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APRESENTAÇÃO 

A conciliação do global com o pontual parece ser o que melhor descreve o processo 
que assistimos neste final de século. Ao mesmo tempo que a economia abandona 
progressivamente os limites do Estado Nacional, formando blocos que extrapolam os 
limites econômicos, reconhece-se a importância da ação localizada como forma de evitar 
ou controlar problemas de ordem universal. 

Trata-se hoje da necessidade de articulação entre o plano global - o planeta como 
unidade- e o plano local - onde as ações de fato se efetivam-, principalmente as centradas 
nas questões ambientais e sociais. Dentre os desafios ambientais para o próximo milênio, 
constatamos os temas qualidade de vida e miséria como parte das questões ambientais, o 
que mostra que o aspecto social é parte de questões vitais da sociedade. 

Falar de necessidades humanas, nacionais ou contemporâneas, da era da informática 
e da microeletrônica, mascara o fato de que esse refúgio em essências uniformiza o social e 
impõe ao imaginário coletivo as necessidades de um determinado segmento da sociedade 
portadora de veículos, capazes de projetar como universal aquilo que é particular. O 
mercado contemporâneo é formado por uma economia mundializada mas grande parte da 
população mundial não participa desta arena. 

Combater situações degradantes de vida não implica em alternativa única, posto 
haverem diferenças econômicas e culturais entre os diferentes grupos sociais. 
A democracia participativa exige que cada grupo, cada beneficiário, seja co-responsável 
pelas ações de interesse público que atendam às necessidades presentes na diversidade 
social. Para tanto, há necessidade de que as instituições se direcionem para tecnologias 
capazes de atender diferentes organizações e atores sociais, capacitando pessoal e 
fornecendo apoio para a solução de problemas, tanto no âmbito governamental como no de 
organizações não-governamentais e comunitárias. 

No caso da relação entre trabalhadores e empresários, a partir da intensificação da 
flexibilização organizacional, influenciando experiências e conceitos de negociação capital
trabalho, toma-se necessária a co-responsabilidade entre estes dois atores. A idéia de 
administração centralizada mostrou-se limitada para a solução dos conflitos entre capital e 
trabalho e do impacto social decorrente do processo de inovação tecnológica. 

Desta forma, estariam criadas condições para um processo de transferência de 
tecnologia capaz de fornecer orientação técnica tanto na elaboração e gestão de projetos 
comunitários e no gerenciamento de políticas públicas, enfatizando a participação popular 
no processo decisório e na gestão de programas, como também num modelo de gestão 
empresarial na qual o trabalhador participe das decisões de toda produção. 



A ação negociadora pressupõe instrumentos. Não se trata de passar o discurso 
competente I para o público beneficiário, mas de discutir com ele, em igualdade, sobre a 
produção e ° aproveitamento dos saberes acolhidos nas ciências afins da administração, 
para produção de alternativas na solução dos problemas que o aflige. 

Agências de Cooperação Internacionais, ONGs, Bancos Internacionais de 
Desenvolvimento, experiências de governos municipais e estaduais e a sociedade civil 
organizada de um modo geral, têm ressaltado as vantagens de gestões que contam com a 
participação e o envolvimento das populações locais, principalmente para saberem o que 
elas efetivamente desejam e podem contar com a colaboração necessária para o alcance de 
melhores resultados. Na Agenda 21, por exemplo, se destaca a necessidade da ação de 
autoridades locais2 como base para a solução de problemas. A revista Desarrollo y 
Cooperación, dedicou um número 'a participação, como algo sempre exigido, mal 
interpretado e raramente executado3

. 

Estas são as discussões que vêm ocorrendo no campo chamado de gestão social, ou 
seja, o conjunto de processos sociais em que a ação gerencial se desenvolve através de 
uma interação negociada entre os atores sociais, perdendo o caráter burocrático em função 
da relação direta entre o processo de gestão e a participação, o que possibilita utilizar 
esquemas organizacionais diferenciados e múltiplos centros de participação social e 
política. 

o presente Projeto está estreitamente ligado a linha de pesquisa Programa de 
Estudos em Gestão Social (PEGS), que vem sendo desenvolvida desde 1991 na Escola 
Brasileira de Administração Pública (EBAP) da Fundação Getulio Vargas (FGV), que 
gerou, entre outros produtos, o Banco de Dados Realidade Urbana no Brasil - Dossiê 
Cidadania e Poder Local para o Centro de Estatística Religiosa e Investigação Social 
(CERIS). 

o PEGS vêm trabalhando no sentido de enriquecer a produção acadêmica e prática 
no campo da Gestão Social através de artigos, livros, participação em eventos e trabalhos 
comunitários. Outrossim, outras instituições, pesquisadores e cidadãos também tem 
inovado nesta área. Porém, a produção de um saber não garante o aproveitamento social do 
mesmo. Canais apropriados de sistematização e divulgação servem como mecanismos para 
ampliação do aproveitamento de estudos, pesquisas e experiências em casos semelhantes. 

1 ver:CHAUÍ, Marilena de Souza. O Discurso Competente e outras/alas. São Paulo, Brasiliense, 1980. 

2 " Because so rnany of the problems and solutions being addressed by Agenda 21 have their roots in local activities, the 

participation and cooperation of local authorities will be a deterrnining factor in fulfilling its objetives. Local authorities construct, 

operate and rnaintain econornic, social and environrnenteal infraestructure, oversee planning processes, establish national and subnational 

environrnental policies. As the levei of governance closest to the people, they play a vital role in educating, rnobilizing and responding to 

the public to promote sustainable development. " (chapter 28: Local authorities initiatives in support of Agenda 21) 

3 Destacamos do editorial do D+C nO 3, 1993:3 

"Ya en los anos 60, cuando la cooperación para eI desrrollo apenas habia cornenzado, anotaba con razón Gunnar Myrdall en su 

libro "Drama Asiático": nunca preguntamos a los campesinos hindúes si querían ser desarrollados, y emnos les perguntamos cómo. 

Simplenlente dispusimos sobre ellos." 



Quando se trata do objetivo de fornecer subsídios teóricos e técnicos, assim como interagir 
com pessoas e instituições com vistas à ampliação da participação e co-responsabilidade 
cidadã nas relações Estado-Sociedade e Capital-Trabalho, a necessidade do diálogo e da 
correspondência permanente se faz presente. 

Para viabilizar a comunicação entre interessados na gestão social do trabalho, 
estamos trabalhando no PEGS a confecção de uma rede de informações que busca 
sistematizar e difundir a produção existente, servindo de subsídio para os compromissados 
com a prática, e de material de referência para pesquisadores interessados no tema. 

Existem no PEGS duas linhas básicas de pesquisa: a relação Sociedade-Estado e a 
relação Trabalho-Capital. A inversão proposital da ordem usual dos termos das relações 
tem como objetivo acentuar a perspectiva adotada nos textos, ou seja, uma leitura das 
questões gerenciais que enfatiza a cidadania e o cidadão como agentes de seus interesses e 
direitos no tocante a temas públicos ou das relações de produção. 

Assim cabe identificar referenciais teóricos e práticos a partir da negociação na 
solução do conflito entre trabalhadores e empresários e de novos instrumentos e canais que 
permitam a participação popular na gestão pública, possibilitando maior fundamentação 
teórica na busca pela redefinição da cidadania, fenômeno que no Brasil contemporâneo 
vem assumindo novas dimensões. 

1. OBJETIVO GERAL 

Criar Banco de Dados que identifique experiências nacionais, a partir da década de 
80, relacionadas à temas ligados a Gestão Social, enfocando dois aspectos: a busca de 
soluções do conflito Capital-Trabalho sob o paradigma da flexibilização organizacional e 
nas mudanças na relação entre a Sociedade e o Estado. 

1.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Levantar as experiências de negociação coletiva nos setores secundário e terciário da 
economia e de gestão participativa na administração pública. 

• Levantar bibliografia que identifique conceitos, experiências e análises de negociação 
na solução do conflito Capital-Trabalho, assim como experiências que demonstrem o 
envolvimento da população no processo de gestão pública, identificando mecanismos e 
instrumentos que possibilitem a participação, contribuindo para o desenvolvimento da 
cidadania. 

• Levantar, através de endereçamento eletrônico, instituições e atores sociais que 
desenvolvam estudos similares. 



2. JUSTIFICATIVA 

o material existente sobre gestão social é ainda pouco sistematizado, o que dificulta 
o acesso dos interessados, seja no campo da investigação científica, seja na prática da 
gestão social, o que pressupõe a necessidade de um Banco de Dados. A sistematização, 
assim como a disponibilidade da produção sobre o tema, é fundamental para 
democratização do acesso a estas informações, podendo gerar maior avanço na área e 
graças à ampliação do debate e aplicações a projetos sociais. 
Um banco de dados, objeto do presente projeto, faz parte de uma proposta de diálogo e 
troca de informação sobre gestão social, constituindo em um dos canais de intercâmbio 
entre os pesquisadores da área temática. 

Deste modo, duas são as justificativas que identificam este Anteprojeto: 

- Iniciativa da FGVIEBAPIPEGS de criar um Banco de Dados sobre experiências e 
conceitos de negociação Capital-Trabalho no Brasil, com o advento da flexibilização 
organizacional, particularmente aquela surgida com a globalização da economia; 
necessidade de identificar novas experiências que envolvam a participação popular na 
administração pública; 

- O modelo tradicional no estudo da organização societal e do trabalho, sempre foi pautado 
pela hierarquia das relações entre o capital e o trabalho e o Estado e a sociedade. Sob o 
enfoque da Gestão Social, busca-se superar estas relações de conflito, passando de uma 
relação monológica para dialógica. 

3. METODOLOGIA 

O PEGS está elaborando um Sistema de Referência Bibliográfica que conta com um 
programa próprio de informática adequado à catalogação das obras e com uma estratégia de 
consulta. O sistema está sendo testado na rede interna da FGV. 

O método de trabalho seria implementado através da coleta de dados nas seguintes fontes: 

./ Primárias: Justiça do Trabalho, órgãos governamentais, empresariais e dos 
trabalhadores e organizações da sociedade civil. 
~ Secundárias: redes de bibliotecas, institutos de pesquisa universitários e outras 

organizações da sociedade civil que estudem a temática. 
~ Terciárias: redes nacionais e internacionais, via Internet, que estudem as relações do 

objeto em questão. 

A programação do método obedeceria a seguinte seqüência: 

~ elaboração de palavras-chaves referenciadoras do Banco de Dados; 
~ pesquisa de campo, que compreenderá o preenchimento de um roteiro com 

caracteristicas bibliográficas contendo, no mínimo, as seguintes informações: 



1. problema; 
2. atores envolvidos; 
3. data e o período de negociação; 
4. processo e fases da negociação; 
5. resumo dos resultados; 
• desenvolver entrevistas semi-estruturadas, por amostragem, junto às fontes primárias; 
• promover painéis com especialistas sobre a temática estudada. 

o Banco de Dados conta com a seguinte equipe: 

Coordenador da Pesquisa 
Professor Fernando Guilherme Tenório 

Bolsistas de Aperfeiçoamento 
Larissa Ishida Coura 

Bolsistas de Iniciação Científica 
Adriano Coutinho 
Aline Marinho Lopes 
Eduardo Picanço Cuuz 
Leriana Del Giudici 
Luciano Cerqueira 
Ricardo Soares Lima 

Com a criação deste Banco de Dados, visa-se ajudar atores sociais no mundo do 
trabalho, entidades de classes (empresários e trabalhadores), associações comunitárias, 
universidades e centros de pesquisa, instituições de governo dos três poderes, advogados 
trabalhistas, gerentes de recursos humanos etc., a transformarem suas relações antes 
conflituosas, em cooperação positiva. O trabalho espera poder ajudar a transformar os 
atores SOCIaIS envolvidos neste processo em cidadãos ativos, conscientes de que as 
mudanças em sua realidade são possíveis. 



Artigo de Revista 

1. ALCÂNTARA, Lúcio. 
o habitat e o Brasil. 
Revista Síntese 
Distrito Federal- 1997. 

Apresenta a Segunda Conferência Internacional sobre Assentamentos Humanos - Habitat 
11, realizada pela ONU em junho de 1996. O ciclo de conferências discutiu os problemas 
das relações sociais e o crescimento dos tecidos urbanos. A discussão contou com a 
participação de organismos autônomos da sociedade civil de todo o mundo, levando ao 
reconhecimento de que o Poder Público não consegue sozinho solucionar o problema de 
moradia. Destaca a importância da parceria do Poder Público e a organização da sociedade 
para o desenvolvimento do país. Reconhece o papel central das organizações da sociedade 
civil e dos movimentos sociais no sentido de afirmar como legítimas e necessárias a 
estratégia de desenvolvimento das cidades para além da lógica de mercado. 
Palavras-chave: participação; descentralização; moradia. 

2. ALLIPRANDINI, Dário H. 
Qualidade recursos humanos e autogestão. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia 
Número 1, Volume 1. 
São Paulo - 1998. 

Parte da premissa que para se atingir a qualidade total - requisito básico para uma vantagem 
competitiva - exige-se uma integração, aceitação e participação dos administradores e não 
só do recursos humanos das empresas. Comenta que nas empresas autogestionáveis, essa 
dificuldade, comumente encontrada para implementação das ferramentas da qualidade total, 
não ocorre: não encontramos colaboradores ou funcionários, mas sócios, gerando como 
base de sua cultura a participação total das pessoas nas decisões estratégicas das empresas. 
Palavras-chave: autogestão; co-gestão; descentralização; trabalho; processo decisório. 
Leriana Del Giudice 

3. ARAÚJO, Tânia Bacelar de. 
Consea na luta contra a miséria. 
Revista de Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro - 1994. 

Analisa a campanha de mobilização nacional contra a fome e a miséria dando enfoque aos 
recursos naturais internos. Destaca a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida, coordenada por Herbert de Souza (Betinho) como resposta da sociedade em fazer a 
sua parte, além de demonstrar o sentimento de solidariedade. Desperta a importância da 
parceria entre agentes governamentais e não-governamentais nesse processo. Debate a 
permanente ação cidadã, indispensável para a mudança no quadro da miséria nacional. 
Palavras-chave: mobilização; participação; cidadania. 



4. BARREIRA, Irlys Alencar F. 
Movimentos sociais urbanos - desafios da contemporaneidade. 
Revista Síntese 
Distrito Federal- 1997. 

Apresenta os movimentos sociais na conjuntura brasileira dos anos 70 e 80, num cenário 
político e social emergente de direitos de cidadania e práticas de organização, promovendo 
comunicação com o setor público. Destaca os movimentos sociais como fatores de 
articulação entre a democracia e as variadas formas de participação no plano das decisões 
da esfera pública e privada. Estabelece alguns recortes sobre os movimentos sociais 
privilegiando os movimentos urbanos. Caracteriza os anos 80 como a maior parceria entre 
governo e movimentos sociais promovendo a gestão participativa nas políticas sociais, num 
processo de construção da cidadania. 
Palavras-chave: participação; movimentos sociais. 

5. BELMARTINO, Susana. 
Estado e obras sociais: desregulamentação e mudança do sistema. 
Os desafios da gestão municipal. 
Número 5, Volume 31, 1997. 

Faz a análise do processo de reforma do sistema de atenção à saúde na Argentina com 
enfoque nas mudanças nos níveis da organização e do financiamento de serviços. Descreve 
o desenvolvimento do modelo de gerenciamento predominante preexistente caracterizado 
por fortes corporações e uma presença muito débil da instância estatal regulamentadora. 
Relata a crise e o declínio desse "pacto corporativo" cuja lógica, tomando-se cada vez mais 
concentradora e. excludente, esgota-se rapidamente, estimulando a transformação do 
sistema. Aborda a construção de um novo modelo, que ocorre independentemente da ação 
do Estado e que permite o surgimento de novos modelos organizacionais na área da 
contratação de serviços, apontando para o papel dominante das novas relações estabelecidas 
entre os atores do sistema. Observa a heterogeneidade dessas mudanças no interior do país, 
derivada das modalidades de contratação com obras sociais. Explica o enfraquecimento das 
corporações de saúde que acompanha a ruptura do pacto. 
Palavras-chave: reforma da atenção médica; modelos organizacionais; atores sociais. 

6. BLAN CO, Marisa Revilla. 
Las organizaciones de mujeres en Chile: participacion e integracion en el marco de las 
politicas sociales neoliberales. 
Sintesis 
Madri - 1995. 

Centraliza a discussão na noção de cidadania inserida em uma determinada lógica das 
políticas sociais. Analisa, no caso chileno, as alternativas e opções de ação das 
organizações de mulheres em relação às diferentes noções de cidadania que se contrastam a 
partir dos distintos atores e as possibilidades de integração da participação. 
Palavras-chave: cidadania; participação; organização de mulheres. 



7. BOTERO, Dario I. Restrepo. 
Relaciones Estado-sociedad civil en el campo social. Una reflexión desde el caso 
colombiano. 
Revista deI CLAD, 1997. 

Define participação social. Apresenta o desenvolvimento recente da questão da 
participação na Colômbia. Procura responder a questões como: Como se convocar a 
participação? Quem são os sujeitos participantes? Para que se participa? Estabelece 
critérios para a construção de um espaço público entre a sociedade e o Estado colombiano. 
Formula alguns parâmetros para se almejar uma participação social eficiente e democrática. 
Palavras-chave: participação social; democracia. 

8. BUSTELO, Eduardo S. e MINUJIN, Alberto. 
La política social esquiva. 
Revista de Ciencias Sociales 
Buenos Aires - 1997. 

Destaca a desigualdade na distribuição de renda como o ponto central da agenda econômica 
e social da América Latina. Discute propostas para a superação desta desigualdade a partir 
de um modelo de Cidadania que recupera a centralidade dos direitos, a solidariedade, e, 
sobretudo, a construção de formas mais inclusivas de organização social. Revisa as 
principais idéias na evolução do pensamento da política social. Apresenta dados mostrando 
o dinamismo da desigualdade social na América Latina em contraposição com o processo 
de expansão da cidadania. Analisa hipóteses sobre a forma em que se estaria cristalizando 
a estrutura social na região. Realiza esta análise em função dos processos de exclusão e 
inclusão econômica e social que se estão dando na região. Discute a idéia de que não 
haveria alternativas ao modelo hegemônico de política social que se está implementando na 
maioria dos países latino-americanos. Levanta hipótese sobre uma eventual "desilusão" 
com o privado na região, o que abriria a possibilidade de revalorização do público; dando a 
oportunidade de retomar o processo de expansão da cidadania para formas mais 
emancipadas que recuperariam a tradição da política social em relação com a solidariedade, 
a igualdade e a democracia. Afirma, entretanto, que a política social continua 
caracterizando-se predominantemente por uma modalidade assistencial-clientelista, 
supostamente "compensadora dos ajustes econômicos e altamente sensível ao ciclo 
eleitoral. 
Palavras-chave: política social; América Latina; cidadania; desigualdade social; má 
distribuição de renda. 

9. CABANNES, Yves. 
Uma experiência urbana de co-gestão. 
Revista Síntese 
Distrito Federal - 1997. 

Reflete sobre a preocupação relativa à criação de espaços de participação e à gestão local e 
sobre o papel das ONGs na construção da democracia. Apresenta a importância do trabalho 
das ONGs com governos locais e entidades comunitárias na busca de formas de enfrentar 
os desafios do crescimento e da pobreza nas cidades. Destaca os vários projetos lançados 



em parceria com atores diversificados, particularmente da regIaO metropolitana de 
Fortaleza. Estabelece os limites e logros dos Conselhos de Gestão Compartida, nestas 
novas relações entre entidades comunitárias e poder Público, tendo a ONG como 
articulador e facilitador do diálogo. 
Palavras-chave: co-gestão; participação; ONG. 

10. CAMARGO, José Inácio. 
A nova proposta do governo. 
Políticas Governamentais 
Volume 7. 
Rio de Janeiro - 1991. 

Apresenta a estratégia do governo de combate à inflação através da redefinição das relações 
entre capital e trabalho. Discute a proposta da representação dos trabalhadores criando um 
ambiente de cooperação para aumento da produtividade e aumento da participação. 
Demonstra o papel das centrais sindicais de negociar contratos coletivos de trabalho e 
representação de trabalhadores. 
Palavras-chave: trabalho; representação. 

11. CAPPELLIN, Paola e GIULIANI, Gian Mario. 
Compromisso social no mundo dos negócios. 
Orçamento e Democracia 
Volume 11. 
Rio de Janeiro - 1999. 

Apresentam a nova perspectiva de uma empresa, face à concorrência que busca manter-se 
em sintonia com o mercado. Para isso troca o lema de organização fechada, isolada e rígida 
a fim de desenvolver formas de integração com seus funcionários e acionistas. Assim, 
empresas e sociedade convivem através de trocas e negociações amplas e flexíveis. 
Palavras-chave: integração; acionistas; concorrência. 

12. CARDOSO, Ruth Correa Leite. 
La trayectoria de los movimientos sociales en Brasil. 
Sintesis 
Madri - 1995. 

Aborda a trajetória das interpretações, produzidas pela comunidade acadêmica brasileira, 
em relação aos movimentos sociais. Distingue duas fases da interpretação acadêmica dos 
movimentos sociais no Brasil: uma primeira fase que diz respeito ao "surgimento heróico 
dos movimentos", que cobre o periodo dos anos 70 ao início dos anos 80; e uma outra que 
trata da "tendência de institucionalização dos movimentos", que cobre um período mais 
recente. Aponta limitações dos esquemas interpretativos utilizados pelas ciências sociais 
nestes dois períodos. Procura mostrar que essas interpretações se produziram em contextos 
ideológicos diferentes, que de alguma forma interferiram e estão presentes na própria 
produção do conhecimento. 
Palavras-chave: movimentos sociais; ciências sociais; esquemas interpretativos; Brasil. 



13. CASTRO, Boris Cornejo. 
La integracion regional y la "transfronterizacion" de las politicas sociales: expenenclas 
subregionales latinoamericanas y futuros desafios. 
Sintesis 
Madri - 1995. 

Define integração regional e desenvolvimento social. Assinala que a dimensão social da 
integração está associada a avanços no crescimento e na distribuição eqüitativa de seus 
frutos, com o incremento da participação da cidadania nas decisões relativas ao conteúdo 
dos objetivos nacionais, e com o melhoramento da qualidade de vida. Discute a dimensão 
social de processos de integração latino-americana, assinalando suas características, 
objetivos e problemas. Enfatiza, entretanto, que a integração social não tem sido 
considerada de maneira explícita como variável fundamental e parte integrante dos 
processos de integração econômica. Afirma que a participação social dos "verdadeiros" 
atores e sujeitos sociais da integração tem sido quase inexistente. Aponta os desafios para a 
integração social na América Latina. 
Palavras-chave: integração social; América latina; políticas sociais; integração econômica. 

14. CHIANCA, Tânia Couto Machado. 
O Sistema Único de Saúde: a proposta de viabilização e a inserção da enfermagem. 
Saúde em Debate 
Rio de Janeiro - 1994. 

Discute as propostas de municipalização da saúde em seu aspecto de democratizar e 
descentralizar os serviços, valorizando a sociedade. Reflete sobre a crise do Brasil na 
década de 80 e levanta os pontos polêmicos de implantação do SUS. Propõe a inserção de 
profissionais de saúde numa postura ativa, principalmente a enfermagem. Considera 
fundamental a participação coletiva para operacionalizar os princípios da Reforma 
Sanitária, no sentido de fornecer assistência integral de saúde. 
Palavras-chave: participação; reforma sanitária. 

15. COBIAN, Rolando Ames. 
Peru, pobreza y sociedad: la urgência de nuevas perspectivas. 
Sintesis 
Madri - 1995. 

Descreve o contexto econômico-político recente do Peru. Mostra a emergência dos setores 
populares marginalizados e como esta presença se tem modificado. Aborda três setores 
populares e as formas de sobrevivência dominante: trabalhadores/operários sindicalizados, 
organizações de mulheres e micro-empresários. Assinala uma perspectiva para dar 
articulação e perfil aos esforços por solidariedade e mudança, a partir do terreno mesmo da 
sociedade civil. 
Palavras-chave: setores populares; sociedade civil; mudanças econômicas. 

