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APÊNDICE 

INDICATIVO GERAL DE PESQUISA 

• OBJETO - as inter-relações existentes entre trabalho e saúde mental. Trabalho 
como unidade estruturadora de identidade e campo de constituição da população signifi
cativa. Saúde mental como campo de características psicológicas e psicopatológicas de 
populações qualificadas. 

• OBJETIVO - explicar perfil de características psicológicas e psicopatológicas de
senvolvido por determinada população concretizada segundo ramo de produção e pro
cesso de trabalho. 

• HIPÓTESE F U N D A M E N T A L - as características ligadas ao trabalho (perfil de pro
dução, constituidor, neste caso, da população epidemiológica) explicariam as caracterís
ticas psicológicas e psicopatológicas (perfil epidemiológico) dominantes encontradas, 
porém mudando de importância e de lugar a cada situação concreta. 

• TÁTICAS D E A B O R D A G E M D O OBJETO - investigação interdisciplinar, integran
do instrumentos, níveis analíticos e saberes para construção dos perfis e das catego
rias explicativas. 

• PROCEDIMENTO - articulação de estudos de caso: categoria profissional, empre
sa, população epidemiológica, grupo de aprofundamento crítico, individual. Em cada 
caso de população epidemiológica construir perfil de produção e perfil psicológico/psi-
copatológico. Após levantadas tendências, associações lógicas, probabilidades e hipóte
ses do nível epidemiológico, identificar o modo de operação das tendências e contraten¬ 
dências em casos individuais concretos. 

• ELEMENTOS SIMPLES: 

Demográficos - sexo, idade, estado civil, residência, procedência, escolaridade, 
elementos de consumo. 

Psicológicos - reações individuais classificáveis como hipocondria, histeria, de
pressão, obsessividade, psicopatia, masculino/feminino, introversão/extroversão, para
nóia, mania, esquizofrenia. Em aprofundamento distinguir: normal versus não normal; 
saúde versus doença; sintoma versus personalidade. 

Laborais - extensão da jornada, turno, extensão e número dos intervalos, migra
ção pendular casa-trabalho-casa, ritmo orçamentário, regime de remuneração, magnitude 
do salário, horas extras, remuneração das horas extras, férias, relação salário absolu
to/poder de compra, posição do salário atingido na história do sujeito, bonificações espe
cíficas da empresa, bonificações legais, adicionais, inserção sindical, data-base de nego
ciação sindical, descontos salariais por redução de jornada, descontos salariais por razões 
sociais, posto, local, matéria-prima, produto, operação, atividade, tarefa, postura, ritmo, 
natureza do processo produtivo, ferramenta, máquina, instrumento, disciplina, relações 



sociais na produção, marca, qualificação, função, cooperação, hierarquia, tempos de pro
fissão, função, empresa. 

• INSTRUMENTOS: 

Gerais - croquis dos ambientes; ficha de identificação geral; folha salarial; or
ganograma da empresa; fluxograma do processo de trabalho; diário de campo. 

Para montagem do perfil de produção - protocolo de observação direta do pro
cesso dc trabalho; observação por vídeo de processo dc trabalho; entrevista dc Sociolo
gia do Trabalho, por fonte (gerência, proprietário, liderança sindical); entrevista dc orga
nização do trabalho, por fonte (hierarquia técnica, trabalhador). 

Para montagem do perfil epidemiológico - inventário psicológico; entrevista 
de aprofundamento clínico e representação do trabalho; acompanhamento individual cm 
situação psicoterápica. 

• ETAPAS DE CAMPO: 

Identificação da categoria profissional - considerando importância do setor ou 
subsetor econômico, idade tecnológica, número de trabalhadores envolvidos, grau dc or
ganização política, história sindical, bibliografia existente sobre comprometimentos sani
tários, possibilidade de articular demanda de pesquisa por sindicatos, empresas e CIPAS; 
escolher a categoria profissional a ser investigada. 

Identificação da empresa - supondo que uma categoria profissional não sc reali
za no vazio, c sim através dc concretizadores; que, sob o modo de produção capitalista, o 
concretizado!" fundamental na esfera econômica c o capital e que as empresas expressam 
especificamente esta função do capital, é necessário identificar e escolher empresa(s) que 
realizc(m) a lógica do setor ou subsetor da economia onde se insira a categoria profissio
nal escolhida. 

