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GLOSSÁRIO 

ALIENAÇÃO - conceito que sintetiza as experiências de expropriação das possibilidades 
de objetivação do ser humano. Estranhamento e antagonismo entre produtor e produto, 
criador e criatura, cuja fonte se encontra nas relações de produção. Ocorre expansão e 
universalização da alienação sob o capitalismo por conta de um processo histórico que 
tem produzido, sucessiva e simultaneamente, divisão do trabalho, assalariamento, tercei
rização (crescimento do setor de comércio e serviços da economia), burocracia, trabalho 
morto (embutido nas máquinas), produto abstrato, financeirização e capital morto (espe
culativo). 

CATEGORIA PROFISSIONAL - unidade empírica de estudo que constitui população signifi
cativa para o nível epidemiológico de análise; unidade estruturadora de identidade para 
a Psicologia Social; e força de trabalho em atividade para a Sociologia do Trabalho. Gru
po que compartilha idênticas condições de reprodução social e representações de si e do 
mundo, o que permite associar os fenômenos sanitários com o modo como produzem as 
condições de existência. 

DIALÉTICA - método de produção de conhecimento capaz de colher, representar e cons
truir o real, que implica uma lógica que integra e supera a lógica formal, sobretudo o 
conceito de causalidade, articulando investigação, interpretação e exposição. O método 
apresenta variantes pré-marxianas, marxianas, marxistas e não marxistas, mas, no geral, 
caracteriza-se pelo conceito de totalidade (reproduz condições, fatores e processos do fe
nômeno e apresenta perspectiva de interpretação capaz de revelar formação, formas de 
expressão e efeitos de um empírico historicamente saturado) e pela busca de garantia 
de preservação do valor heurístico dos dados, revelando o concreto como processo mar
cado por um movimento do real e um movimento da razão, em relação recíproca e deter
minada. O método preserva, sem polarizar, as tensões unidade/totalidade, imediato/me¬ 
diato, essência/aparência, geral/particular, abstrato/concreto, indutivo/dedutivo e sincrô¬ 
nico/diacrônico. Constitui o melhor método para estudo dos fenômenos sociais, pois per
mite a análise dos processos recorrentes em conexão com mecanismos regulares de mu
dança, além de explicar relações, regularidades e modificações dos fenômenos nas con
dições efetivas de suas produções. Ε necessário destacar a dimensão política do método, 
porque busca compreender para transformar e exige que a teoria, desafiada pela prática, 
permanentemente se repense. 

EPIDEMIOLOGIA - é uma ciência social, empírica, prática, que estuda distribuição, deter
minação e modo de expressão, para fins de prevenção, planejamento e produção de co
nhecimento de qualquer elemento do processo saúde/doença, hierarquizando valores 
(que permitem diferentes possibilidades de saúde e sobrevivência) 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 ca¬ 



racterísticas sanitárias e perfil de reprodução social (produção + reprodução) dos diferen
tes grupos socioeconômicos (classe social realizada no cotidiano dos agentes produti
vos), buscando, criticamente, compreender o primeiro pelo segundo. 

IDEOLOGIA - conjunto de normas e princípios que orienta, sustenta e justifica teorica
mente a ação das classes sociais, desenvolvido e/ou incorporado pelo indivíduo em sua 
ação cotidiana, ocultando fonte externa, historicidade e parcialidade. A ideologia está ex
plícita, revelada logicamente no discurso; defendida, mas descontextualizada de sua par
cialidade; e implícita, vivida como criação interna, naturalizada e eternalizada. A princi
pal característica da ideologia é sua função prática de fazer a vida ser levada sem sofri
mentos e sem evidência dos interesses supra-individuais em ação. 

INSTITUIÇÃO MEDIADORA - organização humana permanente que repassa e produz infor
mação e formação: Família, Escola, Mídia, Empresa, Partido Político, Igreja etc. Instân
cia necessária de mediação indivíduo/sociedade, em organizações sociais complexas, que 
constitui, portanto, unidade estruturadora de identidade. Dependendo do modo de produ
ção e da organização, uma delas pode se destacar, exercendo papel mais universal e con
cretamente determinante. 

