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CONCLUSÃO 

Este livro apresenta uma tese geral e algumas específicas, por isto optamos por 
uma forma de apresentação modular, através de capítulos com grande grau de autono
mia. A Introdução e esta Conclusão constróem como projeto, depois como resultado, a 
integração entre os módulos: não é possível enfrentar a produção de uma Epidemiologia 
Psiquiátrica sem balanço histórico de suas limitações, uma crítica das teorias que susten
tam cada método, um questionamento da natureza mesma do objeto a ser estudado e a 
qualificação do campo de possibilidades das determinações. 

A Epidemiologia é uma Ciência Social prática, empírica, que tem por objetivo es
tudar distribuição, modos de expressão e determinação de fenômenos sanitários huma
nos, e por contracampo, ou campo de possibilidades da determinação, as condições con
cretas de reprodução de populações humanas qualificadas histórico-estruturalmente. 
Monta uma equação com a ajuda de outras ciências e pergunta a outras ciências o signifi
cado do que encontra. Esta disciplina corta um objeto e um nível analítico que integra fe
nômenos sanitários resultantes de um jeito de levar a vida, de gozá-la e sofrê-la na pleni
tude das possibilidades humanas em determinada situação socioeconômica singular. Este 
jeito de levar a vida pode ser abordado a partir de vários caminhos, pois, tomando a uni
dade real dos fenômenos e a múltipla determinação, qualquer caminho leva a outro, em 
aprofundamento, quando se mantêm garantias de que o pesquisador não está à procura só 
de regularidades, linearidades e harmonias. Mais ainda, é preciso pensar os instrumentos 
de coleta de dados, mesmo integrados, como proposições de tarefa, em que o resultado 
(resposta a inventário ou a teste, por exemplo) é menos importante que o modus operan
di, como nos ensina Leontiev (1978). Daí outro instrumento: o diário de campo do pes
quisador. 

Sem a separação entre loucura e possessão, realizada no Renascimento, a consti
tuição de uma epidemiologia dos eventos não físicos do campo da saúde não teria sido 
possível. Mas as fraturas no modo de produção de verdades, que permitiram as atuais 
epidemiologias de fenômenos físicos (cólera de Deus/miasmas deletérios) e não físicos 
(possessão/loucura) do campo da saúde, estão separadas por, pelo menos, 12 séculos, em 
detrimento da última. Mas a epidemiologia do domínio psiquiátrico, abismada na clínica; 
ocupada no refinamento de instrumentos que permitem recortar sintomas e tomá-los pe
las doenças; confundida pela natureza imprecisa, evanescente, do objeto; tem dedicado 
pouco interesse à elucidação da totalidade complexa do processo saúde/doença mental 
como fenômeno coletivo. Este conhecimento retardatário e diminuto aborda o novo ob
jeto com importação pouco crítica de instrumentos conceituais, de coleta de dados e de 
interpretação. 

Integrando contribuições como as de Laurell (1987), Possas (1989), Breilh et al. 
(1990), Campana (1988), Adorno (1950) e Codo, Sampaio & Hitomi (1993) estamos 



agora em melhores condições para esboçar um desenho metodológico que dê conta da 
complexidade do novo objeto: a distribuição e a determinação do processo saúde/doença 
mental em populações qualificadas. A articulação interdisciplinar de estudos de caso, 
que incorpore o instrumental teórico da dialética marxista à Epidemiologia, torna a tarefa 
possível. 

Um conjunto de postulados pode agora ser proposto: 
• o método de investigação deve incorporar os conceitos de totalidade, historici¬ 

dade c contraditoriedade, além de oferecer garantia de preservação do valor heurístico 
dos dados e da revelação do concreto como processo marcado por movimentos do real e 
da razão, em relação recíproca e determinada; 

• o método de interpretação deve ser capaz de revelar a formação, as formas de 
expressão e os efeitos, mais ainda, ser capaz de elaborar categorias que possam descre
ver o empírico historicamente saturado; 

• para o estudo dos fenômenos sociais é necessário que a análise dê conta dos 
processos recorrentes em conexão com mecanismos regulares/irregulares de mudança, 
além de explicar as relações, as regularidades e as modificações dos fenômenos nas con
dições efetivas de suas produções; 