Abertura do campo - etapa basicamente política. Estar-se-á atendendo a deman
da ou criando demanda? Qual enviesamento dc entrada os objetivos e instrumentos su
portam sofrer? A entrada sindical pode fazer a empresa se retrair e hostilizar a participa
ção dos trabalhadores, e/ou fazer a pesquisa cair na lula ideológica do campo sindical, 
além de receber dos trabalhadores uma exacerbação de queixas e expectativas tornando a 
pesquisa intermediária de reivindicações que não encontraram canal político adequado. 
A entrada empresarial pode fazer os trabalhadores se retraírem e hostilizarem a pesquisa, 
respondendo burocraticamente ao que lhes for perguntado, camuflando problemas para 
não oferecerem pretexto para possíveis reações da empresa. 

Estudos gerais de Sociologia do Trabalho - os procedimentos visam dar conta 
da configuração do caso empresa: modo de inserção no setor ou subsetor de produção, 
relação com sindicatos, greves, número dc trabalhadores, índice apoio/operacionais. His
tória da empresa, do setor ou subsetor econômico, da categoria profissional e de seus sin
dicatos. Além de entrevistas e análise de fontes primárias, correr a empresa com ficha 
geral dc identificação dos trabalhadores que permita análise de indicadores demográficos 
(idade, sexo, escolaridade, função, procedência, tempos de profissão e de função). 

Estudos específicos dc Sociologia do Trabalho - levantamento específico do 
trabalho abstrato (modos de exploração) e da equação jornada/salário, visando à constru
ção do perfil dc produção. Os indicadores dc jornada de trabalho e de remuneração po
dem ser obtidos da empresa, da análise da folha salarial e por meio dc entrevistas com os 



trabalhadores. Alguns indicadores podem ser obtidos indiretamente, mediante o estudo 
das folhas de contribuição sindical compulsória. 

Estudos de Psicologia do Trabalho - operacionaliza-se a investigação da ex
pressão do trabalho concreto (organização objetiva do trabalho = processo de produção 
versus processo de trabalho), visando à construção do perfil de produção. Os indicadores 
de processo de trabalho podem ser obtidos através dos organogramas real e formal da 
empresa, da montagem do fluxograma do processo de produção e de entrevistas de orga
nização de trabalho aplicadas a todos os trabalhadores situados na hierarquia de decisão 
da empresa. O que se levanta aqui é o processo de trabalho objetivo e seus significados, 
tanto para o capital como para a produção de um produto específico. 

Montagem do perfil de produção - um ponto de parada da investigação, pois te
mos diagnóstico organizacional, acrescido das sobredeterminações oriundas da equação 
jornada/salário, da lógica competitiva da empresa e do papel que esta desempenha no se
tor ou subsetor da economia. A montagem do perfil deve destacar cada expressão e cada 
categoria explicativa extraída da descrição e da interpretação dos fenômenos encontrados 
no mundo específico de trabalho desta categoria profissional. Para revelar os elemen
tos relevantes do perfil, procede-se à identificação e qualificação dos quarenta 
elementos (indicadores) do trabalho. 

Identificação do(s) grupo(s) de estudo (configuração da população epidemioló
gica) - de posse dos elementos do organograma da empresa, do fluxograma do processo 
de trabalho e de dados das entrevistas de organização do trabalho, surgem condições 
para a definição, dentro da empresa, do(s) grupo(s) de estudo. Que critérios permitirão a 
inclusão de um sujeito no campo de determinada categoria profissional? Que elementos 
permitem a configuração da população como homogênea neste(s) atributo(s), para fins 
de estudo epidemiológico, considerando a hipótese que afirma o lugar do trabalho na de
terminação do processo saúde/doença mental? 

Estudo epidemiológico censitário - estabelecido o critério de inclusão dos sujei
tos, configurada a população, aplicar sobre ela um instrumento que permita discriminar 
padrões de personalidade e de sintomas, com aplicabilidade e reaplicabilidade garanti
das. O instrumento deve permitir descrição de tendências, identificação de prevalências, 
discriminar formas de expressão, permitir comparação crítica com perfil psicológico/psi¬ 
copatológico de outros grupos. 