16. COLOSSI, Nelson; COSENTINO, Aldo e GIACOMASSA, Luciano C. 
Do trabalho ao emprego: uma releitura da evolução do conceito de trabalho e a ruptura do 
atual modelo. 



Revista Teoria e Evidência Econômica 
Volume 5. 
Passo Fundo - 1998. 

Trata da mudança do conceito de emprego para empregabilidade. Discute as alterações no 
mercado de trabalho, segundo as mudanças nas relações capital-trabalho-emprego e a 
evolução tecnológica. 
Palavras-chave: emprego; flexibilização. 

17. CONFORTO, Glória. 
Novos modelos de gestão na prestação de serviços públicos e o estabelecimento do marco 
regulatório. 
Revista Teoria e Evidência Econômica 
Número 4, Volume 31. 
Rio de janeiro - 1997. 

Discute a necessidade de transformação das estruturas e do papel social do Estado diante 
das mudanças do cenário mundial. Propõe, como uma primeira etapa desse processo, a 
descentralização do aparelho estatal, com a segmentação de suas funções em diversos 
níveis. Mostra que existe hoje uma preocupação maior com a busca de uma nova 
abordagem no fornecimento de serviços públicos, com ênfase na qualidade do serviço e no 
contato com o consumidor. Observa que nesse novo modelo de gestão toma-se fundamental 
o estabelecimento de marcos regulatórios como instrumentos de controle da participação 
privada e aponta para a necessária análise da organização industrial para a escolha da 
melhor alternativa, tendo em vista a diversidade de soluções possíveis. Apresenta os 
principais instrumentos legais que amparam as propostas de efetivação das concessões no 
setor de prestação de serviços de saneamento. Examina os principais pontos e problemas 
referentes à estruturação do ente regulador. 
Palavras-chave: gestão pública; reforma do Estado; regulação; marco regulatório; ente 
regulador; privatização; qualidade; usuário; cidadania. 

18. CORDEIRO, Celeste. 
Gestão municipal e cultura política. 
Revista Síntese. 
Distrito Federal - 1997. 

Analisa a relação entre gestão municipal e o cenário cultural como mecanismo ideológico. 
Reflete sobre governar como tarefa que envolve a coletividade, cujas mudanças só podem 
ser bem-sucedidas se envolverem uma mudança de mentalidade na comunidade e 
atendendo às demandas da participação. A visão de mundo da população pode ser uma 
poderosa motivação à participação e à mudança, ou ser seu obstáculo. Destaca a 
importância de se criar mecanismos políticos de comunicação e participação como canais 
de articulação do governo com a sociedade. Coloca como maior desafio da democracia, as 
profundas mudanças culturais na sociedade, como instrumento de exercício da cidadania, 
percebendo o Estado como catalizador dos diversos agentes sociais. 
Palavras-chave: participação; cidadania. 



19. COUTO, Vítor de Athayde e ARAGÃO, Francisca Santos de. 
O sistema brasileiro de proteção social. 
Revista Maringá 
Número 5, Volume 2. 
Rio de Janeiro - 1997. 

Apresenta uma evolução histórica do Welfare State brasileiro, caracterizado por uma 
prática clientelista e corporativista. Comenta o Programa Comunidade Solidária e o PGRM 
(Programa de garantia de renda mínima), que apesar das dificuldades de implementação, 
traduzem uma certa descentralização. Aponta para a necessidade de buscar o 
aperfeiçoamento desse projetos, a partir de experiências de suas variantes no Brasil. 
Palavras-chave: políticas sociais; descentralização; assistencialismo. 

20. DINIZ, Eli. 
Neoliberalismo e corporativismo: as duas faces do capitalismo industrial no Brasil. 
Saúde em Debate. 
Número 20, Volume 7. 
Rio de Janeiro - 1992. 

Mostra o trabalho de verificação do choque das mudanças impostas pela economia 
globalizada - valores neoliberais - impondo uma reestruturação da ordem internacional. 
Deslocando o núcleo do Estado para o mercado, instituiu o questionamento do atual papel 
do primeiro (inchado pelo empreguismo e acostumado a práticas indiscriminadas de 
incentivos, isenções e subsídios - políticas corporativistas) notoriamente necessitando de 
mudanças para atender às eXlgencias do segundo, que se baseia em temas como 
desestatização, abertura da economia, competitividade industrial e desregulamentação 
como ordem do dia. 
Palavras-chave: trabalho; corporativa; descentralização. 

21. EDITORES. 
Desindustrialização x empresas autgestionárias. 
Revista de Políticas Governamentais 
Número I, Volume 1. 
São Paulo - 1998. 

Parte de uma análise do desemprego estrutural, do aumento dos chamados 
"inempregáveis" , e do papel do trabalho como fator socializador do indivíduo para então . 
descortinar com uma nova saída para as crises empresariais. Não toma o caminho da 
desindustrialização, através do fechamento de suas portas, mas coloca o trabalhador como 
fonte ativa neste processo de reestruturação das empresas como condutor, atuando e 
deliberando sobre seus rumos. Altera desta maneira o olhar do trabalhador para o mundo e 
as relações globais quando de posse e gestão de uma empresa. Avalia também (além dos 
programas de capacitação e formação do profissional para reintroduzi - lo no trabalho) um 
treinamento para abrir seu próprio negócio essencial à empresa. 
Palavras-chave: autogestão; co-gestão; gestão participativa; trabalho; processo decisório. 



22. EVANGELISTA, Ozélia Pereira. 
Orientações básicas para o processo de planejamento em saúde. 
Saúde em Debate 
Rio de Janeiro - 1994. 

Analisa a capacidade do SUS em orientar políticas públicas em atenção à população. 
Destaca a descentralização em sua organização e o planejamento envolvendo a realidade 
social, promovendo diálogo entre os diversos atores sociais. Demonstra o processo 
participativo como elemento básico para as mudanças viáveis em suas verdadeiras 
necessidades. Avalia o direcionamento do processo voltado a um planejamento que amplie 
a efetivação de políticas públicas eficientes. 
Palavras-chave: políticas públicas; planejamento. 

23. F ARAB, Marta Ferreira. 
Gestão pública e cidadania: iniciativas inovadoras na administração subcional no Brasil. 
Revista de Políticas Governamentais 
Número 31, Volume 4. 
Rio de Janeiro -1997. 

Analisa iniciativas inovadoras de gestão pública, situando-as dentro de um processo mais 
geral de reforma do Estado e das políticas públicas no país, que revela um movimento no 
sentido da ampliação e da consolidação da cidadania. Discute os principais 
condicionamentos da emergência de novas propostas de ação do Estado, assim como a 
evolução da agenda de reforma. Apresenta as principais características da amostra de 
programas de administração pública e identifica algumas tendências básicas de mudança 
sugeridas por estes programas, organizadas em dois eixos principais de inovação: o tipo e o 
conteúdo das políticas e o processo político e a gestão de políticas públicas. Observa, em 
relação ao primeiro eixo, a redefinição da natureza dos serviços a serem prestados ao 
cidadão e a inclusão de novos segmentos sociais no espaço da cidadania. Quanto às 
alterações na gestão, destaca a redução da distância entre Estado e cidadão, a articulação 
entre níveis de governo, a participação de entidades da sociedade civil nas políticas 
públicas, a implementação de ações integradas e a modernização da gestão das 
organizações estatais. 
Palavras-chave: gestão pública; cidadania; políticas sociais; políticas públicas. 

24. F ARRO, Walter. 
Reduz-se o ritmo das demissões da indústria 
Revista Notícias 
Número 147. 
Brasília -1996. 

Apresenta os principais trechos da entrevista com o diretor titular do Depea da Fiesp/Ciesp, 
Horácio Lafer Piva. Destaca a importância social do emprego para o cidadão e a 
conseqüente avaliação de produtividade e competitividade. Analisa a deficiência dos atuais 
indicadores de emprego, com a introdução do processo de terceirização. Observa o Plano 
Real como um plano de transição que não foi responsável sozinho pelo desemprego. Critica 
a demora do governo em tomar grandes decisões que afetam o emprego e as relações 



trabalhistas. Aponta a flexibilização das relações de trabalho como uma proposta de 
discussão viável, mas não definitiva. Prevê um trabalhador brasileiro multifuncional num 
quadro de mudanças de paradigmas. 
Palavras-chave: trabalho; flexibilização. 

25. FEDE L, Angelo. 
Aula de cidadania. 
Revista Síntese 
Número 144. 
Brasília -1996. 

Apresenta a experiência do projeto Ação Global em Bauru como uma oportunidade para a 
população participar nas várias áreas sociais fora da ação governamental. Além da 
apresentação dos serviços comunitários, foram realizadas prestações de serviço e diversos 
eventos na área de esporte, lazer, cultura e serviços de saúde. Essa iniciativa pretende 
oferecer uma oportunidade para o direito de exercer a cidadania. 
Palavras-chave: trabalho; participação. 

26. FERREIRA, Ana Luiza Souto. 
Ronda Alta. 
Revista Pólis 
São Paulo - 1992. 

Analisa o processo de discussão e organização da população em movimentos SOCIaIS em 
Ronda Alta-RS na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Demonstra a luta do 
movimento pela conquista da prefeitura numa trajetória de força e experiência, com 
propostas concretas para a melhoria dos trabalhadores. Destaca o caráter participativo do 
governo como um dos grandes desafios dessa gestão, onde a mobilização popular se 
apresentou enquanto uma decorrência natural. O processo de participação popular definiu 
as prioridades do governo e não se limita à intervenção da comunidade na discussão e 
definição das prioridades de governo, mas na colaboração em custos dos programas e obras 
desenvolvidas pelo município. Esse processo de participação foi sendo construído tendo 
como parâmetro a experiência do movimento popular, partindo do princípio de que a 
população se envolve com questões políticas na medida em que vê perspectivas de 
melhoria. 
Palavras-chave: participação; políticas públicas. 

27. FLEURY, Sônia. 
Descentralização dos serviços de saúde: dimensões analíticas. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia. 
Número 2, Volume 24. 
Rio de Janeiro - 1990. 

Analisa o caráter estrutural da centralização na América Latina. Estabelece que se os 
fatores conjunturais da crise econômica e democratização concorrem juntos para 
estabelecer a necessidade da descentralização da política publica, estes mesmos 
determinantes entram em conflito quanto aos limites e objetivos das propostas de 



descentralização. Apresenta um conjunto de argumentos em favor da descentralização - que 
é vista como desconcentração de competência e devolução de poderes - e ao mesmo tempo 
alguns riscos evitáveis. Enfatiza a necessidade de um projeto de descentralização flexível, 
gradualmente aplicável e sujeito a revisões periódicas. Apresenta como característica 
marcante do serviço de saúde na América Latina a multiplicidade de órgãos e instituições 
que atuam em maneira desordenada, duplicando os esforços. Concentra-se na meta "saúde 
para todos no ano 2000" que se propõe como mudança da situação atual, mas que sofre 
modificações e erros, e aprofunda-se nas causas. Conclui com a importância do 
planejamento estratégico não só na formulação da estratégia de descentralização, mas 
também na etapa de implementação. 
Palavras-chave: descentralização; planejamento estratégico; serviços de saúde. 

28. FLEURY, Sônia. 
Desiguladade, violência e exclusão: desafios na virada do século. 
Revista Sintesis 
Número 25. 
Madrid - 1996. 

Discuti alguns problemas e desafios relativos ao combate à desigualdade, violência e 
exclusão: primeiro, o desenvolvimento econômico e social; depois, a seguridade social e 
cidadania; e por último, o imbricamento global, nacional, local, a partir do quadro atual de 
complexificação da estrutura social na América Latina. Enfatiza que a subordinação da 
dimensão política a uma dinâmica econômica internacional que se apresenta como 
inexorável é um fator preponderante na limitação das conquistas democráticas. 
Palavras-chave: América latina; conquistas democráticas; dinâmica econômica. 

29. GOLDSTEIN, Gisela Taschmer. 
Trabalho e dominação no capitalismo monopolista: um esboço de sistematização. 
Revista Teoria e Evidência Econômica. 
Número 26, Número 4. 
Rio de Janeiro - 1986. 

Reflete sobre a dominação capitalista que se dá a respeito do trabalho na etapa monopolista. 
Observa que nesta etapa ocorre um aprofundamento da dominação dada através da 
expansão da racionalidade. Aprende as formulações de Bravermam sobre o 
desenvolvimento capitalista e apresenta os três etapas dessa construção: cooperação 
simples, manufatura e moderna indústria mecanizada. Analisa o conceito de tecno-estrutura 
desenvolvido por J.K. Galbraith, que se designa por um grupo de pessoas que, organizadas 
formal ou informalmente, contribuem com seus conhecimentos especializados para a 
tomada de decisões na empresa. Mostra sua posição de como se constitui a dominação do 
modo de produção capitalista, a partir da evolução de suas fases. 
Palavras-chave: divisão do trabalho; capitalismo. 

30. GONÇALVES, Angela Maria e OLIVEIRA, Arnaldo Manhães. 
A trajetória do Projeto Papucaia no município de Cachoeiras de Macacu-RJ. 
Saúde em Debate 
Rio de Janeiro - 1994. 



Discute a operacionalização de políticas SOCIaIS voltadas para o melhoramento das 
condições de saúde no município de Cachoeiras de Macacu-RJ. Evidencia o Projeto 
Papucaia, concebido da organização popular e de profissionais qualificados da área de 
saúde para mudar a realidade do município. O Projeto consiste na atuação de Agentes de 
Saúde na ação preventiva e cuidados básicos, utilizando mão-de-obra comunitária. Com o 
planejamento das ações direcionadas à necessidade da população, o projeto garantiu o 
acesso aos serviços de saúde, o ordenamento da demanda e do fluxo de pacientes e a 
prioridade das necessidades da população local. 
Palavras-chave: políticas sociais; participação. 

31. GONÇALVES, Reinaldo e PELEGRINO, Ana Izabel de Carvalho. 
O desemprego no mundo e no Rio de Janeiro: problemas comuns e soluções alternativas. 
Revista Pólis 
Número 2, Volume 3. 
Rio de Janeiro -1997. 

Aborda a questão do desemprego de forma ampla, suas causas e soluções alternativas. Faz 
uma reflexão do tema inicialmente como um problema comum a todos, para passar as 
causas do desemprego apresentando rapidamente alternativas de solução. Centra-se mais' a 
frente, na discussão da mulher pobre sem qualificação profissional no mercado de trabalho. 
Propõe um programa de renda mínima para o Estado do Rio de Janeiro, com estimativas de 
custos e tendo como público alvo as mulheres, chefes de famílias pobres do Estado. 
Palavras-chave: participação; trabalho; políticas públicas; descentralização. 

32. GOULART, Marcelo Pedroso. 
Sertãozinho, o pacto caipira. 
Revista Sintesis 
Número 3, Volume 8. 
São Paulo. 

Descreve a experiência de Sertãozinho, cidade situada no nordeste paulista, entre dezembro 
de 1990 e junho de 1992, onde o movimento sindical, entidades representativas da indústria 
e do comércio, representantes dos poderes públicos, entidades de defesa da cidadania, 
igrejas, enfim, todas as forças vivas da comunidade reuniram-se, sob a mediação do 
Ministério Público, para enfrentar os problemas provocados no município pela recessão 
instalada no país a partir do segundo semestre de 1990. Faz uma contextualização histórica 
do Pacto do Sertãozinho e apresenta sua cronologia (construção, funcionamento, entraves e 
avanços). Distingue pacto substantivo e pacto institucional, sendo o primeiro de caráter 
autoritário, elitista e excludente e o segundo flexível em seus mecanismos de negociação, 
permanentemente aberto à participação de novos agentes e à inclusão de novos temas na 
pauta. O pacto do Sertãozinho pode ser enquadrado como institucional. Ressalta que a 
legitimidade dos interlocutores foi fundamental para garantir a eficácia do que foi pactuado. 
Avalia que, inegavelmente, o movimento sindical, as associações de bairros e outras 
organizações de base valorizaram-se e ganharam importância no processo que se 
desenvolveu no pacto, pois colocaram-se e foram aceitos como interlocutores legítimos 
para a tomada de decisões, das quais até então estavam excluídos. Conclui que, embora 
possam ser consideradas experiências incipientes e modestas, os pactos municipais, como o 



de Sertãozinho, e as câmaras setoriais são exemplos concretos e bem sucedidos de modelos 
alternativos de gestão, apontando caminhos para o delineamento de um novo paradigma. 
Palavras-chave: pacto de Sertãozinho; propostas populares. 

33. GOUVÊA, Leila V. B. 
Agruras da modernização. 
Revista Síntese 
Número 14, Volume 142. 
Brasília -1996. 

Apresenta o emprego como uma espécie em extinção, substituída pela informatização e 
automação do mundo tecnológico. Demonstra as mudanças acerca da realidade brasileira 
onde trabalhadores passam a ser liberais por tarefas, empreitadas, trabalho temporário ou 
terceirização. Nesse contexto, a flexibilização das relações de trabalho terá grande 
importância. Destaca as iniciativas emergenciais de combate ao desemprego como redução 
setorial das jornadas de trabalho, incentivos à contratação através da redução de ônus fiscal, 
financiamentos e redução de impostos, garantindo a capacidade de investimento. Cita o 
ritmo de crescimento do país como um dos fatores de maior obstáculo à multiplicação de 
empregos. Comenta a campanha nacional liderada pelo PT, ''Mais e Melhores Empregos", 
com o objetivo de mobilizar os governos, empresários, trabalhadores e representantes da 
sociedade civil para a urgência de criar iniciativas. 
Palavras-chave: trabalho; emprego; flexibilização. 

34. GOUVÊA, Leila V. B. 
No país do desperdício, um ataque à eficiência. 
Revista Notícias. 
Número 141 
Brasília -1996. 

Apresenta as preocupações com a questão do desemprego e das iniciativas para a redução 
do Custo Brasil. Critica a atenção desproporcional do governo à contribuição para as 
entidades sociais e de formação profissional mantidas pelas empresas como o Sesi e o 
Senai. Demonstra a importância em manter essas instituições, responsáveis pelo 
treinamento e requalificação profissional. Analisa o impacto dessa medida sobre a folha de 
pagamento na redução de encargos sociais. Destaca a importância da qualificação do 
capital humano e avalia as contribuições para essas instituições como investimento, não 
como custo. Apresenta os principais projetos desenvolvidos pelo sistema que integra o 
trabalhador e sua família, a empresa e a sociedade, e a sua credibilidade junto ao mercado. 
Além da lista de cursos e dos projetos de parceria, trabalha a promoção social. Conclui que, 
no combate ao desemprego, o trabalho do Sesi/Senai é uma resposta eficiente sendo 
ameaçada. 
Palavras-chave: trabalho, entidades sociais. 

35. GRANADEIRO, Luiz Carlos. 
A competição passa pela revisão da CLT. 
Revista Síntese 
Número 19, Volume 142. 



Brasília - 1996. 

Comenta o grande debate sobre as relações capital-trabalho que mobiliza empresanos, 
sindicalistas, juízes de trabalho e ministros. A proposta ganhou espaço como reflexo da 
polêmica sobre a modernização da economia, por meio da flexibilização da legislação 
trabalhista, que pode favorecer as relações entre as entidades do governo e sindicato em 
promover uma discussão sobre reformas para combater o desemprego. 
Palavras-chave: capital; trabalho; flexibilização. 

36. GRANADEffiO, Luiz Carlos. 
Contratos de risco. 
Revista Síntese 
Volume 141. 
Brasília -1996. 

Apresenta a proposta do acordo de contratação entre o Grupo 19/3 e os metalúrgicos de 
S.P .. Abre uma discussão sobre os problemas para o futuro pela falta de suporte legal. 
Defende a possibilidade de sucesso nas negociações se houver amparo legal através da 
flexibilização. Observa que essas mudanças nas relações capital-trabalho não é garantia de 
aumento na oferta de emprego. 
Palavras-chave: trabalho; flexibilização. 

37. GUEDES, Joana; SILVA, Lígia Soares e SÁ, Roberto. 
Cooperativas de assentamento rural. 
Saúde em Debate 
Número 6, Volume 2. 
Salvador -1997. 

Parte de cooperativas mais autônomas, analisa o atual modelo adotado pelo INCRA, que 
tem cada família com seu lote próprio e de produção independente conseguindo recriar os 
moldes familiares de produção .Toma o caso singular da COPRASUL (Cooperativa de 
Produção Agropecuária Construindo o Sul) criada para organizar o sistema de produção do 
assentamento Terra Vista (região sul da Bahia). Esclarece o estatuto que regula o 
assentamento, o modelo de gestão ;constituição do capital social; a produção e o apoio da 
CCAJBA (Cooperativa Central dos Assentamentos da Bahia Ltda.) que atua nas atividades 
produtivas tornando- as autônomas e auto - geridas. Identifica os resultados obtidos no 
investimento em educação : rápida assimilação de novas técnicas de produção, não 
restringindo a mesma só às crianças e jovens, mas também a adultos e idosos, pois o 
trabalho não se centra mais no homem, mas na família como um todo aumentando em 
contrapartida a idade média dos trabalhadores (que fora dos assentamentos seriam tidos 
como idosos e portanto excluídos). Constata, portanto, a necessidade melhorar as 
condições de vida e viabilizar as pequenas cidades do interior. 
Palavras-chave: cooperativa; trabalho; assembléia; autogestão; processo decisório. 

38. GUIMARÃEs, Ivan Gonçalves Ribeiro. 
Câmaras setoriais. Histórico, constituição e perspectivas. 
Revista Síntese 



Número 3, Volume 8. 
São Paulo. 

Procura traçar um histórico das experiências das câmaras setonalS. Entende as câmaras 
como um sistema de negociação entre trabalhadores, empresários e governos. Ressalta que 
as câmaras sinalizam que é possível um novo modelo de gestão do Estado, baseado na 
negociação das políticas públicas, rompendo com uma tradição autoritária e elitista, 
resultante do conservadorismo da sociedade brasileira, que sempre procurou negar aos 
setores populares a representação de seus interesses, seja com as "doações" do populismo, 
seja com a repressão política dos governos militares. Aponta as contradições do governo: 
de um lado difunde as câmaras setoriais e, de outro, mantém o conhecido corporativismo 
privatizante e se alia aos setores que defendem uma regulação econômica através do 
mercado. Faz uma análise das diferentes críticas feitas às câmaras setoriais, dos sindicatos 
aos neoliberais. Descreve as dificuldades a serem enfrentadas para instalação de um modelo 
neocorporativista de relação Estado / Sociedade, onde estão inseridas as câmaras setoriais. 
Entende neocorporativismo não como um aperfeiçoamento do corporativismo, mas como 
sua superação, implicando inclusive em mudanças drásticas, como o surgimento de novos 
atores sociais realmente representativos. 
Palavras-chave: câmaras setoriais; neocorporativismo. 

39. GUsMÃo, Neusa Maria Mendes de. 
Caminhos transversos: território e cidadania negra. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia. 
Rio de Janeiro. 

Aborda a questão das comunidades negras rurais em sua luta pela posse definitiva das terras 
em que vivem. Traça um paralelo dessa situação com a demarcação de reservas indígenas. 
Apresenta as implicações jurídicas, legais e também o alcance do Artigo 68 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição de 1988, que trata da questão da titulação 
definitiva das terras dos chamados "remanescentes de Quilombos". 
Palavras-chave: comunidades negras rurais; luta pela terra; Constituição de 88. 

40. REAL Y, Kevin. 
A saga da exportação de la khochalita: sem a participação e transparência, uma empresa 
social pode transformar-se em negócio familiar. 
Saúde em Debate 
Número 2, Volume 200. 
Rio de Janeiro - 1996. 

