Quadrado para testar significância, sem sequer explicitá-lo, apre
sentando direto o resultado da análise de associações dois a dois. 

Tomando europeus da Nova Zelândia (NZ) como geneticamente idênticos aos da 
Inglaterra (UK), os autores admiram-se da diferença estatística encontrada: UK - rela
ção linear classe/mortalidade; NZ - relação não linear. Perguntam-se então por quê. Tal
vez ocupação não seja o melhor indicador de classe social na NZ, ou o modelo de asso
ciação por pares não seja bom. Talvez, para indicar classe social, seja necessário criar 
síntese de variáveis articuladas: ocupação (discriminando in doors/out doors), economia 
(destacando corte agrário/industrial), mobilidade social, densidade populacional, clima. 

Embora não proponham saídas, os autores apontam a impossibilidade de generali
zação dos procedimentos metodológicos para qualquer realidade social, bem como a im
possibilidade de tomar categoria profissional pela ocupação e classe social pela categoria 
profissional, os termos entendidos formalmente. 

Zurayk, Halabi & Deeb (1987) partem do consenso sobre a evidência da relação 
entre classe e morbi-mortalidade e constróem amostra randomizada de população urbana 
residente (família = unidade censitária), excluindo os menores de 15 anos, para avalia
rem vantagens e desvantagens de quatro indicadores de classe social, no caso de estudo 
epidemiológico em países com grandes desigualdades sociais. Os resultados podem ser 
assim enquadrados: 



Os autores criticam o uso isolado dos indicadores, a compreensão reducionista 
das associações e os testes dois a dois. 

Também Fox, Goldblatt & Jones (1985) assumem como evidente a relação pa
drões de morbi-mortalidade/padrões sociais e apresentam um estudo retrospectivo, com 
dois cortes de qüinqüênio, uma década entre um e outro. A mortalidade é tomada pelo 
Registro Nacional Inglês e agrupada segundo grupo de causa (critério OMS - CID 9), 
tomam idade de cinco em cinco anos a partir de 14 e estabelecem nove classes de ocupa
ção: descrição inadequada + militar + desempregado + seis classe, segundo critério OIT. 
Aplicam os indicadores, sem discutir suas construções. 

Os autores questionam os resultados: ocupação é fator causai ou existe um fator 
causal que leva à ocupação e ao padrão de mortalidade? Respondem com um sim para as 
duas possibilidades, tendo o tempo a diferenciar o padrão de determinação - condição 
inicial de vida > padrão de comportamento > padrão de mortalidade. O padrão de com
portamento se fixaria em um determinado momento da vida individual, daí em diante 
não mudando, embora possam mudar condições de vida, estatuto social e ocupação. Os 
autores apontam o impacto direto da ocupação sobre o trabalhador e indireto sobre os fi
lhos do trabalhador, supondo o impacto indireto como causador e o direto como, no má
ximo, desencadeante. Outrossim, destacam que, nos jovens, doenças como as mentais 
imediatamente impactam sobre a mobilidade social, mas não sobre a mortalidade. 

Nos estudos epidemiológicos de saúde ocupacional, Brisson, Loomis & Pearce 
(1987) questionam como separar fatores ligados ao estilo de vida (fatores sociais) dos fa
tores ocupacionais propriamente ditos. Sugerem padronização de C L A S S E SOCIAL. Mas 



como indicar ocupação por classe se se indica classe por ocupação? Como separar a cate
goria teórica de análise da categoria empírica? 

Modelo: constituir várias classes sociais e dentro de cada constituir grupo de estu
do (GE) e grupo comparação (GC). O GC pode ser outro grupo ocupacional sem os fato
res de risco já associados ao problema investigado, ou podem ser as esposas dos traba
lhadores as quais não se ocupem do mesmo que seus maridos. Mas: Categoria profissio
nal é segmento de classe? Os fatores sociais apresentam o mesmo efeito sobre homens e 
mulheres? Fatores sociais apresentam o mesmo efeito sobre todos os grupos sociais de 
uma mesma classe social? O que garante que o outro grupo profissional está isento do 
fator de risco ligado ao problema em estudo? Supondo que o efeito é dado por somató
ria: incidência em razão do fator ocupacional (IO) + incidência em razão do fator social 
(IS) + incidência em razão de fator desconhecido (ID), o ideal seria que, em GC, o IO 
fosse igual a zero. Ora, não é possível garantir um IO = 0, nem que os fatores sociais te
nham o mesmo efeito sobre todas as ocupações de uma classe, nem que o efeito do grupo 
de fatores seja aditivo. Os autores, na verdade, devolvem o impasse. 

A crítica que podemos perceber embrionária, insegura, formalista, nestes autores 
apresentados, já tem um desdobramento de fundo que pode ser rastreado em Porte 
(1973); Naville (1973); Goldberg (1982); Barros (1983, 1986) e Lombardi et al. (1988). 