Estudo epidemiológico de aprofundamento - obtido o rastreamento - tendên
cias, prevalências, probabilidades - , urge testá-lo e compreender como se torna fenôme
no nos sujeitos idiossincráticos. Obtido o levantamento objetivo das características da or
ganização do trabalho, para o capital e para o processo de produção do produto específi
co, urge identificar e compreender qual o significado subjetivo para o trabalhador, como 
as características objetivas estão representadas na consciência. O instrumento aqui é ex
tenso, aberto e para aplicação individual. Estes indivíduos para entrevista são localizados 
amostralmente, em processo de estratificação sucessiva. Estudo duplo cego. 

Montagem do perfil de características psicológicas e psicopatológicas - um ou
tro ponto de parada da investigação, pois tem-se diagnóstico das condições psicológicas 
do grupo, já apontando para a discriminação do que seja personalidade e sintoma, pa
drões e tendências. Para reduzir o problema da identificação dos modos concretos de 



operação e das representações subjetivas; o problema das discriminações saúde/doença, 
normal/não normal, qualidade/simbolização quantitativa arbitrária e o problema da dis
criminação mal/alienação, este perfil pode ser construído em dois cortes: epidemiológico 
e clínico. Neste último corte, se apresenta para descarte uma série de hipóteses clássicas 
(família, infância, sexualidade) e são mapeados os modos de realização da construção do 
sujeito fora do trabalho (perfil de consumo). 

Estudo individual de caso - dos sujeitos submetidos à anamnese são escolhidos 
aqueles para acompanhamento individual, em situação de dinâmica psicoterápica: duas 
sessões semanais de 1h cada uma, seis meses de acordo. A situação difere da psicotera¬ 
pia por relativo centramento nos problemas e soluções que o sujeito encontra no trabalho 
e pela eventual ausência de distúrbios a serem tratados. O objetivo é rastrear as operacio¬ 
nalizações idiossincráticas das tendências encontradas. 

Identificação e interpretação das relações entre perfis - chega-se então à termi¬ 
nalidade pretendida. Tendo sido construídos os dois perfis, acatado um como revelação 
de fenômenos a serem explicados e o outro como fonte das determinações significadoras, 
proceder à operacionalização dos elementos explicativos, hierarquizando-os. Neste pon
to, tem-se a possibilidade de estabelecer leis para o caso e projetar resultados para popu
lações que partilhem das características definidoras da população estudada. 

A QUESTÃO DOS INSTRUMENTOS 

Um instrumento para coleta de dados deve estar próximo do empírico, mais ou 
menos liberto de vinculação com a teoria que orientou sua construção. Realiza os pressu
postos, os axiomas, os paradigmas da teoria que o gerou, mas explora seus limites, pode 
negar a excelência deles, pode até ser usado por outras teorias. 

Para a coleta de dados são sugeridos um inventário psicológico e uma entrevista 
de aprofundamento que associe anamnese e entrevista de representação do trabalho. Ob
jetivando exemplificar, discutamos dois instrumentos: 

• O M I N E S O T A MULTIFASIC PERSONALITY I N V E N T A R Y (MMPI): 

Pela segunda metade do século XIX, os transtornos mentais passaram a ser divi
didos em orgânicos e funcionais, e a ênfase das pesquisas passou a ser neurofisiológica. 
Kraepelin (1856-1926), que construiu uma classificação concebendo a doença mental 
como exagero ou diminuição de certas características ditas normais, é paradigma da épo
ca. A doença é rotulada como objetiva (observada pelo médico) e subjetiva (relatada 
pelo cliente), sendo a não coincidência dos rótulos atribuída à simulação ou dissimulação 
por parte do cliente. 

Esta é a matriz teórica que norteou a criação do MMPI, instrumento objetivo de 
avaliação, elaborado no final da década de 30, para medir traços de personalidade, por 
Hathaway & McKinley, pesquisadores da Universidade de Minesota. O inventário é 
composto de 566 itens afirmativos de auto-referência, que o examinando avalia se se 
aplica ou não a ele. Sampaio, Codo & Hitomi (np.b) testaram vários instrumentos com as 
características de inventário, resposta estruturada e objetividade, optando pelo MMPI. 
Os outros não se diferenciam dele quanto à matriz teórica, quanto às dificuldades de su
perar fossos culturais e sociais, quanto à estrutural dificuldade de tomar qualidades como 



se fossem quantidades. O MMPI tem a vantagem do grande uso internacional, apresen
tando grande sensibilidade e extraordinária discriminatividade. 