Descreve o talento empresarial e o feeling de Demetrio Zurita, que combinou sua visão 
empresarial com serviços sociais, promoveu a organização dos produtores artesanais e 
alcançou sua prosperidade. Mostra que esta associação de produtores orientou seu grupo 
para exportar, inovou na elaboração de desenhos e cores (para atender as demandas, 
necessidades, e desejos pelo diferente com qualidade), material (alpaca e lã , com adição 
de cetim) e atendimento aos prazos, com qualidade (na medida exata encomendada). Não 
se ateve somente a esse setor, mas diversificou nas bananas desidratadas e vidros reciclados 
(muito consumidas na Europa) assim como, não deixou de seguir à risca o objetivo de 



primar pelo bem comum; montando uma rede de assistência médica , educação, compra 
coletiva de produtos básicos e abertura de linhas de crédito que promoveram a parceria não 
só de seus consumidores fiéis, mas principalmente, dos artesãos que puderam atingir um 
patamar além do esperado em qualidade de vida. 
Palavras-chave: transparência; trabalho coletivo; participação; cooperativa. 

41. JACOBI, Pedro. 
Participação e gerências dos serviços de saúde : desafios e limites no município de São 
Paulo. 
Revista Maringá 
Número 2, Volume 26 
Rio de Janeiro - 1992. 

Analisa um conjunto de fatores que interferem no processo de participação na área de 
saúde, no estado de São Paulo. Faz uma apresentação do conceito da participação, trata a 
relação dessa com a descentralização, a democratização e o acesso à informação. Aponta os 
desafios da participação e concentra-se na complexa relação cidadão - administração no 
estado de São Paulo. Conclui com uma análise das Comissões Gestoras criadas na área da 
saúde, tentando explicar as causas dos resultados diferenciados. 
Palavras-chave: participação; gerência; descentralização; comissões gestoras. 

42. JÚNIOR, Thomaz Wood. 
Tempos modernos? privilegiados ou deserdados: eis as castas criadas pela nova concepção 
empresarial. 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro -1996. 

Toma o modelo fordista de produção e faz uma análise dos tempos modernos com 
previsões de como este seria, e de como é visto pelo prisma de autores renomados como 
Eric Hobsbawn, o clássico Max Weber, David Harvey ... Detém-se no estudo do 
profissional desenhado por esta nova realidade que tenta se adaptar à automação, à 
informatização e novas tecnologias que priorizam a produção e a verticalização das funções 
e atividades dentro da empresa. 
Palavras-chave: trabalho; cidadania; descentralização. 

43. JUNQUEIRA, Luciano Prates e INOJOSA, Rose Marie. 
O processo de municipalização na política de saúde em São Paulo. 
Políticas Governamentais 
Número 5, volume 31. 
Rio de Janeiro - 1997. 

Analisa o processo de municipalização da saúde no estado de São Paulo, pela perspectiva 
da mudança de papel do nível estadual de governo. Relata o que ocorreu em relação a esse 
processo que ganhou maior consistência com o programa dos Sistemas Unificados e 
Descentralizados de Saúde (Suds) criado em 1987 e com o Sistema Único de Saúde (SUS), 
inserido na Constituição de 1988, introduzindo mudanças significativas nas atribuições dos 
três níveis de governo. Nota que, apesar disso, o caráter centralizado das decisões 



prevalece, exigindo ainda desde redefinições em relação à gestão, até uma nova maneira de 
financiar as práticas no setor. Apresenta três cenários para a gestão do governo do Estado, 
buscando visualisar a municipalização em cada um deles. Propõe estratégias para que os 
munícipios assumam seu papel de gestores dos respectivos sistemas locais de saúde, onde 
faz indispensável a ação articulada e complementar dos governos do Estado e da União. 
Palavras-chave: municipalização; descentralização; regionalização; ação social; política de 
saúde. 

44. LEAL, Rosa. 
Cooperativa cresce e aparece. 
Revista Interativa 
Número 8. 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta a experiência da COOTEL, cooperativa que atua na área de telecomunicações 
mostrando suas dificuldades e conquistas. Levanta a questão: É uma contradição o 
sindicato lutar contra a terceirização e a cooperativa atuar justamente nesse terreno 
terceirizado? 
Palavras-chave: cooperativa; sindicato. 

45. LEITE, Vera França e. 
As pedras e o arco. 
Revista Síntese 
Distrito Federal - 1997. 

Enfatiza os conceitos de descentralização, participação, parceria e capacitação como um 
novo paradigma do desenvolvimento humano sustentável, acompanhado do exercício da 
cidadania. Destaca a importância do planejamento prévio para viabilizar as relações entre 
as instituições políticas e os canais de participação. Cita a emergência de questões relativas 
ao meio ambiente como o desdobramento dos movimentos sociais por melhoria de 
qualidade de vida e expectativa nas demandas de cidadania. Objetiva a melhoria da 
qualidade ambiental humana considerando a sustentabilidade incompatível com o 
desemprego e a ausência de serviços e equipamentos comunitários. 
Palavras-chave: participação; cidadania; desenvolvimento urbano. 

46. LIMA, Iêda Maria de Oliveira e OLIVEIRA, Luiza Borges. 
Gestâo integrada do transporte urbano 
Revista Síntese 
Distrito Federal- 1997. 

Analisa a gestão integrada do transporte urbano em relação à ocupação desordenada da 
cidade e à dificuldade de integrar a variável ambiental. Destaca como fator fundamental 
para o sucesso da gestão integrada, a capacitação gerencial do poder público e das empresas 
operadoras, juntamente com a conscientização da população. O gerenciamento de recursos 
de propriedade de toda a sociedade necessita da participação dos indivíduos, fortalecendo a 
relação sociedade-Estado. 
Palavras-chave: participação; meio ambiente; transportes urbanos. 



47. MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. 
Terras e afirmação política de grupos rurais negros na Amazônia. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia. 
Rio de Janeiro -1995. 

Procura analisar a relação entre terra e ações políticas empreendidas por grupos rurais 
negros na Amazônia. Mostra que esta terra é gerida a partir de um regime de usufruto 
comum pelas comunidades, contrariamente ao padrão de apropriação privada instituído 
pelos órgãos fundiários. Ressalta que esta terra não é vista como mercadoria e sim como 
um território, que seria elemento preponderante dentro da constituição da identidade dessas 
comunidades. Afirma que as ações políticas desses atores sociais impõem o 
reconhecimento do direito à posse das terras em que vivem, reempreendem a conquista da 
cidadania, contestam a "invisibilidade expropriadora", e exercitam práticas políticas ao 
colocar-se em papel litigiante diante do aparelho de Estado e de empresas que atuam na 
região. 
Palavras-chave: luta pela terra; comunidades negras rurais; Amazônia; cidadania. 

48. MARQUES, Marília Bernardes e POSSAS, Cristina de Albuquerque. 
A reforma da saúde de Clinton: lições para o Brasil? 
Saúde em Debate. 
Rio de Janeiro - 1994. 

Discute o projeto de Reforma Sanitária nos Estados Unidos enquanto possibilidade de 
emergir no cenário mundial o declínio da participação dos trabalhadores no debate sobre 
seguro social e saúde. Critica o processo americano, que vai ao encontro do preceito ético 
da distribuição eqüitativa e justa dos beneficios em saúde, opção da sociedade brasileira 
firmada na Constituição de 1998. Preocupa-se com o caso brasileiro de dificuldades e 
distorções evidentes, numa possível reprodução do modelo americano. Destaca os 
movimentos sociais e a elevação da consciência pública com relação ao bem-estar social e 
o interesse pela análise dos rumos do debate americano aplicada ao modelo brasileiro. 
Palavras-chave: participação; movimentos sociais; reforma sanitária. 

49. MARSIGLIA, Javier e PINTOS, Graciela. 
La construcción deI desarrollo local y regional. Actores, estrategias y nuevas modalidades 
de intervencion. 
Cuademos deI CLAEH 
Montevidéo - 1997. 

Procura isolar e analisar os elementos que dinamizam e obstaculizam os processos de 
gestão associada entre organizações sociais e municípios uruguaios, com o objetivo de 
estabelecer pólos de desenvolvimento local e regional. Assinala que os municípios e as 
diferentes organizações da sociedade civil uruguaia serão referentes empíricos para apoiar 
uma reflexão que repousa na experiência acumulada nos últimos anos pelo Programa de 
Desenvolvimento Local do CLAEH, em três áreas geográficas do interior do Uruguai. 
Palavras-chave: desenvolvimento local e regional; atores sociais; intervenção social. 



50. MATTOS, Margarida Maria C. L. 
Municípios nordestinos: nova realidade, novos desafios. 
Flevista Síntese 
Distrito Federal - 1997 

Analisa a importância adquirida pelos municípios brasileiros após a Constituição de 1988, 
substituindo o padrão centralizado por uma descentralização político-administrativa. 
Apresenta o aspecto habitacional como um dos fatores dessa transformação, apontando os 
desafios para a solução dos problemas de crescimento. Destaca a importância da 
participação da comunidade no processo decisório da administração para garantir o 
desenvolvimento local. Avalia o sucesso dos projetos referido aos critérios de 
sustentabilidade, reafirmando a necessidade de reforço da participação da população para 
orientar as decisões. 
Palavras-chave: descentralização; participação. 

51. MEDEffiOS, Heloísa. 
Empresários cristãos debatem solidariedade. 
Flevista Notícias 
Número 147 
Brasília -1996. 

Apresenta a preocupação com o desemprego, discutido no Congresso Latino-Americano de 
Empresários Cristãos em Buenos Aires. Inclui discussões sobre as novas culturas 
empresariais, processos de transformação econômica, solidariedade de uma economia livre 
e como chegar à empresa humana eficiente. Criticam a atual economia de mercado, que 
produz o desemprego e a exclusão social. Alguns acreditam que as formas de emprego e 
trabalho vão dar lugar a uma revolução nas relações de trabalho, dissociando emprego e 
renda. As novas formas de renda começam a surgir por meio de iniciativas comunitárias, 
familiares ou individuais. Debatem a importância em treinar e educar os empregados para 
assumir responsabilidades. Aponta a flexibilização do trabalho e o crescimento econômico 
como saídas para o problema. 
Palavras-chave: trabalho; desemprego. 

52. MENDONÇA, Luís Eduardo C. de. 
Administração Participativa onde estão as resistências? 
Flevista Pólis 
Número 26 
Flio de Janeiro - 1992. 

Estuda a participação na sociedade em três grandes e importantes níveis, macrossociais 
(sociedade civil e seus processos de organização), na relações cidadãos/usuários e 
contribuintes e por último nas empresas (centrando -se na participação do empregado na 
tomada de decisão). Esclarece as espécies de resistências do modelo conceitual, para então 
concluir com uma visão do futuro deste modelo de gestão no Brasil. 
Palavras-chave: trabalho; participação; processo decisório; descentralização. 



53. MENEZES, Francisco. 
A reforma no estilo Calrera. 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro. 

Apresenta o posicionamento do governo na questão da distribuição de terras e o aumento da 
violência no campo. Analisa a falta de condições do INCRA para empreender um processo 
de reforma agrária e impedir o fortalecimento dos movimentos de trabalhadores rurais sem
terra que pressionam a ocupação de latifUndios. Considera o "Projeto Parceria" um 
incentivo entre proprietários de áreas disponíveis e agricultores sem-terra., processo que não 
altera a propriedade da terra. Critica a posição de conveniência política do governo Collor 
por não possuir uma perspectiva democrática para o país. 
Palavras-chave: movimentos rurais; democracia. 

54. MONTOYA, Marco A; MARCANTE, Gelmare V. 
Aspectos sócio-econômicos da informalidade no setor comercial de Passo Fundo: uma 
análise do fator mão-de-obra. 
Revista Teoria e Evidência Econômica 
Volume 1 
Passo Fundo - 1993. 

Estima a magnitude da informalidade no Município de Passo Fundo (RS), discutindo suas 
causalidades e caracteristicas sócio-econômicas. Tenta não relacionar, pelo menos nas 
cidades do interior, o crescimento da informalidade com o nível de desemprego, mas sim 
com o arrocho salarial e o sub-emprego. 
Palavras-chave: informalidade; cidades do interior. 

55. MORETTO, Cleide Fátima. 
O capital humano e a ciência econômica: algumas considerações. 
Revista Teoria e Evidência Econômica. 
Volume 5 
Passo Fundo - 1998. 

Aborda a temática do capital humano como sempre presente na construção da teoria 
econômica. Admite que de forma implícita e explícita já havia, nas leituras, a preocupação 
acerca da homogeneidade do capital e dos fatores que alteravam o estado das artes, do 
emprego, dos insumos da produção. 
Palavras-chave: trabalho; capital humano. 

56. MOURA, Gilnei Luiz de. 
Planejamento estratégico e planejamento partlclpativo na gestão municipal: o caso do 
munícipio de Porto Alegre - gestão 1989-93. 
Revista Interativa 
Número 4, Volume 3l. 
Rio de Janeiro - 1997. 



Resgata o processo de planejamento da administração da Frente Popular, no município de 
Porto Alegre, no período de 1989 a 1993, pelas perspectivas estratégica e participativa. 
Apresenta os modelos teóricos de planejamento estratégico de Matus e Bryson e as 
abordagens de Prates e Andrade e Castro para análise do planejamento participativo. 
Analisa as implicações, os avanços e as limitações na utilização dos dois tipos de 
planejamento como instrumentos de apoio à gestão de Porto Alegre. Conclui que o 
processo de orçamento participativo iniciado em 1989 pode ser considerado um tipo de 
planejamento participativo ; o planejamento estratégico situacional iniciado em 1991 foi 
realmente uma forma de planejamento estratégico. Considera o programa Porto Alegre 
Mais- Cidade Constituinte, que começou em 1992, considerado como uma combinação dos 
dois tipos de planejamento, representando um novo modelo de administração pública 
participativa. Mostra a necessidade de se ter um "planejamento simbiótico" criando um 
canal de diálogo constante entre a comunidade e o poder público. 
Palavras-chave: planejamento; planejamento estratégico; planejamento participativo; 
administração municipal. 

57. NASSUNO, Marianne. 
Organização dos usuários, participação na gestão e controle das organizações sociais. 
Revista Pólis 
Número 1, Volume 48. 
Rio de Janeiro - 1997. 

Trabalha as possibilidades de implantação da administração participativa do usuário na 
gestão e controle das entidades prestadoras de serviços públicos qualificadas como 
Organizações Sociais, almejando a eficiência e qualidade através da eliminação dos 
problemas da relação entre políticos (que supervisionam, implementam e definem políticas 
de controle) e os burocratas. Divide o estudo em três partes : apresentação dos 
instrumentos de implantação da administração voltada ao cliente, a participação do usuário 
na gestão e a criação de entidades representativas de interesse dos usuários. 
Palavras-chave: co-gestão; gestão participativa; trabalho; descentralização; coletivo; 
processo decisório. 

58. NETO, João Sorema e FERREIRA, Roger. 
Demissão no ABC 
Revista Veja 
Número 49 
Rio de Janeiro -1997. 

Discute a questão da modernização da antiga fábrica da Volk:s em São Bernardo do 
Campo/SP, que vai gerar a demissão de trabalhadores. A empresa e o sindicato dos 
metalúrgicos discutem propostas como aposentadorias e demissões graduais para tomar o 
despejo menos dramático. 
Palavras-chave: sindicato; acordo. 

59. NUNES,Christiane Girard F. e SORlA, Analía L. 
Crise econômica e crise na cultura do trabalho. 
Políticas Governamentais 



Número 2, Volume 11. 
Brasília - 1996. 

Inicia com a descrição do modelo fordista, seu declínio, e os efeitos de suas práticas nas 
crises das décadas subseqüentes repercutindo em problemas de emprego e desemprego. 
Com a opção de adoção de práticas neoliberais, acentuam - se as diferenças sociais nos 
países centrais. Sublinha , no processo de mundialização da economia, a necessidade 
crescente de produtos mais diferenciados, novas tecnologias, novas formas de organizar o 
trabalho e a produção, surgindo não só o medo do desemprego, mas o subemprego e 
desprofissionalização. Na análise brasileira, descreve um trabalhador em conflito, não só 
pelo desemprego estrutural, mas com seu papel no seu meio social (também alterado) se 
sentindo marginal, sem identidade social, questionando a construção de sua cidadania. 
Palavras-chave: trabalho; descentralização; participação. 

60. O"DWYER, Eliane Cantarino. 
"Remanescentes de quilombos" na fronteira Amazônica: a etnicidade como innstrumento 
de luta pela terra. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia. 
Rio de Janeiro - 1995. 

Descreve o significado situacional de "quilombo" e seu valor estratégico para os 
remanescentes de quilombos do rio Trombetas, localizado no município de Oriximiná (PA). 
Procura mostrar que a identidade étnica de remanescentes de quilombos emerge como 
resposta atual das comunidades negras rurais, em particular a do Trombetas, diante de uma 
situação de conflito e confronto com grupos econômicos (empresa Mineração Rio do 
Norte) e agências governamentais (IBAMA) que passam a implementar novas formas de 
controle político e administrativo sobre a sua terra/território que ocupam. Discute em 
detalhe as condições, limites, alcances e implicações da etnicidade como instrumento de 
mobilização para a luta pela terra por parte desta comunidade. 
Palavras-chave: quilombos; etnicidade; luta pela terra. 

61. OLIVEIRA, Fernando de. 
Cooperativismo e associativismo de trabalho: a emergência das economias sociais na nova 
ordem globalizada. 
Revista deI CLAD 
Número 6, Volume 2. 
Salvador - 1997. 

Introduz com uma breve análise da globalização sobre aspectos norteadores do modus 
operandi de uma sociedade; avalia a questão central da problemática espaço X tempo 
(intensificada com a velocidade da informação) utilizando a mídia, para repercutir de 
forma impactante no imaginário coletivo nas concepções: de mundos individuais, de 
produção e consumo, instituindo a homogeneização de procedimentos financeiros, 
tecnológicos e sociais, pela supremacia do Estado em detrimento das suas ações e do 
aumento progressivo da exclusão social. Avalia as "novas economias sociais", atingindo 
alto nível de produtividade perseguidas pelas empresas mercantis, através da cooperativas e 
associações que, calcadas numa ordem social, multicultural, participativa, autônoma e 



fundada em igualdade, busca como objetivo primordial, atingir os objetivos comuns dos 
indivíduos que a compõem. Esclarece que o êxito enquanto ordem social é baseados em 
noções profundas de ética, condição primordial para esta existir. 
Palavras-chave: cooperativa; trabalho; interação; cooperação; autogestão 

62. PAVAN, Rosiver. 
A cidadania dos trabalhadores e a revisão constitucional: discurso e realidade 
À MARGEM Revista de Ciências Humanas 
Número 57 
Rio de Janeiro - 1993. 

Faz a análise do cenário de desigualdades sociais no Brasil e o engajamento político para a 
revisão constitucional prevista para 1993. Trata da importância da participação popular nos 
processos decisórios da vida social brasileira, sobretudo no processo constituinte de 1988. 
Critica a conquista da cidadania dos trabalhadores apenas no plano legal e propõe a efetiva 
concretização dos direitos conquistados. 
Palavras-chave: desigualdades sociais; participação popular. 

63. PEREIRA, Jaime Marques. 
Mercado do trabalho, proteção social e desenvolvimento na hora da globalização. 
Saúde em Debate 
Número 2. 
Brasília -1996. 

Debate as questões sociais frente ao capitalismo, sublinhando a falta de sentido ao se 
cogitar um sistema social universal. Questiona a gestão da economia e do social 
contrapondo cidadania e trabalho .Estuda essas perturbações das posições no já agravado 
caso da América Latina, onde a má regulação econômica está levando à inserção dos 
indivíduos pobres aos cartéis de drogas, ou a se tomarem mão-de-obra de segunda zona, 
subproletariado. Discute que para evitar o desmantelamento do Estado-Providência e o 
crescimento da exclusão, é necessária a prática da democracia e a gestão social, passando 
essa regulação pela economia, buscando evitar o caos. 
Palavras-chave: trabalho; gestão social. 

64. PODESTÁ, Bruno. 
Globalización, integración y sociedad. Perspectiva de América latina. 
Cuademos deI CLAEH 
Número 12. 
Montevidéo - 1997. 

Chama a atenção sobre aspectos da globalização e os processos de integração sub-regional: 
Mercosul, Nafta, AIca e Comunidade Andina. Enfatiza a questão sobre a dimensão social 
dos processos de integração, em especial sobre as advertências que se podem extrair do 
caso da Comunidade Andina, estruturada a partir de cúpulas políticas e burocráticas sem a 
participação de organizações da sociedade civil. 
Palavras-chave: integração sub-regional; integração social; participação. 



65. POZZOBON, Regina Maria. 
Os desafios da gestão municipal democrática. 
Os desfios da gestão municipal. 
São PaulolRecife - 1998. 

Preocupa-se com a análise dos governos municipais em incidir na melhoria da qualidade de 
vida e em reverter o quadro de exclusão em que vive a maioria da população. O projeto 
envolve pesquisa em quatro municípios de grande porte nas regiões nordeste, sudeste e sul 
do país, tendo como objetivo o estudo de gestões entre 93-96. Busca avaliar o impacto de 
suas políticas e a construção da cidadania no campo do exercício democrático do governo 
municipal. 
Palavras-chave: democracia; cidadania; gestão municipal. 

66. RA TTNER, Henrique. 
Quem precisa dessas elites? 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro - 1994. 

Destaca a ruptura dos padrões convencionais de dominação e a perda de confiança da 
população nas instituições políticas tradicionais. Apresenta um panorama da população e 
propõe um novo tipo de relações humanas entre sociedade e organização dentro de um 
modelo participativo. Mostra a participação democrática como fator fundamental para a 
sobrevivência das empresas e das sociedades. Reafirma a importância da mobilização da 
população como busca de respostas aos desafios da crise do País, que se constituem em 
instrumentos de mudança eficazes. 
Palavras-chave: participação; mobilização. 

67. REDIG, Ana. 
Uma nova política de renda. 
Democracia 
Número 115, Volume 11. 
São Paulo -1996. 

Mostra a autogestão de empresa em que os trabalhadores começam a fazer parte do 
processo de geri-las com participação acionária em SP, a partir de 1994, com a 
democratização do capital e conseqüente aumento da produtividade. Se unem através de 
associações e cooperativas garantindo o emprego e a produtividade. 
Palavras-chave: autogestão; participação acionária; associações. 

68. RIeeI, Rudá. 
São João do Triunfo 
Revista Pólis 
São Paulo - 1992. 

Destaca a experiência do município de São João do Triunfo-PR do Conselho Comunitário 
para definir seus investimentos. O volume de demandas e a insegurança na gestão pública 
impuseram mecanismos coletivos de gestão, que vão se diluindo com o passar dos anos. A 



experiência mais participativa foi a elaboração do orçamento do município em 89. No final 
da gestão o conselho Comunitário não foi suficiente para sedimentar uma relação mais 
duradoura com a população, levando ao questionamento da necessidade de implantação de 
mecanismos mais eficientes de discussão e elaboração das comunidades em órgãos 
públicos. 
Palavras-chaves: participação; planejamento participativo; conselho comunitário. 

69. RODRIGUES, Carla. 
Para fugir à lógica econômica. 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro - 1994. 

Apresenta uma visão do Brasil desvencilhada do aspecto economlCO e voltada para o 
aspecto da cidadania. Destaca a mobilização de brasileiros que participaram ou participam 
da Campanha Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida. Demonstra a lógica da participação 
da sociedade que se mobiliza e se conscientiza dos seus problemas. Valoriza a sociedade 
organizada sob uma ótica societária e não econômica, capaz de mobilizar a cidadania e 
renovar o país. 
Palavras-chave: cidadania; mobilização; participação. 

70. RODRIGUES, Maria Cecília Prates. 
Terceiro setor: para que serve? 
Revista de Ciencias Sociales 
Número 51 
Rio de Janeiro -1997. 

