


PRINCÍPIOS BASES DO PROGRAMA

- Ter o trabalhador como sujeito de todo o 

processo

- Valorizar a experiencia e o saber dos 

trabalhadores 

- Trabalhar a relacao vida-saude-trabalho 

de forma integrada



O QUE PRETENDE O PROGRAMA

- Construir uma nova visao sobre 

saúde combatendo sua 

monetarizacao

- Criar condicoes em que o trabalhador 

possa estabelecer a relacao entre o 

adoecimento e o trabalho



- Criar espacos de discussao conjunta 
que provoquem reflexao sobre as 
estratégias empresariais de seducao, 
cooptacao e manipulacao da 
subjetividade dos trabalhadores.

- Fortalecimento dos sindicatos 
através da aproximacao sindicato 
base



- Desconstruir os discursos empresariais 

de culpabilizar os próprios 

trabalhadores pelo seu adoecimento ou 

acidente

- Construir acoes com a participacao 

ativa dos trabalhadores



FERRAMENTA MAPPING – MAPA DO CORPO

Os trabalhadores 

identificam os 

problemas  que 

estao afetando a sua 

saúde e que tem 

relcao com os 

trabalho que 

realizam.





MAPPING MAPA DO TRABALHO

Os proprios 

trabalhadores 

desenham seu 

local de 

trabalho e 

apontam onde 

estao os 

problemas que 

estao afetando 

sua saúde a 

partir do mapa 

do corpo.





MAPPING – MAPA DO NOSSO MUNDO

O mapa ajuda a refletir 

sobre o impacto do 

trabalho na vida dos 

trabalhadores







MAPPING – PRIORIZACAO DOS PROBLEMAS



MAPPING – PLANO DE ACAO

Os proprios 

trabalhadores 

constroem com base 

em sua experiencia e 

seu saber propostas 

para modificar as 

condicoes de 

trabalho. 



MAPPING

- Rompe o silencio dos trabalhadores

- É feito com base na experiencia e no

saber dos trabalhadores

- Possibilita fazer a relacao do 

adoecimento com o trabalho

- É possível fazer com trabalhadores 

analfabetos pois dispensa a escrita



RAIO

- Ferramenta que por meio da provocacao abree spaco 

para debater as questoes relacionadas à vida, à 

saúde e ao trabalhoao 

- Sao videos curtos seguidos de um roteiro de 

perguntas para estimular o debate

- Raio nao visa dar aula, mas estimular o livre debate



OFICINA DE SAUDE

-



OFICINA DE SAÚDE

- Desconstruir o discuso  da empresa de culpar o 
trabalhador por seu adoecimento ou acidente

- Apoiar os copasso na analise do acidente mas com um 
olhar mais voltado para a perspectiva dos trabalhadores 
identificando novos elementos que estao no trabalho e que 
contribuem com o acidente

- Mostrar como e quais sao as estratégias empresariais 
para estimular aumento de produtividadeq ue geram mais 
enfermidades.

- Colocar o adoecimento no debate das copassos. Só se fala 
em acidentes.



COMO CHEGAR AOS LOCAIS DE TRABALHO

- O prograama é apresnetado aos sinidcatos

- Os sindicatos indicam pessoas para serem capacitadas como monitores

- Estes monitores implementam as ferramentas na base, junto aos trabalhadores

- O resultado da implementacao vai para a mesa de negociacao com as empresa

- Os trabalhadores acompanham o processo e auxiliam o sindicato nas acoes de 

mobilizacao  e pressao sobre as empresa



RESULTADOS

- Aumento de sinidcalizacao _ fábrica de atum – Colombia

- Envolvimento de terceirizados – Brasil ES

- Criacao de novo sindicato no sri lanka

- Mudanca na visao de saude de modo geral

- Aproximacao sinidcato-base

- Negociacoes efetivas : ergonomicas, postos e promocoes

- Inclusao do vidaviva nos acordos coletivos