No Tratado de Sociologia do Trabalho, Porte (1973) questiona o conceito de ca
tegoria profissional, definindo-a como empírica, isto c, razoavelmente descolada de teo
rias específicas, e imperfeita. Porém, considera que a maior imperfeição estaria no uso 
genérico, pois querer uma única classificação para todos os usos investigativos é, na ver
dade, querer uma classificação muito imperfeita para cada um dos usos. Igualmente, ana
lisando as classificações francesas, lembra que elas articulam profissão individual, status 
de propriedade e ramo de produção da empresa. Por último, lembra que uma classifica
ção existe porque existe um princípio, no caso o de que a inscrição em diferentes lugares 
socioprofissionais explicaria as diferenças de comportamento entre os grupos e as seme
lhanças intragrupos. 

No mesmo livro, Naville (1973) estuda as classificações francesa e soviética para 
lembrar que a categoria profissional realiza relações diferentes com a situação de empre
go (ativa empregada, ativa desempregada e não ativa), com a produção de valor (produti
va, não produtiva) e com o status de propriedade (autônomo, assalariado, proprietário). 
Os dois textos citados parecem concluir pela impossibilidade de uma Sociologia do Tra
balho c sim por trabalho estudado pela Sociologia, como poderia haver um trabalho estu
dado pela Psicologia e não uma Psicologia do Trabalho. 

Goldberg (1982) pergunta-se sobre o que seja um fator socioeconômico ou uma 
diferença social? Haveria possibilidade de critério único definidor? Vejamos suas res
postas: 

• SEXO e IDADE - determinam e são determinados por diferenciação socioeconô¬ 
mica. Mulheres tiram mais licença-saúde: isto pode ser explicado pelo efeito 'sexo' ou 
pelo efeito 'categoria social'? Quando é que se começa a ser idoso? O que estabelece o 
critério de corte? 

• CATEGORIA PROFISSIONAL - dá conta do aparelho produtivo e permite distinções: 
assalariado/não assalariado, empregado/desempregado/inativo, e a hierarquia social. En¬ 



tretanto, toma-se algo homogêneo quando se toma 'inativo', por exemplo? São crianças? 
aposentados? nunca trabalharam? Quais os principais problemas do uso de 'categoria 
profissional' como indicador de classe social?: A categoria profissional não é homogê
nea - as empresas apresentam lógicas produtivas e salariais, culturas e idades tecnológi
cas diversas; vejamos o significado dado pelo sindicato, pelo empresário, pela sociedade, 
pela própria força de trabalho. Um mesmo sujeito pode passar por inúmeras profissões. 

As preocupações de Goldberg são profundas, mas não resolvem o problema, pois 
categoria profissional está sendo tomada em abstrato. É necessário romper com a com
preensão de categoria profissional como segmento de classe e como homogênea segundo 
a função produtiva individual. Se a empresa concretiza o ramo de produção, com forma 
de gerenciamento e organização da divisão de trabalho, então é entender categoria pro
fissional somente se realizando na empresa, estudar o ramo de produção e definir a(s) 
empresa(s) paradigmática(s), qualifícando-a(s) em estudo de caso. Se o modo de produ
ção retardatário se caracteriza pela heterogeneidade, teremos, na realidade, vários ramos 
de produção por idade tecnológica de um mesmo ramo formalmente tomado. Se a tercia¬ 
lização se estendeu e há controle monopolista sobre amplo sistema de comunicação de 
massa, os elementos ideológicos podem ser dominantes, adquirindo prioridade no corte 
configurador de ramos de produção/empresa. 

Barros (1983, 1986), desdobrando conceitos de Paul Singer em Dominação e De

sigualdade/Estrutura de Classes e Repartição de Renda no Brasil, de 1981, pensa ser 

possível operacionalizar classe social para fins de investigação epidemiológica. Agluti

nando escala de renda (poder de consumo), ocupação (profissão individual) e posição na 

ocupação (assalariado, autônomo, empregador), a autora arrola as seguintes classes, de

nominadas por ela de frações de classe: subproletariado (autônomos sem negócio, do lar, 

doentes, domésticos, peões de construção civil etc) , proletariado (escriturários, bancá

rios, trabalhadores de serviços, vendedores, operários etc) , burguesia gerencial (geren

tes, supervisores, técnicos de nível superior etc) , pequena burguesia (empregadores de 

pequena e média empresas) e burguesia empresarial (empregadores de grandes empre

sas). A autora conclui pela fértil relação entre ocupação e classe social, não como frag

mento, mas como expressão, caso o critério venha integrado à questão da propriedade e 

do ramo de produção. Principalmente conclui que o desenvolvimento desta linha de pes

quisa permite superar a prática de discriminar grupos sociais arbitrariamente, sem respal

do na realidade histórica. 