Define terceiro setor como: "expressão da sociedade se organizando, de forma espontânea 
ou não, para ocupar as brechas deixadas pelo setor público e buscar compensar (ou sanar) 
as mazelas do processo de produção do setor privado". Também inclui na definição as 
organizações privadas sem fins lucrativos voltadas para a produção de bens ou para 
serviços públicos. Discute as origens do terceiro setor e aponta possíveis explicações para 
sua expansão nos últimos anos, apresentando índices que mostram o seu crescimento no 
mundo e a taxa de empregos criados em função disto. Apresenta um quadro comparativo 
entre empresa privada e organização do terceiro setor. Fala sobre a filantropia empresarial 
nos Estados Unidos. Define como organização do terceiro setor no Brasil: associações, 
organizações não-governamentais, instituições filantrópicas e fundações privadas. 
Apresenta a evolução histórica do terceiro setor no Brasil e utiliza-se de quadro que mostra 
a distribuição percentual das organizações do terceiro setor por categoria jurídica. 
Palavras-chave: terceiro setor; cidadania; associação de moradores. 

71. RODRIGUES, Odair. 
O segundo passo para modernizar os portos. 
Revista Teoria e Evidência Econômica 
Número 145 
Brasília -1996. 



Analisa o Plano Integrado de Modernização Portuária e sua preocupação com a relação 
capital-trabalho. O objetivo é adequar o treinamento portuário e aperfeiçoar o contrato de 
convenção coletiva de trabalho, otimizar equipes e viabilizar a multifuncionalidade do 
trabalho portuário. Debate os progressos nas relações trabalhistas e a participação dos 
empresários nas decisões da Comissão de Autoridades Portuárias. 
Palavras-chave: trabalho; participação 

72. ROSA, João Luiz. 
Emprego na indústria cai em Janeiro. 
Revista Síntese 
Número 141 
Brasília -1996. 

Apresenta os índices de desemprego na indústria paulista em Janeiro de 1996. Coloca a 
questão sob o foco da globalização econômica, que leva ao deslocamento dos 
trabalhadores, mas não ao fechamento de vagas. Destaca a flexibilização das negociações 
entre empresários e trabalhadores como uma das perspectivas de mudança necessária contra 
o desemprego. Levanta a questão do crescimento sustentado e sua incompatibilidade com a 
dívida pública e a pouca poupança interna. 
Palavras-chave: trabalho; flexibilização; globalização. 

73. SIREF. 
O que faz a diferença? 
Revista Exame 
Número 10. 
Rio de Janeiro - 1998. 

Apresenta a experiência de gestão compartilhada entre os empregados e a fábrica de 
calçados Bibi. A empresa aposta no empregado através da concessão de mais participação e 
poder. Os funcionários são chamados a participar inclusive do planejamento estratégico, 
definindo a cultura e o modelo de gestão a ser seguido. 
Palavras-chave: gestão compartilhada; participação. 

74. SIREF. 
As empresas vão ser deles 
Revista Exame 
Número 10 
Rio de Janeiro -1998. 

Apresenta as aspirações e angústias da nova geração de executivos brasileiros. Traça um 
perfil paradoxal de uma geração que se formou no tempo da instabilidade. O grande 
destaque é a remuneração e a ascensão na carreira como estímulos e a deslealdade como 
fator preponderante. A pesquisa indica que as relações empresa-empregado estão se 
deslocando para um terreno muito mais prático e realista. 
Palavras-chave: instabilidade; relação empregador-empregado. 



75. SIREF. 
O estímulo à negociação, na legislação americana 
Cuadernos deI CLAEH 
Número 212 
Montivideo - 1980. 

Trata da utilização dos CCQs (círculo de controle de qualidade) por empresas de serviço 
para estimular a criatividade dos funcionários. Define este tipo de iniciativa como 
pertencente à administração participativa. Os CCQs priorizam o fator humano na 
formulação de soluções e qualificação dos funcionários. 
Palavras-chave: controle de qualidade; negociação. 

76. SIREF. 
Ensino público e gratuito com microgestão privada. 
Revista Maringá 
Paraná. 

Descreve a expenencia do mumClplO de Maringá-PR na administração pública com a 
participação da sociedade. Apresenta a Escola Cooperativa como uma experiência da escola 
pública que se associa à gestão pública, organizada pelos professores e trabalhadores da 
escola. A gestão é transferida para a sociedade de professores e trabalhadores que 
administram inclusive os recursos financeiros, beneficiando a redução de custo e a 
qualidade de ensino. Auxiliam assim na formação do aluno e na relação custo-beneficio. 
Palavras-chave: gestão pública; participação. 

77. SIREF. 
Apostando no respeito ao indivíduo. 
Cuadernos deI CLAEH 
Número 388. 
Montivideo - 1987. 

Trata da utilização dos CCQs (círculo de controle de qualidade) por empresas de serviço, 
para estimular a criatividade dos funcionários. Define este tipo de iniciativa como 
pertencente à administração participativa. Os CCQs priorizam o fator humano na 
formulação de soluções e qualificação dos funcionários. 
Palavras-chave: controle de qualidade; criatividade; qualificação. 

78. SIREF. 
A representação que as empresas aceitam. 
Revista Sintesis 
Número 239 
Rio de Janeiro -1981. 

Aponta o modelo de representação definido pela FIESP que tem como principal 
caracteristica a exclusão do sindicato dos trabalhadores da constituição, eleição e 
funcionamento da empresa. Aponta o delegado sindical como uma reivindicação do 
movimento dos trabalhadores que as empresas no entanto pretendem esvaziar. A proposta 



de Comissão de empregados da FIESP é restrita à iniciativa empresarial e paralela à ação 
sindicaL Defende as Comissões de fábrica como mecanismo de diálogo entre empregadores 
e empregados. Considera que devam ser delimitados os espaços de intervenção das 
Comissões e do Sindicato para que não haja interferência nas áreas de abrangência de 
ambos. 
Palavras-chave: sindicato; delegado sindical; comissão de fábrica. 

79. SIREF. 
Por mais horas de folga. 
Revista Exame 
Número 6 
Rio de Janeiro - 1999. 

Apresenta entrevista com o sociólogo Domenico De Masi, que defende a idéia do ócio 
criativo. De Masi defende as jornadas de trabalho flexíveis como motivação para seus 
empregados e dirigentes. Destaca o fato das empresas descartarem as pessoas criativas. 
Criatividade para De Masi significa descobrir novas formas de fazer as mesmas coisas, 
como reinventar processos para ter custos menores. 
Palavras-chave: flexibilidade; motivação. 

80. S/REF. 
Maringá - O habitat humano. 
Revista Maringá 
Paraná 

Destaca o serviço público com gestão privada desenvolvido pela prefeitura de Maringá-PR. 
Apresenta uma proposta de criar mecanismos que modernizem a administração pública, 
assumindo o compromisso de transformar a sociedade. Demonstra algumas idéias, como a 
escola cooperativa, a criação do cargo de gerente municipal, o trabalho voltado à criança e 
ao adolescente, o consórcio intermunicipal da região metropolitana. Busca a eficiência da 
administração pública principalmente na gerência de recursos. 
Palavras-chave: gestão pública; cooperativa. 

81. SIREF. 
Sociedade reage e exige diálogo. 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro - 1991. 

Analisa o agravamento da crise da governabilidade e a busca de um entendimento através 
de um debate nacional. Apresenta um quadro político de grandes dificuldades econômicas, 
institucionais, políticas e administrativas. Destaca a ingovernabilidade como fator 
alarmante para toda a sociedade e a preocupação com a definição de projetos de 
desenvolvimento nacional. Coloca a questão do grande debate sobre a conciliação entre o 
fator econômico e o social num momento de transição de sistema de governo e a 
mobilização nacional. 
Palavras-chave: governabilidade; mobilização. 



82. SABOGA, Herio e FONTES, Virgínia. 
Escola, televisão e cidadania. 
À MARGEM Revista de Ciências Humanas 
Volume 2 
Rio de Janeiro - 1994. 

Apresenta a escola não como mero instrumento de Estado ou do Poder, mas possuindo ricas 
e sutis contradições, nem sempre respondendo às intenções e projetos do Estado. Aborda 
dois temas centrais da escola: disciplina e mérito. Discute um determinado processo de 
exclusão no Brasil, denominado de desescolarização, que se ressalta pela falência da escola 
pública. Destaca que uma desescolarização progressiva ocorreu paralelamente a uma 
hipertrofia dos meios de comunicação televisuais. Pergunta, a partir da consideração das 
formas de socialização escolar, que papel pode desempenhar a televisão: como pensar a 
formação da cidadania pela televisão? 
Palavras-chave: escola; descolarização; meios de comunicação. 

83. SCHERER-WARREN, llse. 
Organizações não-governamentais na América Latina. Seu papel na construção civil. 
Revista Síntese 
Número 3, Volume 8. 
São Paulo. 

Tem por objetivo resgatar a noção de ONG que vem sendo construído através da dinâmica 
dos movimentos sociais na América Latina. Contextualiza os conceitos de "Sociedade 
Civil" e "Organização Não-Governamental". Define sociedade civil como espaço social, 
onde nascem e se organizam associações voluntárias (autônomas em relação ao mercado e 
ao Estado), chamadas de movimentos sociais ou populares, organizações não
governamentais, grupos de mútua ajuda, entidades filantrópicas e outras do gênero. 
Ressalta que não é possível entender as ações coletivas da sociedade civil sem pensá-las em 
suas relações com as esferas do Mercado e do Estado. Levanta critérios, ou caracteristicas, 
que devem ser usados para conceitualizar as organizações não-governamentais (ONGs), 
Indica três referenciais através dos quais se pode definir os campos de atuação das ONGs: a 
filantropia, o desenvolvimento e a cidadania. Aponta o intercruzamento cada vez maior 
dessas três linhas de ação nas ONGs. Descreve o processo de amadurecimento das ONGs 
em relação a cada um desses campos de ação até chegar à construção das atuais concepções 
e formas de atuação, e o caminho percorrido do trabalho de base à formação de redes. 
Palavras-chave: ONGs; movimentos sociais. 

84. SCHIRA TO, Maria Aparecida Rhein. 
Empresa não é mãe. 
Revista Veja 
Rio de Janeiro - 1999. 

Avalia um sistema arcaico de motivação do modelo empresarial pelo apadrinhamento: a 
criação de vínculos emocionais e não do funcionário em detrimento do profissionaL 
Questiona os programas de demissão voluntária, os planos de carreira etc. Apresenta 
propostas de mudanças nos mecanismos de relação entre ambos, para que se tomem mais 



éticos, profissionais, e onde a reciclagem seja uma constante tanto existencial como 
operacional e técnica. Mostra, como exemplos, empresas que adotaram a participação nos 
lucros por produtividade. 
Palavras-chave: participação no lucro; trabalho; retreinamento. 

85. SGUEGLIA, Rafaele. 
Parceiros em busca de soluções. 
Revista Síntese 
Número 144 
Brasília - 1996. 

Apresenta o problema do desemprego, discutido por empresanos, políticos e líderes 
sindicais numa reunião na Fiesp/Ciesp. Consideram a questão do desemprego ligada ao 
andamento das reformas, ambos vitimados por atores políticos preocupados com seus 
interesses próprios. Destaca as mudanças globais na questão do emprego onde todos são 
parceiros, não existindo mais espaço para o observador passivo. Analisa a Constituição 
Federal de 1988 como responsável pela inflexibilização da relação capital/trabalho. Aponta 
a flexibilização das relações entre empregadores e trabalhadores como solução para o custo 
global da mão-de-obra. Conclui a importância das reformas para o surgimento das soluções. 
Debate o desemprego como produto do combate à inflação, demonstrando os vários tipos 
de desemprego existentes. 
Palavras-chave: flexibilização; trabalho. 

86. SIl\10NETTI, Eliana. 
Quebra-se o gesso do salário. 
Revista Veja 
Número 50 
Rio de Janeiro - 1997. 

Apresenta a posição dos metalúrgicos ligados à força sindical num acordo que rebaixa os 
salários em troca da garantia de emprego. A proposta da Volks divide a opinião dos 
sindicatos. As mudanças na economia mudam o relacionamento entre patrão e empregado. 
Palavras-chave: sindicato; acordo. 

87. SINGER, Paul. 
A aposta na autogestão. 
Políticas Governamentais 
Número 1, Volume 1 
São Paulo - 1998. 

Faz uma reflexão da conduta da gestão capitalista onde o objetivo principal e a 
maximização dos lucros. Compara que esta meta é atingida através da auto gestão que 
reside, fundamentalmente, no empenho dos trabalhadores em maximizar a produção e 
promover mudanças tendo em vista seus interesses pessoais em que a empresa se torne cada 
vez mais competitiva. Relata, ainda, um novo interagir dos funcionários que, além de 
participarem socializando conhecimentos, debatendo sugestões e criando uma ambiente de 



aprendizado coletivo através de trocas de experiências; atesta que com isso adquire novas 
responsabilidades. Em contrapartida, surgem também, novas oportunidades de aprender. 
Palavras-chave: autogestão; gestão participativa; descentralização; processo decisório. 

88. SOUTO, Anna Luiza Salles e KA Y ANO, Jorge. 
São Paulo. A cidade e seu governo: o olhar do cidadão. 
Revista Pólis 
São Paulo - 1996. 

Apresenta uma análise do desempenho da administração Paulo Maluf a partir da concepção 
do cidadão. Discute dilemas e desafios da administração da cidade através de pesquisa 
qualitativa e de indicadores sociais. Busca avaliar o comportamento e as atitudes do 
cidadão frente à cidade, às políticas públicas e ao governo municipal definindo sua relação 
com o poder público. Pesquisa o impacto das ações do governo na melhoria das condições 
da vida da população e como o cidadão percebe e avalia a administração. 
Palavras-chave: políticas públicas; cidadania. 

89. SOUZA, Herbert de. 
A estratégia de informação. 
Políticas Governamentais 
Rio de Janeiro - 1991. 

Destaca a liberdade de informação como fator essencial na busca da democracia e do 
desenvolvimento. Apresenta a importância da informação como arma do poder dominante e 
como elemento de luta pela democratização na medida de sua apropriação pelos 
movimentos sociais. A informação é fundamental na ação política, no trabalho cotidiano 
dos movimentos populares e no processo de transformação social, econômica, política e 
cultural. 
Palavras-chave: democratização; movimentos populares. 

90. SOUZA, Herbert de. 
Gestando uma nova cultura. 
Terra de Quilombos - Associação Brasileira de Antropologia 
Número 1, Volume 1. 
São Paulo - 1998. 

Relata a experiência da ANTEAG (Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas 
de Autogestão e Participação Acionárias), esclarecendo seu papel, que trabalha, organiza, 
assessora, articula, capacita os trabalhadores de empresas que buscam novas formas de 
existir. Averigua o novo papel do trabalhador (criado para obedecer e não para mandar, 
com a autogestão alternando esta posição) e das novas relações de trabalho vigentes na 
nova ordem capitalista. Conclama o Ministério do Trabalho, as ONGs, os institutos de 
pesquisa, as faculdades de Administração e as Universidades a definir seu papel neste 
processo, entender o sentido amplo dessa proposta e se colocar participando ativamente. 
Palavras-chave: autogestão; co-gestão; gestão participativa; trabalho; processo decisório. 



91. TEDESCO, João e DALSOTO, Adelar. 
Desvendando o invisível: considerações introdutórias acerca da informalidade. 
Revista Teoria e Evidência Econômica 
Volume 5 
Passo Fundo - 1998. 

Reflete sobre a questão da informalidade, mostrando através de um estudo de caso na 
periferia de Passo Fundo (RS) a profunda inter-relação, conjugação e interpenetração entre 
a dinâmica do chamado setor informal com o formal e sua importância no processo sócio
econômico. 
Palavras-chave: trabalho informal; Passo Fundo. 

92. TENÓRIO~ Fernando Guilherme e ROZENBERG, Jacob Eduardo. 
Gestão pública e cidadania: metodologias participativas em ação. 
Políticas Governamentais 
Número 4, Volume 31. 
Rio de Janeiro -1997. 

Faz uma análise de um conjunto de experiências envolvendo a parceria entre Estado e 
sociedade, buscando identificar pontos comuns em sua metodologia. Discute o significado 
dos conceitos de participação e cidadania. Descreve algumas das características da amostra 
tais como sua classificação por áreas e subáreas temáticas, sua distribuição geográfica, a 
população-alvo atendida e o tempo de existência dos projetos. Examina aspectos 
concernentes à metodologia dos projetos: suas origens, o aspecto financeiro, a abrangência 
das questões, a formação de parcerias envolvendo Estado e sociedade, como uma saída para 
a viabilização dos projetos, assim como a capacidade de replicação, a participação na 
construção das experiências e a avaliação das mesmas. Conclui notando o importante 
crescimento de experiências desse tipo no país a partir dos anos 90, com uma grande 
pluralidade de configurações. Este crescimento é ameaçado entretanto por obstáculos como 
o descrédito no poder público e a ausência de perspectiva de soluções para as questões 
SOCiaIS. 

Palavras-chave: gestão pública; cidadania; metodologia participativa. 

93. TOLEDO, Rubens. 
De volta à ativa. 
Revista Síntese 
Número 145 
Brasília - 1996. 

Demonstra a experiência da ação conjunta em Mogi-Guaçu para requalificação de 
profissionais aposentados, num empreendimento da Prefeitura Municipal, SENAl e das 
empresas Champion e Brastemp. Os cursos têm continuidade no Centro Comunitário e o 
objetivo é devolver o cidadão à comunidade em condições de ser produtivo. O programa 
difunde-se em outros projetos comunitários que incluem educação ambiental e adesão ao 
projeto Telecurso 2000. 
Palavras-chave: trabalho; participação. 



94. TORRES-RIV AS, Edelberto. 
Los desafios de la participación democrática. América Latina y el afio 2000. 
Revista Sintesis 
Número 25 
Madrid - 1996. 

Discute os desafios em relação a um crescimento economICO eqüitativo e à 
institucionalização da democracia política, na América Latina, diante de um quadro de 
permanente tensão entre Capitalismo e Democracia. Afirma que o problema primordial 
para a realização desta tarefa é a superação da desigualdade social. Aborda, 
minuciosamente, a questão da participação em seu desenvolvimento sob os regImes 
autoritários, sua relação com a democracia e os seus limites sistêmicos. 
Palavras-chave: America latina; democracia; participação; desigualdade social. 

95. VIEIRA, Adherbal. 
CIESP quer "emprego com empresas". 
Revista Notícias 
Número 147. 
Brasília -1996. 

Apresenta a campanha promovida pela diretoria regional do Ciesp de Taubaté contra o 
desemprego na região do Vale da Paraíba. A iniciativa visa a consciência de empresários e 
trabalhadores de que a indústria é fonte geradora de riquezas para o país e a mão-de-obra é 
a principal ferramenta. Procura sensibilizar o governo para os problemas das indústrias em 
todo o país. Cita os encargos sociais como principal fator pela queda da produção das 
empresas. Destaca as relações sindicato-empresas e o radicalismo sindical, no caso de São 
José dos Campos. 
Palavras-chave: trabalho; desemprego. 

96. W AHL, Jorge. 
Muda a face do corporativismo. 
Revista Teoria e Evidência Econômica 
Número 145 
Brasília - 1996. 

Discute a ligação entre corporatIvIsmo e sindicatos e sua capacidade de sobrevivência. 
Demonstra a preocupação dos sindicatos em defender as demandas sociais a favor do 
emprego. Coloca o Brasil no contexto da modernização das relações de trabalho, com 
preocupação em produzir melhor com menor custo e na maior proporção, sejam bens ou 
serviços. Aponta a mudança do perfil dos sindicatos na tentativa de enfrentar a crise da 
representatividade e cita sua importância não só para os trabalhadores, mas para os 
dirigentes, que dependem dele para sua subsistência. 
Palavras-chave: representatividade; trabalho. 



97. WAHL, Jorge. 
O Emprego Mudou, Falta Mudar a Lei 
Revista Síntese 
Número 142 
Brasília - 1996. 

Apresenta a importância das reformas na legislação brasileira para garantir investimentos e 
reduzir o custo Brasil, para combater o desemprego e garantir o crescimento sustentado da 
economia e a oferta de emprego. Destaca as mudanças nas relações de trabalho e no 
preparo profissional para acompanhar a competitividade do mercado globalizado. Sugere 
mudanças organizacionais no caso de empresas e aponta o adiamento da reforma tributária 
como entrave para os investimentos. Aponta os encargos sociais excessivos como agravante 
da crise do emprego. Chama a atenção para o lucro apoiado em fatores da esfera social e 
lembra a necessidade da flexibilidade das relações. 
Palavras-chave: trabalho; flexibilização. 



Livros e folhetos 

1. ABRANCHES, Sergio Henrique; SANTOS, Wanderley Guilherme dos e 
COIMBRA, Marcos Antônio. 

Política social e combate à pobreza. 
Editora Jorge Zahar 
Rio de Janeiro - 1994. 

Analisa criticamente os dilemas e contradições inerentes à trágica condição da maioria da 
sociedade brasileira. Questiona os modos correntes de pensar e agir sobre a questão social. 
Procura compreender os mecanismos de produção e reprodução da pobreza e das 
desigualdades e a derivação de critérios de ação, intervenção e avaliação de políticas 
econômicas e SOCiaIS. 

Palavras-chave: sociedade brasileira; desigualdade; pobreza; políticas públicas. 

2. ACSELRAD, Henri. 
Meio ambiente e injustiça social. 
IBASE - Jornal da cidadania 
Rio de Janeiro -1998. 

Mostra a dificuldade que a sociedade brasileira encontra em articular a questão ambiental 
com as condições de existência da população e com o processo de construção de direitos no 
país, ressaltando que a experiência de movimentos sociais no mundo pode contribuir para a 
redefinição da questão no contexto brasileiro. Relata o surgimento e a atividade do 
movimento de justiça ambiental, que se constituiu ao final dos anos 80 nos EUA, fruto de 
uma articulação entre lutas de caráter social, territorial, ambiental e por direitos civis. Nota 
que as desigualdades ambientais no Brasil decorrem da ação combinada das forças de 
mercado e de políticas governamentais discriminatórias. 
Palavras-chave: desigualdade ambiental; movimentos sociais. 

3. ALMEIDA, Antônio. 
Movimentos sociais e história popular: Santo André nos anos 70 e 80. 
Editora Marco Zero 
São Paulo -1992. 

Analisa os movimentos sociais sob o foco de discussão relevante dessa prática de ação 
popular. Identifica algumas manifestações caracterizadas como movimentos sociais e 
populares no contexto urbano da cidade de Santo André-SP. Refere-se ao movimento 
popular como ação coletiva desenvolvida por categorias que pretendem resistir à 
dominação. Destaca uma crescente participação dos atores sociais nas lutas pela melhoria 
da qualidade de vida e por uma sociedade organizada. Demonstra que os movimentos 
populares não mais se submetem à cooptação, a uma participação subordinada. Estuda os 
movimentos populares a partir do conjunto de suas manifestações. 
Palavras-chave: movimentos sociais; participação. 



4. ANTUNES, Ricardo. 
Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 
Editora Cortez 
São Paulo -1995. 

Analisa a posição dos trabalhadores frente às mudanças ocorridas no mundo do trabalho. 
Observa que o toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos 70, e defende que há 
uma tendência maior para uma "toyotização" descaracterizadora e desorganizadora da 
social-democracia do que uma "social-democratização" do toyotismo. Aponta que a 
"classe-que-vive-do-trabalho" apresenta-se mais diversa, heterogênea e complexificada, e 
que essas questões são debatidas dentro da relação capital X trabalho. Estabelece, a partir 
disso, um debate com Clauss Offe, J. Habermas, André Gorz e Alain Touraine, 
argumentando que, contemporaneamente, trata-se de uma crise da sociedade do trabalho 
abstrato, cuja superação tem na classe trabalhadora, mesmo "metamorfoseada", seu pólo 
central. Vê significado em outras modalidades de luta social, mas defende que, quando o 
eixo é a resistência e o confronto à lógica do capital e a sociedade produtora de mercadoria, 
o centro desta ação encontra maior radical idade no interior das classes trabalhadoras. 
Palavras-chave: toyotismo; fordismo; luta social. 