Como consta em Graham (1987), Hathaway & McKinley utilizaram um processo 
de codificação empírica na construção das diversas escalas do MMPI. Os itens foram re
tirados de histórias de caso, informes psicológicos c psiquiátricos, escalas de atitude, e 
distribuídos por 26 categorias, entre as quais estado geral de saúde, sintomas neurológi
cos, motilidade, ocupação, sensibilidade, atitudes sexuais e tc , até serem constituídas as 
atuais escalas. 

O segundo passo constou da seleção de grupos para o estabelecimento de discri
minações, simile a estudos caso-controle: grupo 'normal' e grupo 'clínico', este último 
constituído por doentes representativos das principais categorias diagnosticas. Os dife
rentes subgrupos correspondem às escalas clínicas atuais: hipocondria, depressão, histe
ria, desvio psicopático, paranóia, psicastenia (obsessividade), esquizofrenia, hipomania. 

A nona escala, masculinidade/feminilidade, tenta definir orientação sexual por 
papel social dos sexos. A décima escala, de introversão social, foi publicada por Drake 
em 1946, incluindo-se entre as básicas a partir da segunda edição do manual e incorpo
rando avanços no que diz respeito à orientação do sujeito para si ou para o grupo. Estas 
escalas trazem complicações especiais hoje em dia, pelo peso da mudança dos valores 
sociais e pelo peso da ideologização. 

Por fim, foram desenvolvidas quatro escalas de validade, com o propósito de de
tectar desvios da curva normal: A escala " ? " , de "não sei dizer", refere-se ao número de 
itens em branco ou respondidos duplamente. Um número grande de itens omitidos intro
duz extrema imprecisão. A escala " L " , de "mentira", detecta uma atitude ingênua ou 
tentativa de disfarçar alguma característica considerada debilidade pessoal. A escala 
" F " busca descontar erros e detectar indivíduos que enfocam a tarefa de resolver a pro
va diversamente da prevista pelos autores. A escala " K " foi desenvolvida para avaliar a 
defensividade clínica e a possibilidade de patologia latente. 

Após décadas de uso clínico, estudos de validação e uma bibliografia que vai a 
mais de dez mil publicações, os problemas fundamentais do inventário estão claros: al
guns referem-se a seu próprio fundamento, numa crítica de fundo ao modelo kraepelinia¬ 
no; outros referem-se ao problema da representação quantificada de uma qualidade (a 
pontuação das escalas, os estudos estatísticos que tomem estas pontuações como quanti
dades discretas per se); ainda outros referem-se ao problema da capacidade descritiva 
versus capacidade de julgamento, pois aquilo que identifica e retrata pode ser uma rea
ção conjuntural, um traço constante tolerado na personalidade ou uma doença. 

Hoje, a clínica, por influência principalmente da Psicanálise e da Fenomenologia, 
valoriza muito menos a denominação diagnostica. A evidência acumulada sugere que a 
nosologia psiquiátrica não é tão útil quanto o diagnóstico médico, é apenas um nome 
para o transtorno. Por isso é possível utilizar o MMPI de modo diferente, tratando cada 
escala como um fenômeno desconhecido, a ser qualificado através da experiência clíni
ca ou de alguma outra tática de abordagem individual, significando o fenômeno através 
da história de vida e das inserções de classe e de cultura. 

Ε possível afirmar que, embora o MMPI não tenha tido êxito no propósito de pre
cisar diagnósticos diferencias, é cabível a utilização dos perfis obtidos para gerar descri¬ 



ções e inferências sobre os indivíduos. A sua capacidade limitada de julgamento passa 
aqui a ser vantagem e o sujeito deixa de ser um indivíduo para ser um coletivo. De ins
trumento clínico a instrumento epidemiológico, até bastante discriminatório, pois revela 
qualidade de tendências, não apontando, grosso modo, apenas a discriminação sa
dio/doente. 

Tradução, padronização e validação para o Brasil ocorreu em fins da década de 
60 (Benko & Simões, s/d) e, desde então, caderno de proposições, folha de respostas, fo
lha de apuração e crivos de apuração para forma de aplicação coletiva vêm sendo publi
cados pelo Centro de Psicologia Aplicada ( C E P A ) . 

