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José Jackson Coelho Sampaio 



APRESENTAÇÃO 

Transformar minha tese de Doutorado em livro foi mais difícil que produzi-la. 

Sobretudo pelo frustrante percurso da busca da publicação, até à chegada no 'porto segu

ro' da Editora Fiocruz. 

Não sei dividir meu trabalho em pedaços e publicá-los em revistas, pois, ao modo 

dos intelectuais do século XIX, atrai-me fortemente, sinto mesmo verdadeiro fascínio 

pela idéia de completeza, de totalidade artística. 

As editoras brasileiras não criam mercado, agacham-se diante da cultura oral/vi

sual de massa e do consumo de best sellers e produzem para a exígua parcela de popula

ção que adquiriu algum hábito de leitura. Daí a importância das editoras voltadas para o 

público acadêmico, atentas à racionalidade econômica, porém capazes de investir na so

cialização do conhecimento crítico que os intelectuais brasileiros ainda estão sendo capa

zes de produzir. 

O trabalho defendido junto ao Curso de Doutorado em Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, em 1992, procurou desafiar as limitações, in

congruências e fracassos que eu percebia nas aplicações psiquiátricas da Epidemiologia. 

O desafio, a aventura, sequer teriam sido possíveis sem o apoio de Antônio Ruffíno Net¬ 

to, orientador tão rigoroso quanto generoso, de Ana Maria Fernandes Pitta, co-orientado¬ 

ra intuitiva e apaixonada, de Arturo Campana, parceiro e amigo que, desde o Equador, 

ajudou-me a refletir sobre a personalidade como objeto da Epidemiologia. 

Terá o presente trabalho envelhecido em seu tortuoso percurso até a publicação? 

Ouso crer que não. Acompanho atentamente a produção científica na área e tudo está 

muito igual ao que diagnostiquei e analisei em 1992. 

O livro reproduz a tese? Sim, porque a lógica, a argumentação e as contribuições 

originais dela estão aqui. Não, porque a linguagem mudou, partes foram transformadas, 

partes foram suprimidas, o Capítulo 2 sofreu verdadeira cirurgia plástica, parte da Con

clusão foi transferida para o Apêndice. Suponho haver muita novidade no que re-apre¬ 

sento à comunidade acadêmica, aos epidemiólogos, epistemólogos, metodólogos, psi

quiatras, psicólogos, professores e trabalhadores do campo da saúde, pesquisadores das 

áreas sociais e humanas. 

Tenho testado conceitos, instrumentos e procedimentos, defendidos neste livro, 

em minha prática de professor do Mestrado em Saúde Pública e em minha prática de lí

der do Núcleo de Pesquisa Vida e Trabalho, ambos da Universidade Estadual do Ceará. 

As categorias, os conceitos, os procedimentos, os instrumentos de investigação, os ins¬ 



trumentos de interpretação e as formas de exposição têm resistido ao teste do cotidiano, 

aqui e ali expresso numa razoável fortuna bibliográfica em livro: ínvestigaciones en Sa¬ 

lud Mental (organizado por Arturo Campana, CEAS) , Indivíduo, Trabalho e Sofrimento 

(autoria com Wanderley Codo e Alberto Hitomi, Editora Vozes), Sofrimento Psíquico 

nas Organizações (parceria com Wanderley Codo, Editora Vozes) e Saúde Mental e 

Trabalho em Petroleiros de Plataforma (autoria com Izabel Cristina Borsoi e Erasmo 

Ruiz, Editora UECE/FLACSO), entre outros. 

Esta apresentação reproduz, portanto, um desabafo, um lamento, um alerta, um 

agradecimento especial aos orientadores e à Editora Fiocruz e, como todo trabalho cien

tífico constitui um trabalho coletivo, a todos aqueles que, com afeto e idéias, ajudaram-

me e ajudam-me a prosseguir: 

• A José Júlio, pai; Maria, mãe; Célia, mulher; Dafne e Dioniso, filhos; Ariadne, 
filha; pois eles me mantêm vivo. 

• A Cecília Minayo, Naomar de Almeida Filho, Wanderley Codo, Jaime Breilh 

(Equador) e Suzana Martinez (México), sem cujos textos próprios, empréstimos de tex

tos alheios, trabalho comum e/ou diálogos instigantes, o norte deste trabalho não teria 

sido encontrado. Pelo privilégio de estar sobre seus ombros eu deveria ver mais longe, 

mas... posso ter sucumbido ante a vertigem das alturas. 

• A meus amigos e irmãos do Projeto Saúde Mental e Trabalho do Departamento 

de Psicologia e Educação/FFCLRP/USP: Antônio Álvaro Zuin, Erasmo Miessa Ruiz, 

Izabel Cristina Ferreira Borsoi, Lúcia Helena Soratto, Luiz Alberto de Jesus Martins (in 

memoríam), Rosa Virgínia Pantoni e Valéria Barbieri. Sobretudo a Alberto Hitomi, inte

ligência e lógica, obsessividade incontida e contido afeto oriental. 

• Aos colegas de pós-graduação do Departamento de Medicina So¬ 

cial/FMRP/USP, especialmente a Itamar Sardinha Pinto, cuja paixão por bibliotecas me 

revelou raridades. 

• Aos meus orientandos e aos meus colegas do Curso de Mestrado em Saúde Pú¬ 
blica/UECE, sem cuja pressão criativa eu provavelmente teria reduzido meu desempenho 
acadêmico, desde que assumi as responsabilidades de Pró-Reitor de Pós-Graduação e 
Pesquisa de minha Universidade. 

• Ao CNPq e a CAPES, pela bolsa durante o curso de Doutorado. Tantas vezes 
congelada e defasada, protegeu-me assim mesmo da caça por trinta empregos em tempos 
de inflação e recessão. 