5. BA YLOS, Antônio e COLLADO, Luís. 
Grupos de empresas e direitos de trabalho. 
Editora Trotta 
São Paulo. 

Apresenta grupos de empresas com trabalhadores a seus serviços que se organizaram para 
manter uma representação dos interesses das empresas e dos trabalhadores através de um 
convênio coletivo, negociando para aumentar a produtividade. 
Palavras-chave: representação; produtividade; convênio. 

6. BEZERRA, Jaerson Lucas. 
Trabalhando pelos direitos da criança e do adolescente. 
Editora do IBASE 
Rio de Janeiro -1998. 

Mostra que os Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares enfrentam problemas 
freqüentemente relacionados a um problema de descentralização não concluído, que 
dificultam o seu funcionamento. Observa que o papel dos conselhos é dificil na medida em 
que questiona a exclusividade do governo na elaboração e implantação das políticas 
públicas. Ressalta que as sucessivas políticas econômicas discriminatórias vêm acumulando 
carências na área social, deixando uma grande parte da população de fora. Nota que as 
políticas sociais são vistas, numa concepção neoliberal, como apêndice da política 
econômica. Apresenta algumas práticas que colaboram para o não-reconhecimento dos 
conselhos. Reconhece, apesar das dificuldades, a importância dessas instâncias, que 
constituem "exemplos de formas de articulação da democracia direta e representativa no 
campo das políticas sociais". 
Palavras-chave: política social; participação; democracia. 



7. BITTENCOURT, Anacris. 
Ecologicamente correta, por dentro e por fora. 
IBASE - Jornal da cidadania 
Rio de Janeiro -1998. 

Relata o projeto " Escola de Ecologia Humana e Educação para a cidadania Herbert de 
Souza ", realizado a partir da iniciativa da ONG ambientalista Onda Verde, em conjunto 
com a comunidade. Mostra que ao final dos cursos serão criados projetos de geração de 
emprego e renda, permitindo que a população "possa viver com dignidade, cidadania e 
orientação política". 
Palavras-chave: questão ambiental; participação comunitária. 

8. BORDENA VE, Juan E. diaz. 
O que é participação? 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1983. 

Analisa a participação sob o ponto de vista da não participação, ou seja, o fenômeno da 
marginalidade. Desconsidera a concepção simplista sobre a não participação baseada 
apenas em acesso ao consumo. Conceitua participação em suas diferentes esferas de 
atuação. Identifica o setor educacional como fator essencial no processo participatório. 
Revela que a própria luta pela participação social envolve processos participatórios. Avalia 
os diversos graus e formas de participação, classificando-as. Acentua que a tomada de 
decisões é a chave mestra da participação. Classifica vários níveis de decisões. 
Palavras-chave: conceito de participação; setor educacional. 

9. CARRION, Rosinha Machado. 
Participação ou manipulação: um estudo de caso. 
FEE - Fundação Economia e Estatística 
Rio Grande do sul -1984. 

Trata do sistema de administração de empresa por co-gestão. Relata o estudo de caso fruto 
do trabalho da autora na implantação do trabalho de desenvolvimento de recursos humanos 
numa empresa gaúcha. Investiga o direito de participação dos trabalhadores nas decisões da 
empresa e também da participação nos lucros. Traça uma trajetória crítica desse modelo de 
participação nos processos decisórios. A crítica constrói-se no fato das relações de 
produção permanecerem inalteradas, alienando os trabalhadores pela ótica do consumo. 
Aponta para solução do impasse organização/indivíduo a modificação da estrutura de 
produção e distribuição de poder na sociedade. Enfatiza a política de Recursos Humanos. 
Palavras-chave: co-gestão; recursos humanos; participação; processo decisório. 

10. CARVALHO, Guido Ivan de e SANTOS, Lenir. 
Sistema Único de Saúde. 
Editora Hucitec 
São Paulo -1995. 



Reúne estudos de orientacão sobre a imolantacão e imolementacão do Sistema Único de 
, ..., lo , 

Saúde (SUS): configuração do sistema; organização e execução das ações; a lei orgânica 
da saúde, comentada; a participação da comunidade da saúde, comentada; a participação da 
comunidade e o controle social na gestão do SUS. 
Palavras-chave: SUS; participação; políticas sociais. 

11. CARVALHO, Nanei Valadares de. 
Autogestão: o governo pela autonomia. 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1983. 

Tipifica quatro modelos de autogoverno: democracia partIcIpante, co-determinação, 
comunidade-de-interesses e autogestão. Sendo a autogestão o modelo que engloba e 
complexifica os demais. No sistema de autogestão todos os trabalhadores de uma empresa 
são detentores do poder decisório, são seus administradores diretos. Historiciza o 
movimento de autogestão identificando sua gênese na ala jovem intelectual do comunismo 
internacional como uma crítica da ala esquerda do bolchevismo. Salienta a importância dos 
Conselhos Administrativos de Fábrica como representação dos trabalhadores. 
Palavras-chave: auto gestão; representação; comissão de fábrica; proceso decisório; 
partici pação. 

12. CARVALHO, Nanei Valadares de. 
Autogestão: o nascimento das ONGs. 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1995. 

Estuda os diversos tipos de autogoverno: co-determinação, democracia partIcIpativa, 
comunidade-de-interesses e autogestão. Entretanto enfatiza a autogestão como o modelo de 
autogoverno mais desenvolvido e organizado. Conceitua autogoverno como representante 
da ruptura com a ordem criada em torno do poder centralizador do Estado. Entende grupos 
autogovernados enquanto ausência do governo que buscam solucionar seus problemas mais 
relevantes, fora dos canais burocráticos e participantes em todas as tomadas de decisões. 
Exemplifica com os kibbutzim israelistas e os conselhos de fábrica. 
Palavras-chave: autogoverno; descentralização. 

13. CASTRO, Manoel Cabral. 
Participação e controle: o dilema da organização e representação operária nos locais de 
trabalho. 
Editora IPEIUSP 
São Paulo -1987. 

Faz um estudo do problema da organização e representação dos trabalhadores nos locais de 
trabalho, e uma análise histórica do ressurgimento das comissões de fábrica e sua ligação 
com o ciclo de greves no período 1978-80 e o novo sindicalismo. No conflito trabalho
capital, o novo sindicalismo busca o reconhecimento do direito de participação e controle 
dos operários. As comissões de fábrica são tomadas como instrumento da luta sindical nos 
locais de trabalho, e consideradas um avanço a ser estimulado. Considera que o Brasil 



frente aos demais países industrializados está atrasado no que se refere à participação e/ou 
controle dos trabalhadores. 
Palavras-chave: representação; comissão de fábrica; sindicalismo; participação. 

14. CA TTANI, Antonio David. 
Trabalho e tecnologia: dicionário crítico. 
Editora Vozes 
Petropolis -1997. 

Possui 50 verbetes com conceitos de grande importância para responder às questões do 
trabalho e da tecnologia. Destaca a atualidade do conceito e procede a uma avaliação 
critica, indicando bibliografia especializada. 
Palavras-chave: trabalho; tecnologia; gestão. 

15. CERQUEIRA, Flora. 
Gestão ambiental na realidade: da Rio Plus 5 a Caruaru Plus 1. 
INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos 
Editora do INESC 

Analisa as mudanças que vêm ocorrendo em todas as dimensões da vida contemporânea, 
observando a importância de organizar a lógica da mudança. Mostra a necessidade de 
examinar também a natureza das mudanças e identifica os passos do processo de transição 
paradigmática , abordando a necessidade de encontrar uma nova forma de olhar a realidade. 
Aponta alguns indicadores para ajudar a designar um evento como "familiar" ao paradigma 
dominante ou ao novo paradigma e descreve a gestão ambiental antes e depois de 1992. 
Apresenta o drama da intoxicação dos doentes submetidos a hemodiálise em Caruaru, 
tirando lições do episódio: a falta de alteridade e a prevalescência de uma ética operacional; 
a alienação da natureza e instituições desvirtuadas de suas finalidades. Relata o episódio da 
Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, em Goiás. Organiza a lógica das mudanças 
observadas antes e depois de 1992. Conclui reconhecendo a importância de continuar a 
buscar elementos que possam contribuir para a leitura dos rumos que estão sendo tomados. 
Palavras-chave: gestão ambiental; mudança de paradigma; lógica da mudança. 

16. Comunidade Solidaria. 
Programa de reforço da renda mínima familiar e educação fundamental. 
Comunidade Solidária. 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta o Programa de Reforço da Renda Mínima Familiar e Educação Fundamental 
visando o combate à pobreza e melhoria das condições da educação. Distingue os 
programas em várias características devido à diversidade das experiências brasileiras: 
melhoria da educação, nutrição e saúde dos filhos; supressão do trabalho infantil; renda 
familiar para calcular o beneficio; tempo máximo do beneficio; parcerias entre público e 
privado para implementação e gestão. Considera fundamental o envolvimento dos setores 
da comunidade. 
Palavras-chave; participação; programas sociais. 



17. Comunidade Solidária. 
Interlocução política. Coletânea dos documentos finais das cinco primeiras rodadas. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta a coletânea dos documentos finais das cinco primeiras Rodadas de Interlocução 
Política do Conselho da Comunidade Solidária sobre os temas: reforma agrária, renda 
mínima e educação fundamental, segurança alimentar e nutricional, criança e adolescente e 
alternativas de ocupação e renda. Destaca a importância do trabalho conjunto entre Estado e 
sociedade no desenvolvimento social do país. Define Interlocução Política como um 
processo de discussão entre os conselheiros do Comunidade Solidária com o objetivo de 
contribuir para a ação social do Estado e da sociedade no enfrentamento da fome, da 
miséria, da pobreza e da exclusão social. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

18. Comunidade Solidária. 
Comunidade solidária. Principais Resultados. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta os principais avanços dos programas que integram a Agenda Básica do 
Comunidade Solidária. Agrupa as ações em seis áreas prioritárias de atuação: Redução da 
Mortalidade na Infância; Alimentação; Apoio ao Ensino Fundamental; Desenvolvimento 
Urbano; Fortalecimento da Agricultura Familiar; Geração de Emprego e Renda e Educação 
Profissional. Destaca a importância de parcerias para o auxílio aos municípios de maior 
concentração de pobreza a partir de iniciativas dos interlocutores estaduais. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

19. Comunidade Solidária. 
Avanços e desafios. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta os avanços e principais desafios do Programa Comunidade Solidária. Atribui os 
avanços à estabilização econômica e eficácia dos programas governamentais, associado a 
ampla participação da sociedade civil nas ações públicas. Destaca a reflexão sobre os 
principais desafios a serem enfrentados: ampliar parcerias para garantir as ações nos 
bolsões de pobreza, ampliar as ações federais nos municípios prioritários e inseri-los no 
patamar de desenvolvimento, promover alocação de recursos, garantir a interlocução 
política, buscar o comprometimento das administrações locais, investir na melhoria da 
gestão de programas e desenvolver sistemas eficientes de acompanhamento e 
monitoramento das ações. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 



20. Comunidade Solidária. 
Informe à XV reunião do conselho. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta uma avaliação preliminar do desempenho dos programas da Agenda Básica das 
ações da Comunidade Solidária. Aponta os resultados alcançados na tentativa de romper o 
isolamento dos órgãos públicos por meio de ações convergentes, simultaneamente com a 
sociedade. Destaca a estratégia adotada para promoção de convergência das ações e um 
perfil geral dos municípios beneficiados. Mostra os resultados quantitativos dessas ações e 
apresenta alguns exemplos de parceria com órgãos governamentais engajados no combate 
'a fome, à miséria e à exclusão social. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

21. Comunidade Solidária. 
Informe à XVI reunião do conselho. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta o balanço geral das atividades desenvolvidas pelo Programa Comunidade 
Solidária até o mês de junho. Descreve os instrumentos federais adotados para facilitar a 
implantação dos programas da Agenda Básica. Relata a consolidação das ações já em 
andamento, destacando a parceria com órgãos públicos. Analisa todos os programas 
enfocando sua situação atual e apresentando recomendações. Finaliza com considerações 
gerais sobre o desempenho da programação no primeiro semestre de 1997. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

22. Comunidade Solidária. 
Segurança alimentar e nutricional no Brasil. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta o resultado da reunião do Conselho da Comunidade Solidária que enfatiza a 
necessidade de parceria entre Governo e sociedade no enfrentamento das questões sociais. 
O maior objetivo deste documento estabelece um consenso sobre a segurança alimentar e 
nutricional do Brasil. Destaca a questão do papel do Estado na regulação do mercado 
versus a liberação do mercado e a questão da auto-suficiência. Define a questão da 
segurança alimentar no seu contexto histórico e o seu desenvolvimento mundial. Demonstra 
que o conceito de Segurança Alimentar não é consensuaL Cita as mobilizações sociais 
como demonstração de compreensão da sociedade brasileira sobre o tema. Apresenta as 
propostas e o consenso geral. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 



23. Comunidade Solidária. 
Construindo a estratégia de combate à fome e à pobreza. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta algumas informações de ações do governo em parceria com a sociedade através 
do Programa Comunidade Solidária. Reúne alguns esforços da estratégia governamental de 
combate à fome, à pobreza e à exclusão social. Destaca o planejamento e a Agenda Básica 
do programa e implementa a proposta governamental no acompanhamento e divulgação 
das ações, além da interlocução política para definição da Agenda Mínima de prioridades 
na área social. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

24. Comunidade Solidária. 
A criança e o adolescente. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília - 1997. 

Apresenta a interlocução política do Conselho da Comunidade Solidária sobre o tema 
Criança e Adolescente. Preocupa-se com a garantia da consolidação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Privilegia ações dos direitos fundamentais: saúde, educação, trabalho, 
cultura, esporte e lazer. Destaca os consensos gerais para garantir a cidadania e seleciona as 
propostas visando a transformação em encaminhamentos concretos. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

25. Comunidade Solidária. 
Conselho da Comunidade Solidária. Relatório de atividades 1995/1996 
Conselho da Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Destaca a atuação do Conselho da Comunidade Solidária em promover a parceria entre 
governo e sociedade civil. Apresenta o relatório de atividades da Comunidade Solidária em 
seis etapas: Projetos Inovadores concebidos pela Comunidade Solidária; Fortalecimento da 
Sociedade Civil; Promoção de Parcerias com a Sociedade Civil; Apoio Institucional; 
interlocução política; e comunicação social. As iniciativas do Conselho implicam adesão 
voluntária no enfrentamento da pobreza com intensa mobilização de recursos humanos e 
materiais do Estado e da sociedade. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

26. Comunidade Solidária. 
Comunidade Solidária. Reforma agrária. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 



Apresenta a importância da interlocução política para o Conselho da Comunidade Solidária 
sobre a Reforma Agrária no Brasil. Descreve a construção de consensos entre atores 
governamentais e não-governamentais, visando agilizar o processo de Reforma Agrária. 
Discute os caminhos propostos pelos participantes e identifica sete pontos gerais no 
consenso: a necessidade de uma política de desenvolvimento rural, articulação entre 
diversos órgãos governamentais, agilização de procedimentos burocráticos e aumento da 
capacidade administrativa, alocação e liberação de recursos financeiros, atualização da 
legislação para o desenvolvimento sustentável e parcerias entre atores governamentais e 
não-governamentais. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

27. Comunidade Solidária. 
Alternativas de ocupação e renda. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta a interlocução política do Conselho da Comunidade Solidária dedicada ao tema 
Alternativas de Ocupação e Renda. O seu objetivo está voltado para o lado prático da 
descoberta de empreendimentos que criam possibilidade de trabalho e renda para prover 
necessidades básicas das famílias. Esclarece o que chamam de Terceiro Setor e a sua 
expansão como esfera pública não-estatal. Busca modelos que possibilitem a participação 
do setor informal nas diversas instâncias de decisão política de geração de emprego e renda. 
Palavras-chave: participação; programas sociais; terceiro setor. 

28. Comunidade Solidária. 
Comunidade Solidária. Informe à XII reunião do conselho. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Resume a concepção e atuação do Programa Comunidade Solidária. Aponta os objetivos 
gerais e específicos das ações do Governo e da sociedade no enfrentamento à pobreza e à 
exclusão social no Brasil. Busca promover a articulação entre os diferentes níveis de 
governo na melhoria da gestão dos programas governamentais. Apresenta um relato 
preliminar do desempenho das ações de governo no combate à fome, à pobreza e à exclusão 
social durante o ano de 1996. Destaca o relatório do desempenho pela rede Comunidade 
Solidária e apresenta uma reflexão das dificuldades e desafios a serem enfrentados. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

29. Comunidade Solidária. 
Alfabetização solidária. Avaliação final - Projeto Piloto de Janeiro a Junho de 1997. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília - 1997. 



Apresenta a avaliação do Projeto Piloto do Programa Alfabetização Solidária, no combate 
ao analfabetismo no país, cuja experiência se estendeu a 38 municípios das regiões Norte e 
Nordeste e mobilizou a atuação de 80 universidades em todo país. Demonstra os índices de 
evasão, aproveitamento e aprendizagem alcançados. Analisa o programa, o material 
didático e as perspectivas do projeto, destacando a importância da educação e o empenho 
da sociedade civil como um todo para enfrentar esse problema social. 
Palavras-chave; participação; projeto social. 

30. Comunidade Solidária. 
Comunidade Solidária. Resultado de dois anos de trabalho. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta os resultados obtidos pelo Programa Comunidade Solidária em dois anos, cuja 
função é articular as ações dos governos com as realizadas pela sociedade. Os recursos 
utilizados pelo programa são distribuídos de forma a privilegiar as regiões mais pobres do 
Brasil. Os municípios atendidos são escolhidos de acordo com critérios técnicos. O 
Programa possui seis áreas prioritárias que compõem a Agenda Básica: redução da 
mortalidade infantil; suplementação alimentar; apoio ao ensino fundamental; 
desenvolvimento urbano; geração de emprego e renda, e educação profissional e 
fortalecimento da agricultura familiar. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

31. Comunidade Solidária. 
Promoção de parceria com a sociedade civil. 
Conselho da comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta a linha de atuação básica do Conselho da Comunidade Solidária, na promoção de 
parcerias entre indivíduos, empresas, organizações da sociedade civil e governo, 
beneficiando o enfrentamento de problemas sociais. Destaca como resultado a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Crédito Popular para Geração de Emprego e 
Renda, o Projeto Xingó de capacitação e geração de emprego e renda a longo prazo, além 
de parcerias com o setor privado. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

32. Comunidade Solidária. 
Projetos inovadores concebidos pela Comunidade Solidária. Relatório 95/96. 
Conselho da Comunidade Solidária 
Editora do lPEA 
Brasília - 1997. 

Apresenta os programas prioritários da Comunidade Solidária para atender aos jovens das 
camadas mais pobres. Para enfrentar problemas como baixa escolaridade e falta de acesso 
ao mercado de trabalho foram concebidos o Programa de Capacitação Solidária e a 



Alfabetização Solidária. Relativamente a melhoria da qualidade de vida da população foi 
lançado o Programa Universidade Solidária, que aproveita o trabalho voluntário de 
universitários e da Universidade. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

33. Comunidade Solidária. 
Conselho da Comunidade Solidária 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta o Conselho da Comunidade Solidária como um espaço para promover parcerias 
e mobilizar instituições no apoio ao programa. Um dos objetivos da Comunidade Solidária 
é promover a participação da sociedade civil na prestação de serviços sociais e na luta 
contra a pobreza. Destaca os programas inovadores promovidos pelo conselho: Programa 
Voluntários; Rits; Marco Legal; Alfabetização Solidária; Capacitação Solidária; e 
Universidade Solidária. O papel do Conselho é realizar uma interlocução política e 
conseguir consensos ao remover obstáculos para o entendimento. 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

34. Comunidade Solidária. 
Construindo a agenda social. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta os resultados dos processos de entendimento entre dirigentes governamentais, 
representantes de entidades de classe, líderes empresariais e de movimentos sociais e 
acadêmicos sobre a agenda social do Programa Comunidade Solidária. Descreve os temas 
centrais e os Programas Inovadores que visam promover a participação ativa da sociedade 
civil na prestação de serviços sociais e na luta contra a pobreza. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

35. Comunidade Solidária. 
Prefeito solidário. Como implementar o estatuto da criança e do adolescente. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta o Estatuto da Criança e do Adolescente como resultado do esforço da sociedade 
e um marco na luta pelos direitos humanos. Destaca o compromisso assumido pela 
Comunidade Solidária e um convite à mobilização e participação das administrações 
municipais. Colabora para a implementação das políticas necessárias à defesa e valorização 
de crianças e adolescentes. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 



36. Comunidade Solidária. 
Prefeito solidário. O papel dos parceiros na comunidade solidária. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta um esclarecimento aos novos Prefeitos sobre as estratégias e parcerias na luta 
contra a pobreza e a exclusão social. Procura dar informações acerca do funcionamento da 
Comunidade Solidária e das diversas possibilidades de articulação e cooperação para o 
fortalecimento das parcerias. Esclarece sobre os programas da agenda básica, as 
responsabilidades de cada um e dá exemplos de Ação Integrada 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

37. Comunidade Solidária. 
Informativo do programa voluntários. Agir número 3. 
Comunidade Solidária 
Editora do IPEA 
Brasília -1997. 

Apresenta a trajetória do Programa Voluntários e todo o processo de sua campanha ao 
longo de um ano. Descreve sobre o funcionamento do programa e destaca algumas ações e 
eventos nas programações das principais cidades brasileiras. Desperta o tema Voluntariado 
para a Comunidade Solidária, envolvendo o público com o conceito de trabalho em 
sociedade e a prática da cidadania. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

38. Comunidade Solidária. 
Informativo do programa voluntários. Agir número 2. 
Comunidade Solidária 
Brasília -1997. 

Apresenta o programa de criação de Centros de Trabalho Voluntário lançado pelo programa 
Comunidade Solidária. O objetivo é receber voluntários que queiram participar da questão 
social e atingir a cidadania, levando estudantes universitários às comunidades carentes. 
Aponta o Projeto de Lei para regulamentação do serviço voluntário de termo de adesão 
entre entidade e prestador de serviço. Destaca o trabalho desenvolvido em alguns Estados 
do país e aponta o papel do voluntariado, como a decisão de cada cidadão em servir aos 
demais membros da sociedade, contribuindo para a construção da cidadania, que envolve 
valores de solidariedade pelo bem-estar dos outros e senso de responsabilidade e iniciativa. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

39. Comunidade Solidária. 
Boletim alfabetização solidária. 
Comunidade Solidária 
Brasília -1997. 



Apresenta o Programa Alfabetização Solidária como proposta no processo de eliminação 
do analfabetismo no País. É uma proposta nova para ajudar o Brasil a superar problemas 
sociais, reunindo Governo e sociedade civil. Oferece oportunidade às comunidades pobres 
para superar suas dificuldades com auxilio de ajuda voluntária. Avalia os resultados do 
projeto-piloto do Programa Alfabetização Solidária e a capacitação dos alfabetizadores. 
Descreve algumas experiências do projeto e o apoio da sociedade civil e iniciativa privada. 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

40. Comunidade Solidária. 
Boletim Universidade solidária. 
Comunidade Solidária 
Brasília -1997. 

Representa um espaço de comunicação do Programa Universidade Solidária para relatar 
experiências, trocar informações e divulgar trabalhos que podem ser compartilhados por 
outras Universidades. Informa sobre o cronograma para 1998 e o balanço dos Seminários 
Regionais, além das visões para a continuidade do programa. Apresenta um Programa que 
mobiliza diversos setores da sociedade civil e do Estado para trabalhar com comunidades 
pobres visando superar suas dificuldades de informação, articulação e organização. 
Valoriza a criatividade de estudantes e professores universitários que se dedicam a 
transmitir informações e noções básicas sobre saúde, educação, organização comunitária e 
cidadania. 
Palavras-chave: participação; sociedade civil. 

41. Comunidade Solidária. 
Desafio da participação. Universidade solidária- Boletim número 02. 
Comunidade Solidária 
Brasília -1997. 