• A ENTREVISTA D E A P R O F U N D A M E N T O CLÍNICO Ε REPRESENTAÇÃO D O T R A B A L H O 

( E A R T ) : 

A bibliografia sobre a relação clínico/cliente e sobre a entrevista clínica oscila en
tre a burocracia (modelos de preenchimento sistemático obrigatório para a memorização 
de alunos), o laissezfaire (espontaneidade, contratransferência e sensibilidade do clínico 
seriam seu instrumento) e a pontualidade pragmática (muitos instrumentos específicos 
para cada sintoma). Como demonstram Sampaio, Codo & Hitomi (np.a), de reconstrução 
globalizadora de história a anamnese se volveu métrica de sintomas, congeladora de apa
rências, fetichizadora. 

Os manuais (Alexander, Solomon, Kaplan, Betta, Insua, Spoerri, Van den Berg, 
Nobre de Melo, Paim, Frota Pinto, Miranda Sá Jr.) mais usados no ensino psiquiátrico 
brasileiro submetem rigorosa e coerentemente a entrevista clínica ao modelo psicopato¬ 
lógico que defendem, não discutindo a história do instrumento e o relacionamento entre 
suas mudanças e as mudanças dos modelos psicopatológicos. 

O conjunto de títulos arrolados pelo Index Medicus (Cumulated. Subject Index) 
de 1979 a 1988, sob as rubricas Interview (241 títulos) e Psychological Interview (306 tí
tulos), concentra 65% do interesse em questões técnicas (tipo e duração de treinamentos, 
custos de treinamento e aplicação, extensão, validação, normalização, uso de gravador, 
vídeo, telefone, computador), 27% do interesse em questões mais estruturais, tais como 
isolamento de objetivos específicos (AIDS , alcoolismo, drogadictos, gestantes, depressão, 
ansiedade, psicose etc.) ou suposto impacto de variáveis socioculturais (divergência ou 
convergência de raça, classe, sexo, idade, entre entrevistador e entrevistado), restando 
0,8% para uma gama variada de outros interesses, entre eles os históricos. 

Considerando as necessidades de revitalizar a anamnese psicológico/psiquiátrica, 
de testar o inventário psicológico aplicado às populações constituídas, de avaliar parale
lamente outras hipóteses teóricas (lugar da família e da inserção no mundo do consumo, 
por exemplo), de contrapor representações (do pesquisador sobre o sujeito e do sujeito 
sobre si mesmo) e de captar o modo como o trabalho comparece na subjetividade do tra
balhador, O prof. José Jackson Coelho Sampaio desenvolveu um instrumento, denomi
nado Entrevista de Aprofundamento e Representação do Trabalho ( E A R T ) , com quatro 
módulos: 

Iº) exame clínico clássico (kraepeliniano, senão perder-se-ia a possibilidade de 
testar os resultados globais do MMPI); 

2º) quarenta questões fechadas, registro de resposta realizado pelo pesquisador, 
permitindo quantificações descritivas. As questões identificam o sujeito segundo idade, 



sexo, escolaridade, migração, moradia, renda, profissão, hábitos dc consumo, família dc 
origem, família constituída, religião, hobbies, sindicalismo, política partidária, seguros; 

3º) quatorze questões abertas, registradas diretamente ou transcritas de gravação, 
permitindo qualificação de idéias e atitudes. O arco das questões cobre concepções sobre 
a própria personalidade, relação com saúde/doença, sexualidade, família de origem, fa
mília constituída, apetite, religião, hobbies, sindicalismo, política partidária, história de 
trabalho, locus de controle, projeto de futuro; 

4º) vinte questões semifechadas, registro de resposta pelo pesquisador, permitin
do qualificação das concepções sobre trabalho. O objetivo é identificar representação so
bre rotina de trabalho, organização da empresa, hierarquia, ritmo, matéria-prima, produ
to, processo de produção, salário, regime de contratação, salários secundários, lucro da 
empresa, normas internas de conduta, jornada dc trabalho, riscos sanitários. 

A anamnese não deve substituir um enviesamento por outro. É preciso integrar os 
espaços dc organização da identidade (corpo, família, infância, sexualidade, trabalho), 
aceitar a discriminatividade colocada pelas teorias que se ocuparam primariamente de 
corpo, família, infância e sexualidade, oferecendo a discriminatividade considerada para 
trabalho: matéria-prima, gesto, tarefa, processo, atividade, produto, divisão técnica, hie
rarquia, salário, jornada, instrumento, controle, saber, marca, modo de produção. 

