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“PASSO A PASSO”  METODOLÓGICO 

“Brainstorming” inicial sobre tópicos, temas, descritores, 
palavras-chave que constituem o “núcleo central” do 

pensamento e da ação em Saúde e Trabalho 

Verificação dos temas e principais conteúdos do Capítulo 
V da CLT e das 36 NRs (Normas Regulamentadoras) de 

Segurança e Saúde no Trabalho (Ministério do Trabalho) 

Verificação dos temas e conteúdos da Lei 8.080/90  e dos 
documentos de Política, Diretrizes, Manuais Técnicos do 

Ministério da Saúde (referentes à SST e à Saúde 
Ambiental) 



Verificação dos temas e conteúdos  de SST, da Lei 
8.213/91 e Decreto 3.048/99  e dos documentos de 

Política, Diretrizes, Manuais Técnicos da Previdência Social  

Verificação do conteúdo temático dos dois volumes do 
livro “Patologia do Trabalho” (> 2 mil páginas) 

Verificação do conteúdo dos principais livros (brasileiros e 
estrangeiros) das áreas e campos relacionados com a SST: 

> 50 livros 

Verificação da “Lista de Doenças Relacionadas ao 
Trabalho”, Portaria GM/MS 1.339/99 (> 200 doenças) 



Verificação dos conteúdos de Dicionários Temáticos: 
Ciências Sociais, Sociologia, Direito do Trabalho, Direito 

Ambiental, Economia, Filosofia Política, Trabalho & 
Tecnologia, Psicologia do Trabalho e das Organizações, 

Gestão e Psicodinâmica do Trabalho, Globalização 
(Mundialização), Utopias, ‘Altermundismo’ etc. (>50) 

Verificação das principais bases bibliográficas no campo 
da Saúde (múltiplos descritores: “Saúde do Trabalhador”, 

“Medicina do Trabalho”, “Enfermagem do Trabalho”, 
“Ergonomia”, “Higiene do Trabalho”, “Doenças do 

Trabalho”, “Trabalhadores” etc.) com foco na produção 
científica brasileira e latino-americana dos últimos 10 

anos: temas e/ou autores 



Análise do Currículo Lattes de autores conhecidos e 
potenciais, para identificar temas de sua expertise, e 

expandir a “rede” de temas/autores (>100) 

Elaboração de uma lista preliminar de aproximadamente 
500 “verbetes” (tópicos, temas, ‘entradas’)  

Contatos pessoais (presenciais), telefonemas e e-mails 
para aproximadamente 300 autores 

Diálogo, pedido de apoio, convite e pedido de indicações 
de temas (novos) e indicação de autores (1ª geração; 2ª. 
geração, 3ª. geração). Alguns “subeditores” temáticos... 



Ampliação da lista para aproximadamente 1.300 
“verbetes” (tópicos, temas, ‘entradas’)  

e de temas/autores (>530 autores) 

Finalização da lista: 1.236 VERBETES,  
escritos por 522 AUTORES!  





 1049 verbetes  
     “TEMÁTICOS” 

 
 106 verbetes 

“BIOGRÁFICOS” 
 

 60 verbetes sobre      
INSTITUIÇÕES/ENTIDADES 
 

 21 verbetes de  
     “CASOS DE INTERESSE  
       HISTÓRICO” 
 
 TOTAL: 1.236 VERBETES 



PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (1) 

“Contribuir para a mobilização nacional e 
internacional em defesa da saúde e segurança dos 
trabalhadores e das trabalhadoras...”... “um 
Dicionário com propósito...” 
“...este Dicionário ‘tem lado’: ele nasce a serviço 
dos mais vulneráveis e mais suscetíveis, na injusta 
relação de forças marcadas por tradicional e 
conhecida assimetria de acesso à informação e ao 
conhecimento. Ele nasce como uma ferramenta, 
um instrumento a serviço da equidade e da justiça 
social.” 

















PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (2) 

“Relembrar e iluminar a complexidade da matéria a 
ser tratada...” e “expandir (ilimitadamente) a 
abrangência da matéria para muito além do núcleo 
duro’ da Saúde e Segurança do Trabalhador 
(SST)...” 
Espaço para o “político”, o “social”, o “histórico”, o 
“ideológico”... 
“...não apenas pela agregação de outros olhares, 
enfoques e profissões, mas, de certa forma, 
remetendo a matéria à sociedade, como uma 
questão prioritária de direitos fundamentais, uma 
questão básica de cidadania.” 



“A viagem da descoberta 
consiste não em achar 

novas paisagens, mas em 
ver com outros olhos” 
(“Em Busca do Tempo Perdido”) 







PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (3) 

“...ir muito além de ‘definições’ (...) para, ao 
invés delas ou em complemento a elas, trazer 
‘conceitos’. Conceitos permitem a pluralidade, o 
contraditório, o resgate da evolução do 
pensamento a respeito do tema e de suas 
tendências, enfim, conceitos nunca são 
acabados e dogmáticos. Devem constituir-se em 
pontos de partida ou subsídio para a reflexão; 
para a análise crítica; para o questionamento...”   





PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (4) 

“Este Dicionário valoriza e promove a visão 
altermundialista (ou altermundista), isto é, de que 
outro mundo é possível!” 

“Daí os espaços a filósofos, poetas, sonhadores, 
sindicalistas, liderança sociais de trabalhadores sem 
teto e de trabalhadores sem terra; a seleção de 
grandes utopias; a biografia de muitos utopistas e 
outras biografias de personagens que pensaram 
que o mundo pudesse melhorar; e por seu sonho 
dedicaram sua vida...” 

 









PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (5) 

“...este Dicionário valoriza e respeita a 
individualidade, a independência, a autonomia 
e a autoridade (no sentido de autor) de seus 
muitos autores.” 

Todos os verbetes são “assinados”... 

Todos  os 522 que escreveram são “autores”, 
não colaboradores, participantes etc. 



PROPÓSITOS DO DICIONÁRIO (6) 

Ordem alfabética como critério organizador: “... 
com a intenção de “embaralhar os textos fora 
das classificações e taxonomias tradicionais... 
‘embaralhar as caixinhas’; oportunizar surpresas 
por ‘vizinhos’ novos ou diferentes; despertar a 
curiosidade; aguçar o interesse e a ‘abertura’... 















Comentários Finais 

Obrigado! 

rene.mendes@uol.com.br 