MODO DE REAPROPRIAÇÃO - conceito que expressa as tentativas de entender, superar, 
evitar ou tornar suportáveis sofrimentos psíquicos oriundos do antagonismo subjetivida
de/objetividade. A cada momento que a relação subjetividade-objetividade (s-o) tende 
para a ruptura aparencial, a insuportabilidade da experiência vazia de significados obriga 
a recuperação ou construção de significados, o que terá especificidades em acordo com 
os grupos de convivência histórico/estrutural. A categoria se insere na rede de determina
ções do processo saúde/doença mental: diacronia-alienação-ideologia-contradição-sofri¬ 
mento psíquico-antagonismo-modos de reapropriação-saúde/doença mental. 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO - conjunto de características dominantes, de um grupo em estu
do, qualificado em seu perfil de produção, ligadas ao processo saúde/doença. No caso es
pecífico deste estudo, ligadas ao processo saúde/doença mental (características psicoló
gicas e psicopatológicas). 

PERFIL DE PRODUÇÃO - conjunto de características dominantes ligadas ao modo como 
um determinado grupo se insere no mundo do trabalho, no mundo da produção (processo 
de trabalho, jornada de trabalho, salário) e produz suas condições de existência, donde 
especifica qualidade de vida. 

PERSONALIDADE - momento interno da atividade e do trabalho humanos, aspecto e produto 
da atividade e do trabalho, conformadora de certa unidade irrepetível. Personalidade é a con¬ 
cretude do sujeito, é o sujeito da atividade e do trabalho, expressão concreta da consciência 
individual, que por sua vez se expressa como saúde mental/sofrimento psíquico/doença men
tal. Contém elementos mais ou menos dinâmicos, os primeiros permitem a mudança no cor
rer da vida individual, permitem que a personalidade prossiga se modificando enquanto hou
ver vida; os segundos autorizam a identificação do ontem com o hoje, cristalizam-se em tor
no de permanências que podemos chamar de identidade. 

POPULAÇÃO SIGNIFICATIVA - grupo de seres humanos que compartilha condições simi
lares de reprodução social; logo, produção e consumo semelhantes, representações de si 



e do mundo compartilhadas, o que permite associar, qualificadamente, os fenômenos es
tudados. Categoria mediadora de população - classe social, empírico-teórica, que melhor 
permite operacionalizar a heterogeneidade histórico-estrutural da vida social. 

PROCESSO SAÚDE/DOENÇA - processo dinâmico, particular, de expressão das condições de 
vida de uma população qualificada, em determinada organização social. Representa as dife
rentes qualidades do processo vital e as diferentes competências para enfrentar desafios, 
agressões, conflitos, mudanças. Inclui os estados vitais e suas representações mentais. No 
caso do processo saúde/doença mental, tanto os estados como as representações são conteú
dos da consciência, obrigando, portanto, distinções: normal/não normal, sintoma/doença, 
doença mental/alienação, personalidade/sofrimento psíquico/doença. 

PSIQUISMO - imagem subjetiva da realidade objetiva, que se desenvolve nos antropóides, 
incorporando e superando em complexidade o reflexo psíquico existente nos seres infe
riores. O reflexo psíquico representa arco reflexo estímulo-resposta, envolvendo reação e 
espelhamento, de caráter ativo, que permite ao ser construir percepções através dos órgã
os de sentido. Subjetivo e objetivo são qualidades diferentes do mesmo mundo material, 
produto e condição dos vínculos entre organismo e meio, que, nos seres humanos, adqui
re a forma qualitativamente particular denominada consciência. A consciência aparece 
complexa, desenvolvida, mediadora e mediada, como produto social, nos seres humanos, 
em relação com atividade lúdica, linguagem e trabalho. 

TRABALHO - complexo de atividades que resulta na apropriação da natureza pelo ho
mem, revestindo-se de formas específicas a cada modo de produção e de organização so
cial. Apresenta, no capitalismo, uma dupla e contraditória natureza: concreta (atos neces
sários à criação de um determinado produto ou utilidade) e abstrata (tempo socialmente 
necessário para a produção de uma mercadoria). O trabalho gera utilidade, mercadoria e 
relações sociais; parte de um projeto e transforma o transformador. 