Uma anamnese, qualquer que seja, não explica o mundo. Apenas sistematiza dis
cursos, expressa e organiza as representações que clínico e cliente fazem do cliente e de 
seus eventos vitais. Na consciência não se encontra dor gástrica, mas uma representação 
da dor gástrica, com julgamento de transcendência e do estatuto social do corpo, da dor e 
do sujeito. 

P R O C E D I M E N T O S I N S T R U M E N T A I S 

O uso do MMPI e da EART foi manualizado por Sampaio, Ruiz & Borsoi (1991a, 
1991b), como se resume a seguir: 

• O MMPI é aplicado à totalidade do grupo de estudo intencionalmente estabele
cido, constituindo nível censitário da construção do perfil de características psicológicas 
c psicopatológicas. 

• Realizada aplicação, digitação e cálculo, imprimir lista de inventários de modo 
a constar total de sujeitos aplicados, código de cada sujeito, sexo, idade, setor, função, 
tempos de profissão, de empresa, de função, classificação de resultados e resultados das 
escalas. 

• A primeira discriminação consta da definição de população epidemiológica (to
tal do grupo dc estudo), população epidemiológica efetiva (total dos que responderam ao 
inventário, excluindo recusas e faltosos de vários tipos) e população de inventários vali
dados (total de inventários sobre os quais há segurança analítica). A cada perda avaliar o 
que foi perdido. 

• Classificação dc resultados: 
INVALIDADO (II) - a subpopulação que tiver inventário com pelo menos uma 

escala dc validação pontuada dc 70 para mais será considerada invalidada numa primeira 
leitura. Qualificar este achado do seguinte modo - se invalidação em " ? " , manter invali¬ 



dado; se invalidação em " F " , avaliar a Taxa de Randomização, caso seja de 4 a mais 
manter invalidado; se invalidação por " K " ou " L " , avaliar o perfil clínico, se normal 
manter invalidado. 

VALIDADO NORMAL (VN) - subpopulação de validados que tiver sujeitos com 
as escalas clínicas pontuadas até 59, excetuando a escala Pa onde a pontuação Normal 
restringe-se à faixa de 30 a 59. Também será incluído em (VN) qualquer sujeito que te
nha apenas uma escala clínica pontuada de 60 a 69. 

VALIDADO Risco (VR) - subpopulação de validados com mais de uma escala 
clínica em border Une, isto é, pontuadas de 60 a 69. 

VALIDADO PROBLEMÁTICO (VP) - a subpopulação de validados com pelo me
nos uma escala clínica em patológico, isto é, pontuada de 70 a mais. No caso da escala 
Pa, incluir a pontuação de 29 para menos. 

• Este arranjo de populações permite abandonar a denominação por escala e/ou 
por sujeito, para denominar grupo, e visa ultrapassar a frágil capacidade de julgamento 
de valor que o MMPI tem. Sabemos de seu grande poder descritivo e de sua baixa capa
cidade de julgamento (será traço de personalidade? reação conjuntural? doença?). O re
conhecimento ou não da existência de suspeita real de patologia fica para o nível de 
aprofundamento. 

• Proceder então à primeira análise geral. Tomar todos os sujeitos, sem distinção 
de grupos de função, e identificar a proporção de Invalidados. Teremos a primeira carac
terística para entendimento baseada na distância que o grupo estiver do tolerado pelo câ
none do MMPI = até 20%. 

• Proceder ao estudo do subgrupo INVALIDADO, por distribuição e tipo. Ele não 
será utilizado na configuração do perfil psicológico/psicopatológico do grupo, mas cons
tituirá estrato para amostrar sujeitos para a EART. 

• Proceder ao estudo do subgrupo VALIDADO: 

As proporções gerais de (VN), (VR) e (VP). Depois como estas distribuições se 
comportam discriminando os cortes que o perfil demográfico e de produção houver ofe
recido. 