Em Lombardi et al. (1988), as propostas de Barros (1983, 1986) são retomadas 
criticamente. O trabalho é denso, questiona as classificações sociais possíveis na realida
de brasileira do período e articula quatro dimensões de análise (lugar em sistema de pro
dução concreto, relação com os meios de produção, papel na organização social do traba
lho, escala de renda). Mantendo obediência a determinada lógica da Epidemiologia clás
sica, montam cada dimensão por meio da articulação de variáveis - 11 ao todo (para a 
terceira, por exemplo: escolaridade, conhecimento do ofício, qualificação profissional 
prévia), e cada variável mediante a articulação de indicadores (por exemplo, para a variá
vel 'tipo de atividade' da primeira dimensão: nome da ocupação e tarefas principais). 
Deste modo, por intermédio do exercício profissional, da posição de propriedade e da 



idade histórica do ramo de produção, montam seis grandes classes: subproletariado, pro
letariado típico, proletariado não típico, pequena burguesia tradicional, nova pequena 
burguesia, burguesia. 

Em Barros e em Lombardi et al., ocorre sério esforço de operacionalizar classe 
social para fins epidemiológicos, no entanto, o esforço nos deixa em nível ainda abstrato. 
Os homens vão batalhando a vida, saindo, chegando ou permanecendo em determinados 
lugares sociais, observando o mundo tomando por base este lugar, recolhendo significa
ções dos fragmentos de lógica que entram em contato, submetidos à ideologização da 
responsabilidade individual, achatando a memória pela naturalização do histórico. É em 
cada lugar concreto que experimentam condições materiais e significações, valores e 
contravalores. Com os pedaços possíveis ali, reconstruídos pela atividade, os homens 
elaboram a identidade social e pessoal, com maior ou menor grau de consistência, maior 
ou menor grau de coerência, maior ou menor grau de capacidade antecipadora. A dialéti
ca concreto versus abstrato e a particular versus geral não estão contempladas na concep
ção de categoria profissional como parte de classe. Categoria profissional transpassa 
classe e classe transpassa categoria profissional: uma contém, expressa e mediatiza a ou
tra. Categoria profissional precisa da empresa, lugar onde o enfrentamento capital/traba
lho acontece no cotidiano, para se mediatizar. 

CONCLUSÃO 

Os estudos com cortes naturais (idade, sexo, raça, geografia) ou aleatórios (sor
teio) permitem avaliar distribuições, magnitudes e definir hipóteses. Os estudos com cor
te por população significativa permitem estabelecer nexos de produção, série e hierar
quia das determinações. O perfil de produção permite visualizar o perfil de consumo e 
vice-versa, pois se interdeterminam, embora possam se contradizer e até se antagonizar. 
O perfil de reprodução social, por qualquer dos pólos de abordagem (produção ou consu
mo), permite compreender os padrões de desgaste e repouso, a intensidade de exposição 
a benefícios e riscos, a natureza destes benefícios e riscos, e explica o perfil epidemioló
gico, categoria que "expressa as contradições, a produção e a distribuição dos eventos 
referentes ao processo saúde/doença" (Breilh & Granda, 1986). 

A Epidemiologia é uma disciplina a ser integrada em esforço interdisciplinar. 
Corta um objeto e um nível analítico que conjuga fenômenos sanitários resultantes de 
um jeito de levar a vida, de gozá-la e sofrê-la na plenitude das possibilidades humanas 
em determinada situação socioeconômica singular. Este jeito de levar a vida pode ser 
abordado de vários caminhos: tomando a unidade real dos fenômenos e a múltipla deter
minação, qualquer caminho leva a outro, em aprofundamento, principalmente se forem 
dadas garantias de que o pesquisador não está à procura só de regularidades. 

Sumarizando: 
Para uma categoria profissional concretizada, deve-se caracterizar o perfil de pro

dução da população em estudo e aprofundar a qualificação, amostralmente, com indicati
vos do perfil de consumo. Para isto, podemos desenvolver a categoria 'categoria profis
sional', expressão concreta de classe, lugar de realização da identidade social. 



Para a categoria de consumo concretizada, deve-se caracterizar o perfil de consu
mo da população em estudo e aprofundar a qualificação, amostralmente, com indicativos 
do perfil de produção. Aqui os teóricos precisam construir a categoria que possa dar con
ta da complexidade do fenômeno consumo na sociedade de massas, tercializada, monop
olista, sob a égide da alienação. 

Para o estudo da produção e distribuição dos fenômenos sanitários, tidos em sua 
totalidade triplicemente contraditória (bio-psico-social), se considerarmos a população 
economicamente ativa, empregada de modo formal, o que representa no Brasil aproxi
madamente 25 milhões de pessoas, a população epidemiológica deve ser categoria pro
fissional concretizada por empresa, qualificada quanto a ramo de produção (indústria 
têxtil, indústria sucro-alcooleira, banco etc) , tipo de competição (simples, monopolista, 
oligopolista), regime de propriedade (privada, cooperativa, estatal), escala de grandeza 
(pequena, média, grande), lugar no processo específico de produção (apoio, fim) e fun
ção individual (mecânicos, secretárias, caixas etc) . 

A principal contribuição deste capítulo centra-se na constituição da categoria 
'população significativa', explicativa, teórica, enquanto capaz de indicar expressão 
concreta de classe no cotidiano dos grupos, e descritiva, empírica, enquanto capaz de 
circunscrever o grupo segundo o objetivo da pesquisa e o objeto específico a ser 
construído/investigado. 