Apresenta o Conselho da Comunidade Solidária e sua proposta de Ação Social buscando 
políticas capazes de mobilizar recursos humanos, técnicos e financeiros no governo e na 
sociedade civil, baseadas na parceria. Promove programas inovadores de relacionamento 
participativo, cujos parceiros fundamentais são as Universidades. Apresenta os programas 
Universidade Solidária, Alfabetização Solidária, Capacitação e Voluntariado. Relata o 
"Formato Anfitrião", que consiste na atuação conjunta de duas Universidades, uma regional 
e outra visitante. Descreve algumas experiências regionais e o apoio amplo da sociedade 
civil e da iniciativa privada ao programa. 
Palavras-chave: participação; políticas sociais. 

42. Comunidade Solidária. 
Fortalecimento da sociedade civil. Relatório 95/96. 
Conselho da comunidade Solidária 
Brasília -1997. 

Apresenta o Programa de Fortalecimento da Sociedade Civil como uma iniciativa pela 
melhoria das organizações da sociedade civil na área do desenvolvimento legal. Contempla 
um conjunto de ações integradas em três áreas prioritárias: aperfeiçoamento do marco legal 



e institucional; produção de conhecimento e informação sobre o Terceiro Setor; e promoção 
do voluntariado. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

43. CORIA T, Benjamim. 
Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. 
Revan: UFRJ 
Rio de Janeiro -1994. 

Considera que as inovações na organização do trabalho, gestão da produção e gestão de 
recursos humanos formam um sistema. Analisa as relações industriais e as relações salariais 
dentre as quais se inclui o sindicalismo de empresa, que diferentemente do sindicalismo de 
indústria, é local, integrado à hierarquia da empresa e corporativo. Analisa a 
"transferibilidade" do modelo japonês para outros países como o Brasil. 
Palavras-chave: sindicalismo de empresa; modelo japonês; relações industriais; ccq' s. 

44. DALLARI, Dalmo de Abreu. 
O que é participação política? 
Editora Abril Cultural 
São Paulo -1984. 

Entende os problemas políticos como problemas de todas as pessoas. A participação 
política deve ser vista enquanto direito e dever da população como instrumento 
fundamental para a construção de uma nova e mais humana sociedade, onde as decisões 
passem pelo aval de todos, favorecendo a plena realização de cada participante como ser 
humano. Distingue dois modos de participação política: formal e real. Considera que a 
Política é a busca do bem comum, a promoção da justiça, dos direitos e a denúncia da 
corrupção e da violação da dignidade. 
Palavras-chave: participação política; cidadania. 

45. DOIMO, Ana Maria. 
A vez e a voz popular: movimentos sociais e participação política no Brasil pós-70. 
Editora Relume Dumara 
Rio de Janeiro. 

Propõe uma interpretação da trajetória dos movimentos sociais a partir de uma análise dos 
movimentos populares no Brasil. Localiza a discussão baseada na ação coletiva do 
movimento social e proletariado. Defende dois pontos de vista: o de que os movimentos 
sociais não reproduzirão o padrão clássico do conflito de classes e o que diz respeito à 
incorporação política dessa forma de ação, reivindicando autonomia em relação ao Estado. 
Contribui no sentido de pensar a ação dos movimentos populares como um campo de 
diálogo entre a concepção integrativa e a concepção institucional da política, demonstrando 
a dualidade no Brasil entre sociedade civil e Estado. 
Palavras-chave: participação; movimentos sociais. 



46. DOIMO, Ana Maria. 
Movimento social urbano, Igreja e participação popular. 
Editora Vozes 
Petrópolis -1984. 

Parte do estudo de caso do Movimento de Transporte Coletivo(MTC), de Vila Velha (ES), 
para tratar da questão dos movimentos sociais urbanos. Comenta a efervescência dos 
movimentos populares na década de 70. Trata o espaço urbano como "locus" privilegiado 
para a emergência de conflitos sociais. Trata da ligação da Igreja Católica com os 
movimentos sociais no Brasil e a expansão das comunidades eclesiais de base (CEB). 
Estuda a dinâmica interna do Movimento de Transporte Coletivo de Vila Velha, tentando 
aproximar a análise micro para construção de um modelo metodológico de análise ao nível 
macro. 
Palavras-chave: Igreja católica; movimentos sociais urbanos; transporte coletivo. 

47. ELLUL, Jacques. 
Mudar de revolução: o inelutável proletariado. 
Editora Rocco 
Rio de Janeiro -1985. 

Analisa, a partir do referencial marxista, a gênese do capital, para definir a origem do 
proletariado. Analisa dialeticamente os processos de transformação de estratégias do capital 
e as conseqüentes transformações nos instrumentos da luta operária. Considera o socialismo 
a única orientação política possível porque é a única que tem como objetivo o fim do 
proletariado, isto é, o fim da alienação do trabalhador, a libertação do homem. 
Palavras-chave: proletariado; ruralismo; socialismo. 

48. FERNANDES, Rubem César. 
Privado poder público: o terceiro setor na América Latina. 
Relume-Dumara 
Rio de Janeiro -1994. 

Analisa o terceiro setor na América Latina. Faz uma reconstituição histórica de atividades 
associativas, valorizando a contribuição de diferentes atores sociais. Identifica os desafios e 
as possibilidades que se abrem ao setor neste continente. Analisa a existência de um 
terceiro setor coexistente no interior da sociedade, ao lado do setor público estatal e com o 
setor privado empresarial. Este terceiro setor seria de iniciativa privada que não visa ao 
lucro, mas também iniciativas na esfera pública que não são feitas pelo Estado. Nem 
empresa, nem governo, mas sim cidadãos, participando de modo espontâneo e voluntário. 
Afirma que a atividade associativa ganhou impulso nos anos 70 e se acelerou ainda mais 
dos anos 80 em diante, principalmente o movimento das mulheres e de minorias étnicas. 
Apresenta um esboço das ONGS na América Latina. Analisa sindicalismo e sua relação 
histórica com a cidadania. 
Palavras-chave: ONGS; movimentos associativos; setor público, terceiro setor. 



49. FILHO, Vicente Picarelli e WOOD, Thomaz. 
Remuneração estratégica. 
Organizador: COOPERS E L YBRAND 
Editora Atlas 
São Paulo -1996. 

Considera que, num contexto de mudança tão dinâmico como nos dias de hoje, os sistemas 
de remuneração das empresas não podem mais seguir o modelo tradicional de pagamento, 
ou qualquer outro tipo de regra de remuneração padronizada. Afirma que a remuneração é 
um componente de importância estratégica para as empresas, pois elas só alcançam suas 
metas a partir da ação e cooperação dos seus funcionários. Pelo fato das pessoas serem 
diferentes, devem ser tratadas de maneira diferente também com relação à remuneração. 
Descreve o conjunto de variáveis que compõe um sistema de remuneração estratégica 
sendo formado por seis grandes grupos: remuneração funcional, determinada pela função e 
ajustada ao mercado; salário indireto, compreende beneficios e outras vantagens; 
remuneração por habilidade, determinada pela formação e capacitação do funcionário; 
remuneração variável, vinculada a metas de desempenho; participação acionária, vinculada 
a objetivos de lucratividade da empresa; alternativas criativas, inclue prêmios, gratificações 
e outras formas especiais de reconhecimento. Explica que para se atrair e reter os melhores 
talentos do mercado, as empresas não podem mais basear a remuneração apenas no cargo e 
na hierarquia, deve criar um sistema criativo de remuneração, que valorize o funcionário 
por suas habilidades individuais. Cita ainda que a evolução de carreira e de salário não deve 
mais ser ligada apenas ao tempo de serviço na função ou no cargo, mas também no 
engajamento, na motivação e no grau de comprometimento do funcionário. Encerra 
dizendo que a remuneração estratégica é o grande diferencial das empresas de ponta e que 
cada uma deve montar o seu sistema de remuneração baseada na realidade de seu quadro 
funcional, exemplificando com casos de diversas empresas no Brasil que já estão adotando 
conceitos de remuneração estratégica. 
Palavras-chave: trabalho; remuneração; carreira; salário. 

50. Fundação Européia. 
Participação na mudança. As novas tecnologias e o poder do envolvimento dos 
trabalhadores. 
Editora Serviços de publicações oficiais das comunidades européias. 
Luxemburgo -1991. 

Estuda fatores que facilitam a participação na mudança tecnológica, mediante estudos de 
casos nos setores público e privado nos Estados-membros da Comunidade Européia. 
Aponta três modelos gerais de participação: participação como uma força produtiva, que 
contribui diretamente para o êxito da implementação das mudanças e para assegurar os 
objetivos comerciais da empresa; participação como força democrática, que está orientada 
para o processo decisório da empresa; e Participação como um jogo de forças positivas, que 
reflete tipicamente elementos dessas duas abordagens acima. Defende que a tecnologia 
não predetermina impactos, pelo contrário, permite uma grande variedade de soluções em 
termos de organização do trabalho e na concepção e configuração da tecnologia. Mostra 
que os principais problemas para os representantes dos trabalhadores surgiram das graves 
deficiências de acesso aos pontos estratégicos do processo decisório nas fases iniciais de 



planejamento. Realça a grande variação entre Estados europeus individuais em termos de 
freqüência e intensidade da participação, o que reflete as diferenças nas tradições, estruturas 
e estratégias dos parceiros sociais e a diversidade de seus enquadramentos legislativos 
naCiOnaIS. 
Palavras-chave: participação; produção; democracia. 

51. GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan. 
Orçamento participativo - A experiência de Porto Alegre. 
Organização Fundação Perseu Abramo 
São Paulo -1997. 

Apresenta a necessidade da cnaçao de novas expenencias políticas e o incentivo à 
participação popular como mecanismos de efetivação da democracia, integrando os 
cidadãos comuns ao espaço público. Destaca a experiência do Orçamento Participativo de 
Porto Alegre como resposta à crise do Estado, cujo objetivo era permitir que o cidadão 
pudesse interferir na criação de políticas públicas e demais decisões do governo. Enfatiza a 
participação como condição para a formação de um cidadão ativo e crítico no processo 
democrático. 
Palavras-chave: participação; democracia; orçamento participativo. 

52. GOMES, Aogela Maria de Castro. 
República, trabalho e cidadania: representação e participação política no BrasiL 
Organizador CPODC 
Editora da Fundação Getulio Vargas 
Rio de Janeiro -1991. 

Situa as relações entre República e trabalho no BrasiL Destaca a questão da participação 
dos trabalhadores no corpo político da nação, além da aquisição por eles dos direitos civis e 
sociais. Enfoca os anos da Primeira República, que vão da Proclamação da República até a 
Revolução de 1930, quando o processo de definição da cidadania está sob o comando dos 
trabalhadores; e os anos do Estado Novo - em especial os anos 40 - quando esta definição 
passa para o comando do Estado. Procura destacar, nesses dois períodos, a questão da 
construção de uma identidade para o trabalhador brasileiro, a questão das relações dos 
trabalhadores com os sindicatos e partidos políticos e a dinâmica entre movimento sindical, 
sistema partidário e Estado, desembocando na definição de um modelo de cidadania. 
Palavras-chave: participação dos trabalhadores; sindicatos; cidadania. 

53. GOUTHIER, Juliana. 
Mobilização : o desafio da reforma do ensino de Minas - a hora e a vez da sociedade se 
manifestar. 
Minas Educação- Jornal do Brasil. 
Rio de Janeiro -1998. 

Mostra que a mobilização da sociedade em torno da escola é um dos grandes debates e 
desafios do setor educacional de Minas Gerais, no sétimo ano da ampla reforma iniciada 
em 1991. Nota que, apesar dos avanços obtidos, o programa educacional de Minas ainda 
não conseguiu envolver a comunidade, que constitui uma das bases do projeto de 



autonomia da escola, complementando instrumentos considerados fundamentais nesse 
processo, como o colegiado e a eleição para diretores. Observa que o obstáculo para uma 
maior participação está na falta de uma tradição cultural reforçada por uma escola fechada, 
ressaltando que para reverter esta situação, a Secretaria Estadual de Educação está 
terminando um projeto de mobilização para incentivar os cidadãos a participar da rotina das 
escolas. Mostra os resultados obtidos com uma maior participação da comunidade em duas 
escolas. 
Palavras-chave: reforma educacional; participação; mobilização da comunidade. 

54. GOUTHIER, Juliana. 
Novos valores na avaliação da rede pública. 
Minas Educação - Jornal do Brasil. 
Rio de Janeiro -1998. 

Mostra que, na seqüência do processo de democratização e descentralização da 
administração da escola pública em Minas Gerais, uma série de mudanças de valores no 
papel da escola é observada. Nota que novos instrumentos de avaliação e novos programas 
que valorizam o conhecimento vêm sido usados com sucesso pela secretaria do Estado. 
Reconhece que, apesar dos avanços obtidos com o esforço para a universalização do 
atendimento no nível fundamental, a educação no Estado ainda não atingiu as condições 
indispensáveis para se fazer um ensino de qualidade em toda a rede escolar. 
Palavras-chave: reforma educacional; avaliação; qualidade. 

55. GOUVEIA, Flávio Murilo Oliveira; LEMOS, Ana Heloisa da Costa; MACEDO, 
Marcelo e SULOCKI, Ian A.T. G. de. 

Administração de projetos comunitários: abordagem prática 
Organizador Fernando Guilherme Tenório 
Editora da Fundação Getulio Vargas 
Rio de Janeiro -1995. 

Ressalta a importância de socializar os conhecimentos sobre projetos comunitários, para 
que os responsáveis por estes saibam administrar os recursos humanos (seleção, 
treinamento, e remuneração), os recursos materiais (comprar , estocar, controlar entrada e 
saída de mercadorias etc ... ) e os recursos financeiros, que desde o início do projeto devem 
ser administrado com parcimônia, porque, caso contrário comprometerá todo projeto 
comunitário. Observam-se todas as etapas quer o projeto comunitário deve seguir para 
alcançar um nível satisfatório de eficácia. Acentua que é preciso que a população participe 
e brigue por seus direitos de cidadania em todos os momentos para que não se façam só 
obras, façam-se cidadãos. 
Palavras-chave: projetos comunitários; participação; cidadania. 

56. HUMPHREY, John. 
Controle capitalista e luta operária na indústria automobilística brasileira. 
Editora Vozes 
Petrópolis -1982. 



Faz um estudo da situação de trabalho dos operários da indústria automobilística e analisa 
das grandes greves operárias do ABC paulista no início da década de 80. Revela as 
estratégias dos empregadores no controle e uso da força de trabalho. Trata da função do 
contrato coletivo de trabalho que reduz o papel do Estado na negociação salarial, fazendo 
com que a negociação seja direta entre empresários e trabalhadores. O Novo Sindicalismo 
que surge constrói um duplo enfrentamento: de um lado enfrenta os empregadores e de 
outro enfrenta o Estado. 
Palavras-chave: trabalho; contrato coletivo; negociação salarial; sindicato. 

57. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Plano nacional da ação da cidadania. Experiências inovadoras 2. 
Organizador ffiAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve a campanha desenvolvida pelos 
empregados da CEF que consiste em ações de caráter emergencial de doações de agasalhos, 
alimentos, medicamentos e materiais de construção a comunidades. Promovem a cidadania 
através de projetos de incentivo à educação, saúde, geração de trabalho e renda e melhorias 
de infra-estrutura. Em Nossa Senhora dos Remédios, implantou-se o projeto Padaria 
Comunitária, para o suprimento de pães à população da cidade. Pretende fortalecer outros 
projetos como o Projeto Educação de Adultos, "Bom de Bola, Craque na Escola", Farmácia 
Comunitária, Horta Comunitária e Olaria. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

58. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Experiências inovadoras 4. Geração de trabalho e renda por iniciativa governamental. 
Organizador ffiAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta o projeto de divulgação de expenencias bem-sucedidas do Programa 
Comunidade Solidária no estímulo à geração de trabalho e renda. Destaca neste programa: 
a experiência do município de lrituba-P A, que promove a preservação ambiental; o Projeto 
de implantação de unidades agroindustriais-CE, para processamento e industrialização de 
castanhas de caju; o programa de geração de trabalho e renda em Quexibá-CE, com a 
concessão de créditos para microempresas; o programa BRB-Trabalho, também 
trabalhando com créditos e capacitação; e o programa de Centros de Produção Comunitária 
em Roraima, que privilegia o trabalho feminino. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

59. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Assentamento Diamante Negro-Jutay, 19uarapé do meio e Monção-Maranhão. Experiências 
inovadoras 3. 
Organizador ffiAM 
Rio de Janeiro -1997. 



Apresenta a experiência da regularização do assentamento pelo mCRA. Financia a 
pequena produção agropecuária e executa obras de infra-estrutura e melhoria dos acessos 
para inserção dos produtos nos mercados. Os projetos estão sendo viabilizados pelo 
Programa Comunidade Viva. Com apoio de entidades governamentais e não
governamentais, vêm desenvolvendo diversas atividades voltadas para a melhoria das 
condições de vida. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

60. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Programa Estágios de Engenharia. Vale do Jequitinhonha - Minas Gerais. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta a experiência da UFMG, associada a outras instituições com o objetivo de 
contribuir para a melhoria das condições de vida da população e conservação das condições 
ambientais. Através de vídeos e palestras, os estudantes universitários passam informações 
básicas sobre preservação ambiental, contenção da erosão, coleta de lixo e técnica sobre 
construção de casas. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

61. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Programa Bem-Morar. Boa Vista-RR. Experiências inovadoras 3. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta a experiência do Programa Bem Morar que tem por objetivo melhorar as 
condições das famílias de baixa renda. Com o auxílio de entidades públicas e privadas, 
constrói moradias de alvenaria através de um trabalho de mutirão, organizado pelas 
associações de bairro. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

62. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Movimento integrado de saúde mental comunitária. Fortaleza - CE. Experiências 
inovadoras 3. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta a experiência do Projeto também conhecido como Terapeutas Comunitários na 
realização do trabalho voluntário de professores e alunos da universidade no atendimento 
aos problemas de ordem emocional. O movimento constituiu-se em uma ONG e oferece 
diversas atividades através de departamentos. Cria um intenso envolvimento com a 
comunidade e a equipe de terapeutas. A experiência está sendo exportada para outros 13 
Estados. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 



63. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Experiências inovadoras 3. Parcerias de sucesso no alívio à pobreza. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta o projeto de divulgação de expenencias bem-sucedidas do Programa 
Comunidade Solidária. Neste boletim, destaca cinco experiências de parcerias entre 
instituições: o Programa de Agentes Comunitários de Saúde ABIF ARMA; o Movimento 
Integrado de Saúde Mental; o Programa Bem Morar; o Programa de Estágios de 
Engenharia; e o Assentamento Diamante Negro/Jutay. Essas experiências também 
procuram a participação de diferentes setores da sociedade. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

64. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Programé:E"« d§5lltesJ:OIllunitários .de.'SaÚOO ABIF ARMA. 
Orgaltiz$tllII ~I! 
Rio.de Janeiro -19.9T 

Apresenta o programa Agentes Comunitário.srle. 5ml:de .1" °1"11 , li. ma I Ido~:a. 11 relhJ 11 ia-::das 
condições de vida da população através. .da..promoção da_saúde e preY.enção~ de: doenças. Os ., 
agentes visitam regularmente.-1lS .. famílias, acompanham. geslall1es . ..:e_.urielltamo 
desenvolvimento ..das ..crianças. A ABIF ARMA proporcionou aos agentes comunitários de 
saúde melhores condições.para .desenvolv.er .seutrab.alho junto às famílias. ' 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

65. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Escola profissionalizante, centro de convivência do idoso e lavoura gera emprego. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve as atividades de apoio às 
comunidades locais em 3 projetos que merecem destaque: A Escola Profissionalizante, o 
Centro de Convivência do Idoso e o programa Lavoura Gera Emprego, desenvolvido num 
projeto de integração. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

66. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Programa Integração AABB - comunidade. Experiências inovadoras 2. 
Organizador ffiAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o programa de bem-estar social 
e econômico da população carente promovendo a participação voluntária de seus 
funcionários com outras entidades. Desenvolve campanhas sociais como a arrecadação de 
agasalhos, calçados, alimentos e kits escolares. Apóia projetos e programas destinados à 



geração de trabalho e renda. Promove a integração entre a comunidade e o BB auxiliando 
no processo educacional, sócio-cultural e de saúde. 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

67. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Canal Saúde. Experiências Inovadoras 2 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o projeto realizado em parceria 
pela FIOCRUZ e a El\1BRATEL com o objetivo de levar ao público informações sobre 
saúde preventiva, sanitária, alimentação e ecologia. Visa a promoção da cidadania e 
formação da_opinião pública. Conta com parcerias como as TVs Educativas e bibliotecas
volantes. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

68. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Programa leia Brasil. 
Organiz(j.dor IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o programa Leia Brasil, que se 
propõe a levar livros para escolar da rede pública através de bibliotecas - volantes. Seu 
diferencial é a atenção pela formação do professor como leitor e promoção de uma 
"convivência de leitura" através do Núcleo Pedagógico Permanente de Leitura. O programa 
oferece cursos, oficinas de leitura e atividades culturais. 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

69. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Projeto Lages I. Experiências inovadoras 2. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o Projeto Lajes I, apoiado pela 
El\1BRAP A em parceria com a Prefeitura Municipal de Regeneração no Piauí. Dedica-se 
ao desenvolvimento da pequena produção agrícola do município para melhorar as 
condições de trabalho e renda dos trabalhadores rurais 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

70. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Produção de material genético vegetal e Implantação de sistema agroflorestais para 
Recuperação de áreas degradadas. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 



Apresenta o programa de sistemas agroflorestais com a meta de recuperar o solo e 
aumentar a produtividade agrícola. O projeto beneficia 1.750 famílias em sete comunidades 
e cria alternativas de geração de renda que resultam na melhoria da condição de vida e na 
recuperação ambiental. A experiência desdobra-se em quatro etapas: diagnóstico 
socioeconômico e agrogeológico, capacitação das lideranças comunitárias, produção e 
aquisição de material genético e vegetal, acompanhamento e caracterização. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

71. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Experiências inovadoras 2. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta ações empreendidas pelo Programa Comunidade Solidária num esforço de 
combater a miséria e a fome através da mobilização do governo, sociedade e iniciativa 
privada. Entre as ações empreendidas estão: Incubadora de Cooperativas da COPPEIUFRJ, 
buscando integrar os indivíduos excluídos dos mercados formais de trabalho; Programa 
Leia Brasil, Canal Saúde e Integração AABB - Comunidade, pela melhoria dos setores de 
educação e saúde e ações assistenciais promovidas pelos Comitês dos Empregados da 
Caixa Econômica Federal. Destaca a importância da participação das entidades públicas no 
desenvolvimento social e na luta contra a desigualdade com a participação ampla e 
integrada. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

72. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Pólo agroflorestal Geraldo Mesquita. Experiências inovadoras 1 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve a criação do Pólo Agroflorestal 
Geraldo Mesquita, em Rio Branco - AC, como projeto que promove a integração das 
atividades agrícolas e florestais e a pecuária de pequenos animais. Estimula a implantação 
de uma alternativa econômica e social auto-sustentável. Promove a recuperação e 
preservação do equilíbrio ecológico. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

73. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Cooperativas regionais para o desenvolvimento da pequena produção agropecuária. 
Experiências Inovadoras 1. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve as experiências que deram 
origem às Cooperativas Centrais de Reforma Agrária em vários Estados do país. Destaca os 
exemplos do Paraná e Rio Grande do Sul cujo esforço é buscar recursos financeiros para 



criação de um fundo de crédito rural. Identificam como meta fundamental a melhoria da 
qualidade de vida e manutenção das famílias no campo. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

74. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Assentamento Fazenda Bela Vista. Experiências inovadoras 1. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o assentamento Fazenda Bela 
Conquista, em Itiúba - BA, que orienta o trabalho rural de acordo com as potencialidades 
do local, baseada na agricultura familiar. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

75. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Centros de produção comunitária. RR. Experiências inovadoras 4. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta os Centros de Produção Comunitária que têm como objetivo incentivar os 
excluídos do mercado formal de trabalho a realizar atividades produtivas e rentáveis. Os 
integrantes dos CPCs são estimulados a trabalhar de forma participativa. Os CPCs contam 
com a participação do SEBRAE, SENAIIRR e outras entidades, inclusive ONGs. O 
programa também se destaca pela valorização do trabalho feminino e pela luta em prol da 
emancipação. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

76. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas. Experiências Inovadoras 2 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o programa da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares da COPPE/UFRJ, criada para capacitar e incentivar 
iniciativas de autogestão, buscando integrar os indivíduos excluídos dos mercados formais. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

77. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
BRB - Trabalho. Brasília - DF. Experiências inovadoras 4. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta um programa de apoio à pequena iniciativa familiar ou informal em áreas 
priorizadas pela Comunidade Solidária. Oferece recursos e treinamento e conta com um 
fundo público de fomento aos pequenos empreendedores. O programa cumpre seu papel no 



desenvolvimento social e econômico e contribuindo para a emancipação financeira de um 
público marginalizado. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

78. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. 
Fábrica de Processamento de Castanha. IcapuílPacajús - CE. Experiências inovadoras 4. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta o projeto de instalação de pequenas agroindústrias de processamento de 
castanhas de caju com a participação de diversos agentes. Conta com a construção de uma 
fábrica-escola para operadores e gerentes das unidades ligadas a cooperativas. O sucesso da 
experiência conta com a capacidade de administração dos dirigentes e do uso de tecnologia 
adaptável a qualquer padrão de produção. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

79. Instituto Brasileira de Administração Municipal. 
Programa de geração de trabalho e renda. Quixabá - CE. Experiências inovadoras 4. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta o Programa de Geração de Trabalho e Renda que concede crédito a 
microempreendedores autônomos e desempregados. Oferece curso de capacitação e 
acompanhamento técnico, formação e apoio a cooperativas e associações. Mobiliza 
diversas instituições públicas e não-governamentais formando um atendimento integrado, o 
que gera queda na taxa de desemprego na região. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

80. Instituto Brasileiro de Administração Pública. 
Assentamento Conquista da Fronteira. Experiências inovadoras 1. 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o assentamento Conquista da 
Fronteira em Dionísio Cerqueira - SC, onde se consegue, de forma criativa, a 
diversificação da produção. A experiência resultou na criação da Cooperativa de Produção 
Agropecuária União do Oeste, que estabelece a organização das equipes de trabalho e a 
integração social do grupo. 
Palavras-chave: participação; programas sociais 

81. Instituto Brasileiro de Administração Pública. 
Assentamento de Comunidades de Trabalhadores Rurais. Experiências inovadoras 1 
Organizador IBAM 
Rio de Janeiro -1997. 