• operar com dois pressupostos básicos: o da heterogeneidade histórico-estrutural 
da subjetividade e da objetividade, especificamente, do psiquismo e da população huma
na; o da personalidade como campo dc expressão da consciência (saúde, sofrimento e 
doença mental se objetivam como a consciência se objetivar); 

• estudo qualitativo, articulando saberes a darem conta de níveis analíticos espe
cíficos, com axiomática comum; estudos de caso (caso população significativa); e instru
mentos de coleta de dados e de interpretação (por nível analítico e por saber de origem). 
A investigação é interdisciplinar, integradora de níveis analíticos e de instrumentos: uma 
só disciplina perde as outras faces da essência, um só instrumento é impotente para cap
tar a complexidade; 

• construção da população significativa, considerando objeto específico (doença 
mental, por exemplo) e objetivo (processo de determinação, por exemplo), respeitando a 
heterogeneidade histórico-estrutural das populações humanas revelável pela categoria 
classe social, porém classe social mediada; 

• construção do perfil de reprodução social da população significativa: com base 
na produção, qualificando consumo cm amostra, ou com base no consumo, qualificando 
produção cm amostra; mas sempre articulando as duas naturezas da reprodução social; 

• construção do perfil epidemiológico, em dois níveis: censo de tendências (mag
nitudes, distribuição e formas de expressão dc representações, nível empírico-descritivo) 
e aprofundamento qualificado das tendências (discriminando uma epidemiologia da per
sonalidade, do sofrimento psíquico ou da doença mental); 

• compreensão crítica da relação entre perfis, hierarquizando, na reprodução so
cial, os determinantes dos fenômenos psíquicos encontrados. Se classe social é mediada 
por categoria profissional, grupo de consumo ou território, consciência e personalidade 
são mediadas por alienação/ideologia, ruptura sujeito/objeto e modos de reapropriação; 

• a cada momento que a relação subjetividade/objetividade tende para a ruptura, a 
insuportabilidade da experiência vazia de significados obriga sua reconstrução, velando 



ou revelando a natureza da contradição/ruptura. A estas tentativas de reconstruir a dia
cronia s-o, genéricas da cultura ou específicas do indivíduo, cobertas de êxito ou de fra
casso, chamamos de modos de reapropriação. 

Temos então que, no domínio psiquiátrico, são possíveis pelo menos três epide
miologias: 

• Epidemiologia da Personalidade; 
• Epidemiologia do Sofrimento Psíquico; 
• Epidemiologia da Doença Mental. 

Há que descrever, como primeiro momento, censitário, tomando a totalidade de 
um grupo constituído pela homogeneidade do modo como produz suas condições 
de existência. Depois da descrição, há que julgar o descrito, significar o descrito naque
las condições de produção de existência e naquelas articulações entre história individual 
e história coletiva. Um segundo momento, amostrai crítico, pode demonstrar como ten-
dência(s) encontrada(s) se realiza(m) concretamente em indivíduo ou grupo, ou como, 
concretamente, indivíduo ou grupo escapa de realizá-la(s). 

Para o estudo da distribuição e da determinação dos fenômenos sanitários, tidos 
em sua totalidade triplicemente contraditória (bio-psico-social), se considerarmos a po
pulação economicamente ativa, adulta e empregada de modo formal, a população signifi
cativa por excelência deve ser a categoria profissional concretizada por empresa, qualifi
cada 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 es
pecífico de produção (apoio, fim) e função individual (mecânico, secretária, caixa etc) . 

O livro chega a seu fim, provisório como sempre soe ser, mas não sem antes atin
gir seus principais objetivos propostos: comprovar que a epidemiologia dos processos 
sanitários não físicos é retardatária, derivada e maltratada; comprovar a importância do 
método dialético para as pesquisas em saúde e desenvolver duas categorias de grande re
levância operacional - população significativa e modo de reapropriação. 

Por fim, em Apêndice, delineia um projeto de investigação observacional descri
tivo. O delineamento é necessário devido à ausência de consensos operacionais mínimos 
e à rarefeita bibliografia, que integre Epidemiologia a esforço de compreender o lugar do 
trabalho na determinação de características psicológicas dos trabalhadores e que consti
tua estudo qualitativo de caso. 


