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PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

 
 

O “Produto Final da Dissertação” (pag. 106) foi construído tomando-se como 

referência as situações relatadas nos depoimentos dos operários participantes desta pesquisa, 

nas quais os riscos de acidentes de trabalho foram identificados. As mensagens são 

direcionadas aos trabalhadores e aos empresários (ou empregadores) visando à sensibilização 

para prevenção, visto que todos têm a sua responsabilidade para a segurança do trabalho. 

Foram utilizadas ilustrações com situações laborais rotineiras, vividas por 

personagens com os quais os operários poderão se identificar. O texto complementar às 

imagens é sucinto e objetivo, de fácil leitura, visando à compreensão mesmo pelos 

trabalhadores com baixo nível de instrução. A leveza e o colorido das imagens visam a atrair a 

atenção para as mensagens e propor uma reflexão sobre a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho na indústria da construção civil e à valorização da saúde e da própria 

vida. 

O Produto final permite modificações no formato e poderá ser impresso em 

diversas medidas, dependendo da finalidade à qual se destinará nas ações de educação em 

saúde. No formato padrão A4, poderá compor apostilas e outros materiais didáticos. No 

padrão de cartaz (banner), poderá ser afixado nos locais onde são divulgadas as informações 

de interesse dos operários das empresas construtoras, nas salas de espera dos Serviços 

Especializados em Segurança e Saúde do Trabalho (SESMT) destas empresas, nos murais dos 

sindicatos da indústria da construção civil, nos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (CEREST), entre outros estabelecimentos que atendem trabalhadores.  

Para Santos e Rozemberg (2006) os materiais educativos devem ser usados de 

maneira participativa e interativa, para facilitar a produção de conhecimento e fornecer 

elementos para a tomada de decisões e não apenas prescrever padrões de comportamentos e 

atitudes, assim, a recomendação, sempre que possível, é que este Produto seja utilizado em 

rodas de conversa com trabalhadores e que o seus conteúdos sejam disparadores para os 

diálogos e as trocas de informações. 
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