Seleciona experiências bem-sucedidas do Programa Comunidade Solidária, numa parceria 
com o PMSS e o mAM. Apresenta algumas experiências desenvolvidas em assentamentos 
de diferentes regiões do país: o Nova Conquista em Itiúba - BA, que orienta o trabalho rural 
de acordo com as potencialidades do local; o Conquista da Fronteira, em Dionísio 
Cerqueira - SC, onde se consegue a diversificação da produção; a fazenda Pirituba, em 
Itaberá e Itapeva - SP, organizadas em cooperativas; os Pólos Agroflorestais de Rio Branco 
- AC, exemplo de preservação e recuper ;ão do equilíbrio ecológico associado ao trabalho 
rural; São Manuel, em Anastácio - MS, com articulação interistitucional para a melhoria 
das condições de moradia das famílias assentadas. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

-82. Ifl~tituto Brasileiro de Administração Pública. 
Assentamento São Manuel. Experiências inovadoras 1. 
Organizador mAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária, para 
promover melhorias nas condições da população. Descreve a experiência em São Manuel, 
Anastácio - MS, como uma ação conjunta para promover a auto construção de moradias, 
para a melhoria da qualidade de vida nos assentamentos. A gestão e organização do 
processo construtivo é resultado da união do Estado com a associação do assentamento. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

83. Instituto Br~sjJeiro de Administração Pública. 
Assentamento na fazenda Pirituba. Experiências inovadoras 1. 
Organizador mAM 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta uma experiência bem-sucedida do Programa Comunidade Solidária para 
promover melhorias das condições da população. Descreve o assentamento na Fazenda 
Pirituba e Itaberá - SP, que se organiza em cooperativas e desenvolve produção 
diversificada, estimulando o processo de autogestão para implantar uma infra-estrutura. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

84. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Mapa do mercado de trabalho no Brasil. 
Rio de Janeiro -1994. 

Apresenta um amplo elenco de indicadores relacionados ao mercado de trabalho no Brasil, 
contendo informações sobre a realidade sócio econômica do país obtidas através da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 1990. Resume dados acerca de 
temas relativos a habitação, rendimento e trabalho, associados a aspectos demográficos e 
educacionais e outros assuntos de caráter demográfico, social e econômico. Organizado sob 
forma de tabulações, cartogramas e gráficos, destaca as dimensões urbana e rural para o 
Brasil, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas, evidenciando a composição 
interna e cada Estado particularmente, e a distribuição espacial das variáveis selecionadas. 
Palavras-chave; mercado de trabalho; pesquisa PNAD. 



85. Instituto Euvaldo Lodi. 
Negociação e relações de trabalho. 
Organizador UERJ 
Rio de Janeiro -1981. 

Mostra as relações entre capital e trabalho apresentando um sistema normativo com todas 
as suas formas e áreas de atuação. :::::aracteriza o sistema normativo como uma 
regulamentação do trabalho, atendendo ou não os objetivos comuns do Estado, do capital e 
da sociedade. Analisa os extremos dentro de uma sociedade, indicando dois grupos 
distintos de relações de trabalho. Propõe, como solução, negociação coletiva entre 
empregados e empregador, para que estes confrontem seus pontos de vista sobre os 
objetivos dos conflitos, de maneira a diminuir as suas causas. Aponta como objetivo 
principal das negociações a criação de regulamentação nas relações de trabalho, colocando 
juntamente em pauta a influência do Estado nessas relações. Conclui que dentro da própria 
democracia existem contrariedade de propósitos e finalidades contrárias e que a todo 
momento os precisam ser analisados e discutidos. 
Palavras-chave: democracia; relações de trabalho; negociação coletiva. 

86. JACOBI, Pedro. 
Movimentos sociais e políticas públicas. 
Editora Cortez 
São Paulo -1993. 

Analisa os movimentos sociais urbanos tendo como palco a cidade de São Paulo na década 
de 70 e início de 80. Trata dos movimentos sociais, do Estado e da pluralidade do social. 
Apresenta a crise do autoritarismo e a transição democrática sob a ótica das práticas 
coletivas e das lutas pela cidadania. Reflete sobre as relações entre Estado e movimento 
social urbano interpretando a ação coletiva e a influência dos atores sociais na dinâmica das 
lutas pela transformação burocrática. Destaca a questão da interação entre Estado e 
movimento social dando enfoque aos setores de saneamento e saúde. 
Palavras-chave: movimentos sociais; cidadania; participação; democracia. 

87. KOWARICK, Ludo e Outros. 
As lutas sociais e a cidade. São Paulo: passado e presente. 
Organizador Lucio Kowarick 
Editora Paz e Terra 
São Paulo -1988. 

Reune textos sobre participação popular, centrado nas lutas urbanas em São Paulo. Mostra 
a necessidade da recuperação destas experiências de luta, suas articulações e grau de 
organização no âmbito das condições estruturais da sociedade. Reconstitui o movimento 
operário e popular que eclodiu na greve metalúrgica de São Bernardo do Campo em São 
Paulo. Justifica a capacidade de mobilização e organização sindical para o apoio às 
manifestações. Abre a discussão das reivindicações do mundo do trabalho com aquelas que 
dizem respeito às melhorias urbanas para a identificação de interesses. 
Palavras-chave: participação; movimento operário. 



88. LABORDE, Miguel e CATALDO, Jaime. 
Santiago una Comuna de barrios. 
Organizador Corporación para e1 desarollo de Santiago 
Santiago -1997. 

Analisa os programas de Repovoamento da Comuna de Santiago e de Renovação de 
Bairros, impulsionados pela Corporação para o desenvolvimento de Santiago com o 
objetivo de reverter a tendência à deterioração da vida urbana, num esforço de recuperação 
da Comuna. Apresenta alguns de seus bairros mais característicos. Examina o Plano 
Estratégico de Santiago, utilizado como ferramenta de trabalho na implantação desse 
projeto, mostrando alguns elementos centrais de sua metodologia, as etapas do processo e 
suas características. Descreve a gestão realizada, que conta com a participação dos mais 
diversos setores sociais, reunidos nos Comitês de Avanço de cada bairro, garantindo o 
desenvolvimento de ações urbanas variadas. Observa que, tomando o bairro como 
protagonista de um processo de mudança e renovação, o programa resulta na realização de 
uma positiva experiência de fortalecimento da cidadania. Apresenta uma série de 
depoimentos de residentes e usuários dos bairros da comuna de Santiago sobre a 
experiência. 
Palavras-chave: desenvolvimento urbano; planificação estratégica; participação; cidadania. 

89. LAMOUNIER, Bolivar. 
Direito, cidadania e participação. 
Editora Queiroz 
São Paulo -1981. 

Reúne trabalhos apresentados no primeiro semmano sobre Direito, Cidadania e 
Participação, realizado na PUC-SP. Preocupa-se com os direitos humanos e as liberdades 
democráticas. Destaca a questão da cidadania e da participação como condição 
indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade mais livre e democrática. Traça 
um perfil dos desafios da conjugação da liberdade política á liberdade como participação, 
no reconhecimento de questões de interesse social e popular. 
Palavras-chave: cidadania; participação. 

90. LIMBOS, Edouard. 
La participacion: conseils et méthodes pour développer la qualité et l'animation de la " vie 
associative. 
Editora Les editions 
Paris -1986. 

Analisa a participação e examina a proposta de adoção de meios e técnicas que possam 
favorecê-la. O trabalho é dividido em duas partes, uma contendo a discussão do problema e 
outra com exercícios para aplicações práticas. Apresenta os dois aspectos que pode assumir 
o conceito de participação: captativo e oblativo, conforme a tendência de comportamento 
de quem analisa, sua mentalidade, cultura, valores, objetivos, tipo de sociedade em que está 
inserido, etc. Entende a participação como corolário da vida associativa, sendo ambos 
integrantes do funcionamento democrático do Estado. Apresenta, ao final, glossário 



contendo a significação atribuída a vários termos utilizados, que pode ser diferente do que 
se conhece e utiliza cotidianamente. 
Palavras-chave: participação; vida associativa. 

91. MACHADO, Eduardo Paes e outros. 
Poder e participação política no campo. 
Organizador Eduardo Paes Machado 
São Paulo -1987. 

Procede a uma reflexão sobre as relações entre as práticas de organização de pequenos 
produtores e o novo estilo participativo. Enfoca o tema participação de pequenos 
produtores em projetos governamentais contribuindo para a discussão da temática do 
planejamento participativo. 
Palavras-chave: participação; políticas sociais. 

92. MAGGIOLINI, Piercarlo. 
As negociações trabalhistas e a introdução de inovações tecnológicas na Europa. 
Organizador ffiASE 
Editora Vozes 
Rio de Janeiro -1988. 

Ressalta a negociação e a participação dos trabalhadores sobre as decisões de aplicações de 
novas tecnologias aos processos industriais nos países europeus, em especial a Itália, 
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Grã-Bretanha e Alemanha. Mostra a preocupação dos 
sindicatos de trabalhadores com questões relevantes como: garantia dos níveis de emprego, 
aspectos de saúde e segurança, manutenção dos níveis de remuneração, ainda que a 
introdução de novas tecnologias, automatizadas ou informatizadas não deveriam aumentar 
o ritmo de trabalho, o controle e a supervisão, nem isolar os trabalhadores e reduzir os 
contatos no trabalho. Explicita pontos-chave que foram discutidos e alcançados pelos 
trabalhadores a partir das negociações realizadas, e que facilitariam se gerar o conceito de 
democracia industrial foi criada a figura do delegado para a informática, uma espécie de 
ponte entre os empresários e os trabalhadores, tirando dúvidas e transmitindo a informação 
sobre as novas tecnológicas, de modo a deixar os dois lados bem informados. Cita ainda 
que os sindicatos resolveram organizar pesquisas sobre o uso das inovações tecnologias no 
trabalho, a fim de se engajar no assunto e ter mais subsídios para poder participar das 
negociações com uma base maior de informação. Demonstra outro ponto que foi alcançado 
pelas reivindicações, que foi a criação do comitê de cooperação, no qual a direção da 
empresa deve informar a natureza e as conseqüências das transformações da tecnologia e 
seu impacto no processo produtivo e na vida dos trabalhadores. Comenta alguns casos de 
empresas como a FIAT e a ffiM, na Itália, que decidiram realizar a introdução de 
automação e informática em seus processos produtivos, como estratégia para alcançar 
competitividade no mercado, porém levaram em consideração o lado humano da 
transformação, tomando suas decisões em parceria com os sindicatos. 
Palavras-chave: negociação trabalhista; inovação tecnológica. 



93. MANGABEIRA, Wilma. 
Os dilemas do novo sindicalismo. 
Editora - RELUME-DUMARÁ 
Rio de Janeiro - 1993. 

Examina a cultura política da fábrica e a dinâmica do atIvIsmo industrial no Brasil, 
desenvolvido a partir das relações entre a militância no interior da fábrica e as práticas 
políticas do "novo sindicalismo". Discute os problemas enfrentados por esse movimento 
após 1 O anos de sua emergência, tomando por base um estudo sobre os operários da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 
Redonda, no período de 1979 e 1990. 
Palavras-chave: novo sindicalismo; CSN. 

94. MARSHALL, Thomas Humphrey. 
Cidadania e classe social. 
Editora da Fundação Projeto Rondom 
Brasília -1980. 

Faz uma análise da cidadania partindo de pressupostos históricos, divididos em três 
elementos: civil, político e social. Afirma que a participação nas comunidades locais e 
associações funcionais constitui a fonte original de todos os direitos sociais. Aponta a 
importância do desenvolvimento da educação prímária pública no séc. XIX como fator 
primordial para a conquista dos direitos sociais da cidadania no século XX. Analisa o 
impacto do desenvolvimento dos direitos da cidadania sobre a estrutura da desigualdade. 
Define classe social como um sistema de desigualdades, que assim como a cidadania, pode 
estar baseada em conjunto de ideais, crenças e valores. 
Palavras-chave: cidadania; associações; educação. 

95. MARTINS, Heloisa de Souza e RAMALHO, José Ricardo. 
Terceirização: diversidade e negociação no mundo do trabalho. 
Editora Hucitec 
São Paulo -1994. 

Aborda a terceirização e suas relações com os trabalhadores e com a organização sindical 
sob diversos ângulos. Coletânea que produz uma união fecunda entre pesquisa e 
experiência realizada por pesquisadores e lideranças sindicais. 
Palavra-chave: terceirização. 

96. MARTINS, Maria Lúcia Refinetti. 
Os desafios da gestão municipal democrática - Santos. 
Organizador Instituto Pólis 
São Paulo -1998. 

Relata um estudo que faz parte do Projeto "Os desafios da gestão municipal democrática", 
desenvolvido em parceria pelo Centro Josué de Castro, de Recife, e pelo Instituto Pólis, de 
São Paulo, com apoio da União Européia e tendo como eixo de preocupação a análise dos 
alcances e limites dos governos municipais em incidir na melhoria da qualidade de vida da 



população e na construção da cidadania. Faz algumas considerações iniciais a respeito da 
questão. Caracteriza a cidade de Santos. Analisa a concepção geral do governo de David 
Capistrano. Apresenta as políticas e programas efetivamente praticados em áreas fim como 
educação, saúde, ação comunitária, habitação e desenvolvimento urbano, saneamento e 
transportes e em áreas meio como o orçamento e as finanças, a participação, a comunicação 
e a administração. Examina o relacionamento da prefeitura com outros agentes, que se 
colocam em condições diferentes de apenas consumidores de seus serviços. 
Palavras-chave: gestão municipal; qualidade de vida; cidadania; políticas públicas. 

97. MARX, Roberto. 
Trabalho em grupos e autonomia como instrumentos da competição. 
Editora Atlas 
Rio de Janeiro - 1997 

Aborda a experiência internacional no caso das fábricas Volvo, Toyota e NUMM. Analisa 
implantações de trabalho em grupos bem sucedidos em seis empresas brasileiras. Sugere 
metodologia para implantação bem como aponta os cuidados a serem tomados nesse 
processo. 
Palavras-chave: divisão do trabalho; gestão. 

98. MA TTOSO, Jorge Eduardo Levi. 
A desordem do trabalho. 
Editora Scritta 
São Paulo -1995. 

Analisa as revoluções industriais, apontando as adaptações e problemas enfrentados pelos 
trabalhadores no crescente processo de utilização de novas tecnologias. Caracteriza o 
sentido benéfico da modernidade, mas correlaciona com os custos sociais que esse processo 
impõe num âmbito geral. Comenta sobre o papel atual dos sindicatos, como eles estão 
agindo neste momento de transição e quais as alternativas de mudanças e adaptações para 
atender aos interesses dos empregados e empregadores. Analisa as causas da 
desestruturação da ordem econômica mundial e o processo de "destruição criadora", que 
proporcionaram a ampliação de inseguranças no mundo do trabalho. Coloca em questão a 
preservação das bases estruturais da indústria brasileira. Desenvolve propostas para a 
superação da estagnação econômica, da miséria e exclusão social. 
Palavras-chave: revolução industrial; modernidade; sindicatos. 

99. MENDONÇA, Luís Carvalheira. 
Participação na organização: uma introdução aos seus fundamentos, conceitos e forma. 
Editora Atlas 
São Paulo -1987. 

Fornece várias conceituações sobre participação sob as visões socialista, democrática, de 
relações e desenvolvimento humanos, e de produtividade e eficiência. Considera Comitê 
de Empresa como uma participação simplesmente consultiva e administrativa enquanto que 
analisa co-gestão como participação indireta que se expressa através dos Conselhos de 
Fábrica onde os trabalhadores participam do processo decisório. Conceitua autogestão 



como um modelo mais radical, tendo por princIpIo básico a igualdade, destituindo as 
relações sociais verticais e piramidais do processo decisório. Exemplifica com o modelo 
iugoslavo. 
Palavras-chave: conceito de participação; comitê de empresa; co-gestão. 

100. MENDONÇA, Luis Cavalheira de. 
Participação na organização: uma introdução aos seus fundamentos, conceitos e formas. 
Editora Atlas 
São Paulo -1987. 

Introdução ao tema da participação na organização, sobretudo da produção. Analisa as 
bases filosóficas deste tema, pondo às claras as diversas concepções por trás de cada 
expressão deste termo. Classifica e desenvolve as concepções sobre participação em quatro 
categorias: socialista; democrática; de relações e desenvolvimento humano; e de 
produtividade e eficiência. Apresenta diversos conceitos empíricos e operacionais 
comumente usados na análise da participação (níveis e graus, atores e protagonistas, tipos 
de decisão tomadas na empresa e apresentação dos gêneros de participação direta e indireta 
e suas respectivas espécies). Debate a questão da gerência participativa entre outras áreas 
da teoria da administração. Discute a autogestão estruturando-se em três itens: apresentação 
de seus antecedentes e fundamentos; descrição da solução iuguslava, considerada como a 
mais ousada experiência deste modelo de participação; e retomada da idéia autogestionária 
tal como hoje é colocada. Elabora, por fim, uma discussão da participação no contexto 
brasileiro. 
Palavras-chave: gerência participativa; teoria da administração. 

101. MINA YO, Maria Cecília de Souza. 
Homens de ferro: abordagem antropológica dos trabalhadores da extração de minério de 
ferro. 
Editora Dois Pontos 
Rio de Janeiro -1986. 

Analisa a categoria através de suas próprias representações sobre o processo de trabalho, as 
condições gerais de produção, e as repercussões sobre a saúde. Mostra como se pode 
reconstruir o processo histórico necessário para se compreender o desgaste no corpo e no 
espírito dos trabalhadores. 
Palavras-chave: mineiros; representação. 

102. MOISÉS~ José Alvarro e outros. 
Cidade, povo e poder. 
Editora Paz e terra 
Rio de Janeiro -1982. 

Analisa os movimentos sociais urbanos e suas condições de resistência às políticas sociais 
vigentes. Apresenta a importância destes movimentos como prática de intervenção na 
temática da autogestão e auto-regulação da sociedade na busca de um novo convívio social. 
Discute o significado do urbano como território de articulação das relações sociais. 



Desenvolve alternativas de interpretação acerca do significado político destes movimentos 
enquanto antevisões de uma sociedade auto-regulada. 
Palavras-chave: movimentos sociais urbanos; auto-regulação. 

103. MOTTA, Fernando C. Prestes. 
Participação e co-gestão: novas formas de administração. 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1982. 

Analisa a possibilidade do processo de co-gestão como uma alternativa de alcance a 
autogestão, considerando esta última como meta-fim do socialismo. Considera o fato de 
alguns autores analisarem a co-gestão como entrave para a autogestão. Analisa as 
instituições de co-gestão, enfatizando os Conselhos de Estabelecimento, colocando-a como 
um caminho em direção a autogestão desde que considere a consciência política e a 
competência técnica e organizacionaL 
Palavras-chave: participação dos empregados; co-gestão; socialismo 

104. NETTO, Benedito Rodrigues de Morais. 
Marx, Taylor e Ford: as forças produtivas em discussão. 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1989. 

Analisa um estudo realizado à partir do referencial a teoria de Marx sobre os modos de 
produção taylorista/fordista. Considera que o taylorismo inaugura a necessidade da 
gerência científica e o movimento da produção das empresa passa a ser dado pela máquina. 
Considera o processo produtivo estritamente capitalista tendo como principal fim a 
produção de mais-valia. O capital progressivamente vai tomando-se independente do 
trabalhador no processo produtivo com a introdução da maquinaria. Compreende o 
fordismo como desenvolvimento da proposta taylorista. Considera no entanto que a linha 
de montagem a unifica os trabalhadores numa luta geral contra suas condições de trabalho. 
Palavras-chave: taylorismo; forças produtivas; linhas de montagem. 

105. NEVES, Magda de Almeida. 
Trabalho e cidadania: as trabalhadoras de Contagem. 
Editora Vozes 
Petrópolis -1995. 

Aborda as dimensões da cultura e da política na experiência de trabalho de mulheres da 
cidade de Contagem. Abrange a ideologia e o mito da racionalidade e do progresso; 
experiências e memórias na representação do tempo, do espaço e da identidade; a 
construção da sociabilidade e da cidadania a partir da fábrica. 
Palavra-chave: trabalho feminino. 

106. OLIVEIRA, Francisco de. 
Políticas Sociais: das carências ao direito do cidadão. 
Editora do FUNDAP 
São Paulo -1994. 



Discute a questão da transição do social como uma expressão de carência para o social e 
uma expressão de direito. Observa o aumento de políticas de universalização nessa década 
e a importante capacidade de organização da sociedade nesse processo, que se traduz por 
uma redefinição das relações entre Estado e sociedade, com ênfase na ampliação do espaço 
societal. Aponta para a existência hoje no Brasil de dois grandes projetos sociais: a 
diferença reside no fato de o modelo neo-liberal tratar o social como carências, enquanto 
que o segundo trata-o como direitos, transformando-o num oposto autônomo do econômico 
com capacidade de regulação política da economia brasileira. 
Palavras-chave: políticas sociais; políticas de universalização; regulação. 

107. PASTORE, José. 
Flexibilização dos mercados de trabalho e contratação coletiva. 
Editora LTr 
São Paulo -1994. 

Realiza um estudo que compreende e identifica as condições necessárias para a implantação 
do contrato coletivo de trabalho no Brasil. Apresenta dois modelos de sistemas de relações 
de trabalho: o estatutário e o negociaI. No modelo estatutário os direitos e deveres são 
garantidos por lei enquanto que no modelo negociaI os direitos e deveres são garantidos 
pelo contrato entre empregados e empregadores ou seus representantes. O Brasil vem 
buscando a adoção do contrato coletivo de trabalho mas, para tanto, é preciso que OCOITam 

as reformas no quadro legal e no papel da Justiça do Trabalho. A maioria dos direitos e 
deveres deverão estar contidos no Contrato coletivo e não na CLT e Constituição Federal. 
Indica mecanismos intraempresariais do Contrato coletivo como o delegado sindical e as 
comissões de fábrica. Analisa a terceirização, a produtividade e a competitividade no atual 
sistema produtivo. 
Palavras-chave: contrato coletivo de trabalho; reformas; delegado sindical; comissão de 
fábrica. 

