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A construção de mecanismos efetivos de prevenção, baseados em práticas que levem em conta as condições 
de trabalho, depende de mudança de perspectiva dos diversos atores sociais, contrária a visão tradicional que 
funda a prevenção na gestão do comportamento dos trabalhadores. 

Embora a pesquisa acadêmica no campo da prevenção de acidentes tenha avançado sobremaneira, tanto do 
ponto de vista conceitual e metodológico, quanto do ponto de vista instrumental e prático, a apropriação dos 
referenciais metodológicos e ferramentas de intervenção por parte dos trabalhadores,  profissionais e 
agentes do Estado não é simples, muito menos imediata. 

É preciso importante trabalho de difusão dos conhecimentos produzidos pela pesquisa, assim como de 
grande esforço de divulgação junto à mídia, para que possam ser apropriados pelo conjunto da sociedade. 

O objetivo deste encontro é discutir a questão da difusão de conhecimentos acadêmicos por meio de outras 
formas de mídia, como documentários, e do papel da mídia na cobertura de acidentes e da ação agentes 
públicos envolvidos na sua prevenção. 
 

Dia 25 de agosto, sexta-feira, das 8:30 às 12:30 horas  
Local: ANFITEATRO 01 da UNICAMP – FMC – LEGO. Rua Tessália Vieira de Camargo, 126. 
Acesso principal pela Rua Albert Sabin s/n. Ponto de referência: Atrás da Cantina da FCM 
 

Coordenação: Alexandre Poli Beltrami, José Marçal Jackson Filho, Ildeberto M Almeida e Rodolfo AG Vilela 
 
Programação:  

Dia 25/08. 

8:30 – 8:45: Abertura: Cerest Campinas: 30 anos de serviços. Representante do Cerest. 

8:45 – 9:00: Introdução ao tema. José Marçal Jackson Filho (FUNDACENTRO/PR – Fórum AT) 

9:00 – 10:45: Difusão de conhecimentos por meio de documentários: diagnósticos, conceitos, ações e 
gente no desenvolvimento do campo da Saúde do Trabalhador José Roberto Novaes (UFRJ) 

Filme: ‘Mulheres das águas’ 

11:00 – 12:10: Noticiabilidade dos acidentes do trabalho e do papel dos agentes públicos - Marcos 
Pereira Hister (Cerest de Piracicaba) e José Marçal Jackson Filho (Fundacentro/PR) 

12:15 – 13:00: Debate e coordenação: Dr Marcos Oliveira Sabino (Cerest de Campinas) 

 

 Textos de apoio e mais informações sobre o fórum disponíveis na página do Fórum AT: www.forumat.net.br 

 As inscrições são livres e gratuitas (vagas limitadas em função do tamanho do auditório). 
 

Apoio: Comissão de Cultura e Extensão da FSP – USP; PROEX-UNESP; DVST/CVS/SES-SP; Ministério Público do Trabalho 

da 15ª e 2a Região; Fundacentro SP; FAPESP Proc. 12-04721-1.  
Coordenação do Fórum: Ildeberto M Almeida (ialmeida@fmb.unesp.br) e Rodolfo AG Vilela (ravilela@usp.br) 

59º Encontro Presencial 

TEMA: Comunicação e difusão de conhecimentos para prevenção de acidentes 
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