Tomar o (VP) geral como Prevalência de Suspeita de Sofrimento Psíquico 
(PSSP). Retiramos (VR) da PSSP pela sua própria ambigüidade, pois constitui subpopu
lação sobre a qual não se pode afirmar serem (VN) ou (VP) e por não desejar inflacionar 
mais ainda os resultados do MMPI: já sabemos que tende para o falso positivo (estudos-
piloto apontaram para 12% de falso positivo). Proceder à comparação desta prevalência 
com as prevalências nacionais ou regionais de doença mental que a literatura ofereça. O 
Ministério da Saúde (MS) oferece alguns dados gerais sobre prevalência de doença men
tal na população brasileira: variaria de 12% a 2 1 % . Podemos categorizar a PSSP do se
guinte modo: inferior a 10,5% = baixa; de 10,5% a 2 1 % = média; 2 1 % a 31,5% = alta; 
de 31,5% a mais = altíssima. 

Em seguida, avaliar as escalas comprometidas prevalentes de (VR) + (VP), con
figurando subpopulação N Ã O N O R M A L Serão consideradas prevalentes aquelas escalas 
que estiverem afetadas em mais de 50% dos sujeitos que componham esta subpopulação. 
Então, testar proporções de comprometimento de escala segundo corte que o perfil de
mográfico e de produção houver oferecido. 



• O estudo de N Ã O N O R M A L (NN) segue os seguintes eixos: 
A proporção de NN é difusa ou marcada? Será difusa aquela que não oferecer 

nenhuma escala comprometida afetando até 50% dos sujeitos do grupo, e marcada a que 
tiver escalas que superem esta marca. A marcação será especializada ou sindrômica? Es
pecializada se uma única escala superar os 50%, sindrômica se houver associação de es
calas superando a marca. 

Qual ou quais as escalas prevalentes, marcantes? Daí proceder à análise clínica 
da(s) escala(s) prevalente(s). 

• Com o perfil de características psicológicas e psicopatológicas construído par
cialmente, levantar hipóteses sobre a formação do perfil encontrado, a serem testadas no 
nível de aprofundamento e na análise do perfil de produção. 

• A seleção de sujeitos para o nível de aprofundamento crítico será intencional 
(proporção de quem apresente a(s) tendência(s) prevalente(s) encontrada(s) no estudo e 
proporção dos que não a(s) apresente(m)) e resultará em estudo duplo cego (o sujeito e o 
aplicador da E A R T não sabem de qual subpopulação o sujeito foi escolhido). 

• A E A R T consiste em um protocolo modular de entrevista: Primeiro módulo) 
exame mental clássico. Segundo módulo) questões fechadas de identificação, elementos 
de consumo, questões fechadas de história de vida e de trabalho, modos de reapropria
ção. Terceiro módulo) questões abertas sobre representação da própria personalidade, 
família de origem, família constituída, vida sexual, apetite, sono, trabalho, projetos, locus 
de controle, modos de reapropriação. Quarto módulo) questões semi-estruturadas sobre 
elementos e significado subjetivo (representação) do trabalho. 

• A E A R T é aplicada à amostra intencional do grupo de estudo, com magnitude 
aproximada de 10% - 15% da população que se submeteu ao inventário psicológico, 
constituindo nível de aprofundamento do perfil epidemiológico (características psicoló
gicas e psicopatológicas), para teste clínico do inventário, levantamento de elementos li
gados a perfil de consumo, das operacionalizações concretas de tendências identificadas 
no nível censitário e das representações (subjetividade) que o trabalhador constrói sobre 
seu próprio trabalho. 

• As entrevistas poderão ser gravadas, caso o trabalhador não recuse a técnica, ou 
registrada pelo aplicador simultaneamente à fala do entrevistado. Uma tática possível se
ria o aplicador preencher o segundo (45 questões fechadas) e o quarto módulo da EART 
(45 questões semi-estruturadas), gravando o discurso livre desenvolvido tendo por base 
as 14 questões abertas do terceiro módulo e deixando o primeiro módulo para ser preen
chido após o fim da entrevista, na ausência do entrevistado. 

• Realizada aplicação e transcrição, mandar imprimir de modo que conste nome, 
número do sujeito e número do estrato do qual ele foi retirado. Daí procedendo-se a dez 
processos de análise, pela equipe de pesquisa: 

1º) Submeter cada entrevista (terceiro módulo) a três leituras - cursiva, analítica 
e crítica. Destacar elementos que chamem atenção, para uso futuro. O objetivo é ter tex
tos dominados pelo interpretador. 

2º) Ajuntar o total de elementos fechados de identificação (segundo módulo) para 
quantificação, estatística simples, descritiva de proporções, e checagem da seleção. 



3º) Ajuizar inclusão dos sujeitos entrevistados entre ocorrência ou não de so
frimento psíquico estruturado (primeiro módulo) e checar se confere ou não com o 
julgamento realizado pelo inventário psicológico. O objetivo é clínico e de teste de 
instrumento. Este ajuizamento será de responsabilidade de médico psiquiatra. Lem
brar que este nível é de aprofundamento, muito mais próximo dos sujeitos concre
tos, mas não é estudo individual de caso. O cruzamento de resultados da E A R T nas 
linhas (Ν, NN) e de resultados do MMPI nas colunas (Ν, NN) permite investigar 
falso positivo, falso negativo, sensibilidade, especificidade, prevalência real e aparente. 

4º) Estudo das 14 questões abertas (terceiro módulo), entrevista por entrevista. 
Busca da lógica de cada sujeito, como aborda as questões, que padrão de resposta pode 
ser aferido. Procedimento: destacar conceitos e categorias que o sujeito usa para res
ponder a cada questão; destacar frase ou frases paradigmáticas do modo como o sujeito 
respondeu a cada questão; apresentar conceitos e categorias de ajuizamento preliminar
mente efetuado pelo interpretador. 

5º) Estudo de cada uma das 14 questões abertas (terceiro módulo), transversal
mente, comparando como cada sujeito as respondeu. O procedimento analítico já foi 
efetuado para o quarto processo, aqui o objetivo é comparar, buscando estabelecer uni¬ 
formidades e contradições entre os sujeitos, para cada uma das questões. 

6º) Retirar os elementos ligados a perfil de consumo para contrapor ao perfil de 
produção já constituído. O objetivo é julgar a relação de linearidade ou não entre perfil 
de produção da amostra e perfil de consumo do grupo. 

7º) Destacar as perguntas fechadas (segundo módulo) e as perguntas abertas 
(terceiro módulo) que digam respeito aos modos de reapropriação para discussão à 
parte, comprovando ou não as hipóteses levantadas quando do estudo singular do 
perfil de produção. 

8º) Estudo do quarto módulo, buscando a lógica de cada sujeito. 
9º) Estudo do quarto módulo, buscando comparar os sujeitos. 

10º) Comparação daquilo que os trabalhadores estão afirmando sobre suas condi
ções de trabalho com aquilo que a hierarquia da empresa afirmou nas entrevistas de So
ciologia do Trabalho. 

11º) Escolha intencional dos sujeitos para estudo individual de caso, consideran
do o fato de serem paradigmáticos das tendências encontradas e compreendidas. O estu
do individual de caso se estrutura como uma psicoterapia, com duas sessões semanais de 
1 h cada uma, por seis meses. A situação é psicoterápica, mas não caracteriza psicoterapia 
stricto sensu: os sujeitos são escolhidos, motivados a aderir, podendo apresentar ou não 
suspeita de sofrimento psíquico; há ênfase na dinâmica específica do sujeito no trabalho. 

Os instrumentos, sobretudo o MMPI, são provisórios. Um instrumento censitário, 
desenhado para estudos quantitativos, oferece o que se lhe pede: tendências, 
probabilidades. Daí a escolha recair sobre aquele que possa garantir operacionalidade e 
discriminatividade. O MMPI perde em operacionalidade, principalmente quando nos 
aproximamos dos grupos profissionais menos escolarizados; contudo, ganha em ductili¬ 
dade, pois incorporou a concepção kraepeliniana de doença e se reformatou através do 
impacto da Psicanálise, da Sociologia Funcionalista Norte-Americana e de desdobra¬ 



mentos da Escola de Frankfurt (sua subescala Preconceito foi elaborada por colaborado
res de Adorno na pesquisa sobre personalidade autoritária). 

Os instrumentos, sobretudo o MMPI, são provisórios. Somente o desenvolvimen
to da área permitirá a construção de um instrumento próprio. Mas convém lembrar duas 
recomendações: a de Adorno (1950), para quem a realidade, sobretudo a psicossocial, ja
mais se deixa apreender por um nível analítico e por um instrumento; a de Leontiev 
(1978), para quem qualquer instrumento é sempre pretexto para estruturar uma situação, 
sendo as reações à situação aquilo que realmente deve-se estudar. 