108. PINHEIRO, Paulo Sérgio e HALL, Michael M. 
A classe operária no Brasil: condições de vida e de trabalho, relações com os empresários e 
o Estado. 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1982. 

Relata as condições de vida e de trabalho da classe operária compreendidos no período 
1889-1930. Expõe as condições insalubres e de absoluta exploração da força de trabalho e a 
progressiva importância que a classe operária vai ganhando no cenário político nacional, 
principalmente a partir de 1930. A análise é resultante do acompanhamento de vários 
documentos que elucidam as relações de dominação capitalista e as formas de organização 
e reivindicação dos trabalhadores, e as respectivas respostas de enfrentamento do 
empresariado emergente. 

109. POZZOBON, Regina Maria. 
Os desafios da gestão municipal democrática - Porto Alegre. 
Instituto Pólis 
São Paulo -1998. 



Estuda, dentro do Projeto "Os desafios da gestão municipal democrática" , o impacto da 
política municipal de Porto Alegre no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida e à 
construção da cidadania. Faz uma caracterização sócioeconômica da cidade. Analisa a 
administração popular de Tarso Genro, focalizando o orçamento participativo no 
município, a criação das plenárias temáticas e o Projeto Porto Alegre Mais-Constituinte. 
Examina as finanças do município como meios para atingir a govemabilidade. Apresenta a 
estrutura administrativa e a relação com o funcionalismo. Mostra as políticas sociais 
executadas nas áreas de educação e saúde. Aborda a política de comunicação na 
Administração Popular, baseada na construção de sua imagem, e a relação com a câmara de 
Vereadores. 
Palavras-chave: gestão municipal; administração popular; orçamento participativo; políticas 
sociais; cidadania. 

110. QUINTANILLA, Ismael. 
La dirección participativa en centros educativos. 
Organizador Magisterio deI Río de la Plata 
Buenos Aires -1995. 

Analisa a reforma educativa colocando em questão a aplicabilidade dos modelos 
desenvolvidos nas empresas privadas, de eficácia comprovada sob certas circunstâncias, 
aos centros de ensino. Apresenta os traços que caracterizam as escolas eficazes e as 
condições que favorecem a motivação do professorado. Define a participação nas 
organizações e descreve os resultados e as condições que favorecem o êxito da gestão 
participativa, mostrando o desenvolvimento de algumas de suas técnicas. Examina, a partir 
de uma série de investigações feitas sobre o tema, os efeitos da participação nas decisões 
educacionais. Analisa o procedimento dos círculos de qualidade, que podem se adaptar 
mais facilmente ao contexto educativo, com o objetivo de aumentar o compromisso dos 
profissionais dedicados ao ensino. Conclui notando a importância do desenvolvimento de 
práticas que supõem um alto nível de participação por parte também dos alunos e dos pais, 
essencial no projeto de construção de uma escola democrática. 
Palavras-chave: gestão social; participação; reforma educativa. 

111. RATTNER, Henrique. 
Impactos sociais da automação. O caso do Japão. 
Editora Nobel 
São Paulo -1988. 

Mostra, como tema principal, os impactos na organização e práticas administrativas, 
especialmente em suas relações com a mão-de-obra. Analisa os efeitos da tecnologia 
microeletrônica na sociedade e propõe novas perspectivas para os paises recém
industrializados. Caracteriza as mudanças no conteúdo e organização do trabalho, 
enfocando a relação de desemprego e responsabilidade social. Comenta a política industrial 
do Japão após a reconstrução e aponta os beneficios da tecnologia microeletrônica nas 
indústrias, explicando os motivos pelos quais o Japão desenvolveu seu sistema de 
administração e produção. Aponta as conseqüências da implementação da tecnologia 
microeletrônica em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento em relação à mão-d...:-



obra. Defende que estes países ainda não estão preparados para absorver este modelo 
produtivo. 
Palavras-chave: organização do trabalho; tecnologia; desemprego. 

112. RODRIGUES, Marcus Vinicius Carvalho 
Qualidade de vida no trabalho. 
Editora Vozes 
Petrópolis -1994. 

Aborda os problemas comportamentais no novo contexto organizacional do trabalho, com 
base nas necessidades de saúde do trabalhador. Aborda também as relações homem X 
trabalho quanto às condições de vida e expectativas dos trabalhadores. Apresenta uma 
pesquisa realizada no nível gerencial brasileiro analisando comportamento e cultura. 
Palavras-chave: questões comportamentais; condições de vida; expectativas. 

113. SIREF. 
Cadernos de cooperativismo popular L 
ASPLANDE - Assessoria e Planejamento para o Desenvolvimento e Cooperação. 

Mostra uma coletânea de textos que tem por objetivo constituir-se em material de apoio na 
realização de cursos e seminários voltados para técnicos e lideranças populares interessados 
no conhecimento desta proposta de cooperativismo. Na primeira parte, apresenta a origem 
do cooperativismo, que surgiu na Inglaterra após a Revolução Industrial e era visto como 
uma terceira via entre o socialismo e o capitalismo. No entanto, busca demonstrar que este 
modelo, surgindo como reação ao capitalismo, foi sendo incorporado pelo sistema, por 
fatores tais como: a apropriação deste movimento por grupos corporativistas, que se 
beneficiavam de leis que regulam o movimento; e pela utilização do cooperativismo como 
forma de controle social. Conceitua e diferencia o cooperativismo tradicional do 
cooperativismo popular. Discute uma das formas do cooperativismo popular: a empresa 
cooperativa . 
Palavras-chave: cooperativismo; empresa cooperativa. 

114. SIREF. 
Sistemas locais de saúde em municípios de pequeno porte: a resposta de Icapuí. 
Organizador Odorico M. de Andrade e Neuza Goya 
Editora Cidadania 
Fortaleza -1992. 

Narra a experiência inovadora de gestão municipal de saúde de uma pequena cidade do 
Ceará, fundamentada em: participação popular; transparência administrativa; 
descentralização; e a universalização do acesso da população aos serviços públicos. 
Palavras-chave: saúde; gestão municipal; participação. 

115. S/REF. 
Trabalho e renda. Ações institucionais e fomentos no BrasiL 
Organizador Caio Márcio Silveira 
Rio de Janeiro -1995. 



Aponta o crescimento do setor terciário como gerador de novas ocupações, e o de pequenos 
empreendimentos em detrimento do modelo clássico de emprego, centrado no binômio 
trabalho assalariado - grandes empresas. Junto a essa transição observa mudanças na 
metodologia de treinamento gerencial com a difusão de metodologias baseadas no estímulo 
à participação e ao auto-aprendizado, que têm como princípios a independência, a auto
sustentação e a busca da cidadania. Lista experiências metodológicas que seguem esta linha 
no Brasil, dando destaque ao CEFE (Desenvolvimento das Competências Econômicas via 
F ormação de Empresários). 
Palavras-chave: participação; auto-aprendizado. 

116. S/REF. 
Dilemas socioambientais e desenvolvimento sustentável. 
Organizadores Daniel Joseoh Hagar e Paulo Freire Vieira 
Editora da UNICAMP 
Campinas -1992. 

Reúne estudos do Grupo de Trabalho "Ecologia, Política e Sociedade" da ANPOCS, numa 
ampla discussão sobre os temas mencionados no âmbito da realidade brasileira. Congrega 
questões conceituais, históricas e ideológicas sobre ecologia. Aborda, de forma específica, 
a problemática das grandes cidades do Nordeste e da Amazônia. Analisa ainda os agravos 
à saúde e os direitos de cidadania. 
Palavras-chave: ecologia; cidadania. 

117. S/REF. 
Trabalhadores e reestruturação produtiva. 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 
Editora do DIEESE 
São Paulo -1994. 

Faz a descrição, através de 80 artigos escolhidos entre o conjunto de textos publicados ao 
longo dos últimos dez anos no Boletim DIEESE, da trajetória da discussão e ação sindical 
sobre organização do trabalho e processo de produção. Aborda discussões, relativas à 
indústria, que analisam a automação e as inovações organizacionais (CCQ, polivalência, 
ilhas ou células de produção, trabalho em grupo e sistemas just in time/kanban). Aponta 
várias experiências acerca de acordos firmados, por trabalhadores e empresários da Europa, 
para minimizar as conseqüências negativas (principalmente o desemprego) da 
reestruturação produtiva. Mostra que o conjunto de pesquisas e debates já desenvolvidos 
tem apontado que o eixo de análise e intervenção do movimento sindical, diante das 
mudanças tecnológicas e organizacionais, está centrado nas questões do emprego e 
requalificação profissional, na distribuição dos beneficios para toda a população e na 
negociação entre as partes envolvidas, o que torna fundamental a organização sindical nos 
locais de trabalho. Defende que o movimento sindical tem buscado uma maior capacitação 
no tema, no sentido de garantir uma participação efetiva neste debate. 
Palavras-chave: organização do trabalho; processo de produção; automação. 



118. SIREF. 
Participação popular, educação e saúde: teoria e prática. 
Organizadores Victor Vincent Valla eEduardo Navarro Stotz 
Rio de Janeiro -1993. 

Parte da elaboração teórica dos conceitos de participação popular e controle social no 
campo da saúde. Aborda questões metodológicas relativas a pesquisas e práticas 
alternativas de saúde. Apresenta relatos de experiências de cunho participativo no âmbito 
do município do Rio de Janeiro. 
Palavras-chave: participação popular; controle social, saúde. 

119. SIREF. 
Gestion 1994/1995. 
Organizador Corporácion para el desarollo de Santiago 
Santiago - 1997. 

Apresenta o Programa de Repovoamento de Santiago, executado com vistas a valorizar o 
centro da cidade como lugar de residência, provocando também um impacto positivo na 
gestão imobiliária em geral. Descreve o Programa de Renovação de Bairros, realizado com 
o objetivo de consolidar a ação residencial, desenvolver atividades econômicas e elevar a 
qualidade de vida da população residente e usuária de cada bairro. Ressalta que essa 
iniciativa se baseou nas conclusões da Proposta de Desenvolvimento para a Renovação de 
Santiago e do Programa Município e Participação, a partir do qual nasceram os Comitês de 
Avanço dos Bairros, que reúnem a comunidade em tomo da discussão de questões que 
signifiquem progresso para o bairro. Mostra as ações realizadas pela Corporação no sentido 
de fomentar o crescimento da atividade produtiva da Comuna. 
Palavras-chave: desenvolvimento urbano; participação. 

120. SIREF. 
Os desafios da gestão municipal: a experiência de Recife. 
José Arlindo Soares e Lúcia Pontes 
Instituto Pólis 
São Paulo -1998. 

Relata o resultado de um projeto que analisou as propostas e as ações implementadas nos 
últimos anos pela Prefeitura de Recife, procurando entender o novo papel dos municípios, 
tanto como agentes de um novo pacto na refundação da legitimidade do Estado, como 
realizadores de políticas sociais de largo alcance. Faz uma caracterização sócioeconômica 
da cidade, enfocando os programas de geração de emprego e renda, o grau de preocupação 
com as finanças municipais e com as funções regulatórias do poder local. Analisa a 
concepção geral do Governo, focalizando as mudanças efetuadas no modo de governar e as 
dificuldades de implementação do novo modelo de gestão. Apresenta as novas formas 
adotadas de políticas de parceria na superação da escassez de recursos. Examina as políticas 
setoriais de educação, saúde, saneamento e limpeza urbana, buscando, de um lado refletir o 
grau de responsabilidade municipal no enfrentamento dessas questões, e de outro identificar 
ações de modernização na estrutura municipal. 
Palavras-chave: gestão municipal; políticas sociais; participação. 



121. SIREF. 
A saúde em estado de choque. 
Organizadora Maria Cecília de Souza Minayo 
Editora Espaço e Tempo I FASE 
Rio de Janeiro -1986. 

Analisa políticas do setor de saúde, confrontando-as com as condições de vida da 
população. Aponta para a necessidade de organização popular. Aborda, de forma simples 
e direta, questões de saúde e saneamento. Este trabalho se destina a setores da sociedade 
civil interessados em subsídios para o debate de sua qualidade de vida. 
Palavras-chave: políticas de saúde; organização popular; sociedade civil. 

122. SIREF. 
Auto gestão, emprego e renda. 
Organizado pela Associação nacional dos trabalhadores em empresas de auto gestão e 
participação acionária 
São Paulo. 

Afirma que o crescimento economlCO dos últimos anos não trouxe beneficios ao 
desenvolvimento do país, muito menos para o desenvolvimento social e que não reduz por 
si só a pobreza e a desigualdade social e nem proporciona emprego produtivo suficiente 
dentro de períodos de tempo aceitáveis. Utiliza dados estatísticos para relacionar o 
desemprego com a problemática social da pobreza Distingue quatro níveis de desemprego: 
conjuntural; originário de mudanças estruturais na economia; causado pela explosão 
demográfica; e causado pelo êxodo rural. Acredita que com as mudanças decorridas da 
globalização da rede de informação, os sindicatos serão tratados como coisas "normais" e 
"interessantes", os conflitos serão evitados a todo custo e serão feitos grandes investimentos 
nas políticas de pessoal. Conta a experiência da Primeira Revolução Industrial, a reação dos 
luddistas e socialistas utópicos a esta e a defesa pelos últimos da organização dos operários 
em associações e cooperativas autogeridas para sanear a crise e manter o emprego e a 
renda. Descreve os passos para a construção de um Employee Cooperative Ownership 
Plans - ESOP. Demonstra como a autogestão contribui para gerar novos empregos no país, 
defendendo o fato de ser uma conquista operária. Reflete sobre suas dificuldades. Enumera 
as reivindicações da ANTEAG e das empresas autogeridas. 
Palavras-chave: desemprego; globalização; sindicatos. 

123. SIREF. 
Serviços locais de saúde: construção de atores e políticas. 
Organizador Regina Bodstein 
Editora Relume-Dumará 
Rio de Janeiro -1993. 

Consiste em reflexão de cientistas sociais e profissionais de saúde frente à política exercida 
no cotidiano das instituições de nível local dentro de múltiplas dimensões: de formulação, 
de prática, de representação e de reinterpretação simbólica. Os textos abrangem os 
profissionais, os técnicos e a população usuária enquanto sujeitos sociais. 
Palavras-chave: saúde; nível local. 



124. S/REF. 
Os desafios da gestão municipal democrática - Fortaleza. 
Organizador José Arlindo Soares 
Editora do Centro josué de CastrolPólis 
Recife -1998. 

Relata os resultados de uma pesquisa realizada em Fortaleza com o objetivo de analisar a 
gestão desenvolvida no período 1993-96, buscando avaliar o seu impacto no que diz 
respeito à construção de cidades justas, democráticas e sustentáveis. Avalia o perfil 
econômico-social da cidade de Fortaleza. Discute o modelo de gestão efetivado durante o 
governo de Antônio Cambraia incluindo a política de finanças e a análise de espaços de 
participação através da constituição de Conselhos municipais. Examina políticas inovadoras 
e estruturadoras no âmbito da gestão municipal. 
Palavras-chave: problemas urbanos; gestão municipal; descentralização; participação; 
políticas públicas. 

125. S/REF. 
Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. 
Organizadores Reinaldo Guimarães e Ricardo Tavares 
Editora Relume-Dumará 
Rio de Janeiro -1994. 

Examina a década de 80 no que se refere à área de saúde e às repercussões das políticas do 
setor sobre a população brasileira. Congrega abordagens das tendências econômicas 
relacionadas às políticas públicas, do esforço de marcar posições políticas do setor através 
da análise das conferências nacionais, e também, do quadro de morbi-mortalidade e das 
condições de vida durante os anos 80. 
Palavras-chave: saúde; década de 80; políticas públicas. 

126. S/REF. 
Balanço social, estratégia de marketing que pode virar lei no Brasil. 
Jornal do Conselho Regional de Administração- n.28. 
Editora CRA 
Rio de Janeiro -1998. 

Analisa a importância do balanço social nas empresas como maneira de divulgar os 
projetos sociais desenvolvidos. Destaca a Gerdau como pioneira nas publicação de balanço 
social no Brasil, prestando contas de sua atuação junto a funcionários e à comunidade. Os 
balanços divulgam projetos e programas desenvolvidos em áreas como educação, cultura e 
qualidade de vida, além do levantamento financeiro. Refere-se ao balanço social como 
estratégia de marketing interno e externo para melhorar a imagem das empresas junto à 
sociedade e a seus clientes. 
Palavras-chave: projetos sociais; balanço social. 



127. SIREF. 
Começa parceria com o comunidade solidária: R$ 6,3 milhões para apoiar 5 mil jovens 
carentes. 
Informe BNDS 
Editora do BNDs 
Rio de Janeiro -1998. 

Destaca o apoio do BNDS ao Programa Comunidade Solídária para aplicar na capacitação 
profissional de jovens em situação de pobreza e baixo desempenho escolar. O Programa de 
Capacitação Profissional de Jovens agregará jovens carentes estimulando seu ingresso em 
cursos profissionalizantes do 20. Grau e colocá-los no mercado de trabalho. O programa é 
administrado por ONGs com apoio de entidades e empresas diversas. 
Palavras-chave: participação; programas sociais. 

128. SIREF. 
Inventando a mudança na saúde. 
Organizador Luiz Carlos de Oliveira Cecílio 
Editora Hucitec 
São Paulo -1994. 

Traduz anos de experiência de uma equipe que teimou em acreditar no SUS (Sistema Único 
de Saúde). Analisa intervenções concretas em instituições de saúde de Campinas e 
Piracicaba(SP), Ipatinga(MG) e Santa Casa do Pará(PA). Expõe cruamente os limites, os 
impasses e as contradições da administração pública e dos modelos tecno-assistenciais 
dominantes. Busca apresentar alternativas e novos arranjos organizacionais e políticos 
considerados potentes para sustentar mudanças na saúde. 
Palavras-chave: SUS; administração pública; limites e contradições. 

129. SIREF. 
Educação e favela: políticas para as favelas do Rio de Janeiro. 
Organizador Victor Vincent ValIa 
Editora Vozes 
Rio de Janeiro - 1986. 

Aborda, histórica e criticamente. a intervenção do Estado nas favelas do Rio de Janeito 
através de políticas públicas. A partir dessa perspectiva, analisa os sucessivos fracassos das 
intervenções que não contam com a compreensão dos códigos particulares dos sujeitos 
sociais que habitam esses espaços urbanos. 
Palavras-chave: favela; estado; políticas públicas. 

130. SADER, Emir e outros. 
Movimentos sociais na transição democrática. 
Emir Sader 
Editora Cortez 
São Paulo -1987. 



Analisa a fisionomia dos movimentos sociais apoiada pela expansão da economia brasileira 
no transcurso dos anos 70. Destaca as características desses movimentos e da participação 
na transição democrática. Apresenta a força dos movimentos sociais e suas manifestações 
no processo de democratização do país. Reúne textos correpondentes ao seminário sobre 
"Movimentos Sociais em São Paulo" e discute as tentativas de organização desses 
movimentos e as dificuldades de sua realização. 
Palavras-chave: movimentos sociais; democracia; participação 

131. SCHAFF, Adam 
A Sociedade Informática. 
Organizador Carlos Eduardo Jordão Machado e Luís Arturo Obojes 
Editora Brasiliense 
São Paulo -1992. 

Mostra as conseqüências sociais da atual revolução técnico-científica. Correlaciona 3 tipos 
de revoluções técnico-industriais com a crescente massa de desempregados. Descreve seu 
ponto de vista em relação às mudanças na formação econômica, social, política e cultural 
da sociedade. Elabora observações sobre o crescente desenvolvimento nos países do 
"primeiro mundo", através do atual processo de industrialização e ressalta os problemas 
sociais nos países do "terceiro mundo" que este processo acarreta. Analisa posições 
adotadas no âmbito da antropologia filosófica para responder questões relativas à 
individualidade, sentido e estilo de vida, que se configura dentro do atual paradigma de 
produção. Conclui que, em vista de tantas propostas utópicas e possíveis soluções 
alternativas, só o homem nas relações sociais, e não os sistemas tecnológicos, pode fazer a 
devida escolha. 
Palavras-chave: informática; revolução técnica; desemprego. 

132. SILVA, Graziano da. 
As transformações na agricultura paulista e os reflexos nas relações trabalhistas. 
Editora do IBRA T 
São Paulo -1980. 

Mostra que o progresso nas técnicas de produção propiciaram a subordinação do trabalho 
ao capital, com inovações que visavam alterar o ritmo da jornada de trabalho, facilitando a 
cooperação dos trabalhadores com o produtor na agricultura paulista. 
Palavras-chave: trabalho; capital; cooperação. 

133. SIMÕES, Julio Assis. 
O dilema da participação popular: a etnografia de um caso. 
Editora Marco Zero 
São Paulo - 1992. 

Analisa a participação como uma bandeira no processo de redemocratização no Brasil. 
Apresenta essa participação como forma de designar ações coletivas de setores sociais que 
passaram a reivindicar seu reconhecimento enquanto atores políticos. Argumenta que com a 
participação nas decisões a gestão pública fez explodir conflitos e impôs situações novas e 
dificilmente manejáveis dentro do governo. Ao mesmo tempo, procura mostrar a 



participação como código ético-político construído no curso da luta interna no partido e na 
administração. Considera a aplicação das políticas participativas na formulação de políticas 
sociais como resultado de negociações entre o poder público e a população. Enfatiza a 
dinâmica própria desses movimentos e ressalta a diversidade de interpretação. 
Palavras-chave: participação; políticas sociais. 

134. SOUZA, Maria Luiza de. 
Desenvolvimento de comunidade e participação. 
Editora Cortez 
São Paulo -1996. 

Analisa a prática do desenvolvimento de comunidade numa perspectiva de participação 
popular. Busca um instrumental teórico-metodológico para a elaboração do exercício 
prático do De. Discute a formação profissional voltada para os interesses fundamentais da 
população. Preocupa-se com o processo de cooperação social, as questões da 
operacionalização prática e as técnicas usadas no De. Desenvolve o componente conceitual 
de comunidade, desenvolvimento e participação e a conjuntura social dos movimentos e 
políticas sociais. 
Palavras-chave: desenvolvimento comunitário; participação; políticas sociais. 

135. SPINK, Mary Jani Paris e outros. 
A cidadania em construção: uma reflexão transdisciplinar 
Organizador Mary Jani Paris Spink 
Editora Cortez 
São Paulo -1994. 

Apresenta uma coletânea de textos sobre a questão da cidadania trazendo subsídios para 
reflexão do processo de participação democrática. Visa ao processo de construção social e a 
formação da consciência política. Busca entender as forças que motivam as pessoas a 
participarem do processo de socialização e entender os movimentos sociais a partir da 
articulação entre representação e ação. Analisa historicamente o processo de construção 
social e cidadania com base no contrato social. Problematiza as noções de cidadania e 
democracia a partir de reflexões sobre os discursos democráticos no Brasil. 
Palavras-chave: cidadania; democracia. 

136. TENÓRIO, Fernando Guilherme. 
Gestão de ONGs. 
Editora da Fundação Getulio Vargas 
Rio de Janeiro -1997. 

Apresenta as chamadas organizações governamentais (ONGs) como alternativa para 
atender as demandas sociais à margem da esfera governamental. Define ONGs como 
organizações do setor público não-governamental que se dedicam a causas e problemas 
sociais que não tem objetivo de lucro, mas sim o atendimento das necessidades da 
sociedade. Destaca o crescimento dessas organizações no Brasil, que buscam, por meio de 
ações locais e globais, respostas para os problemas sociais e ambientais decorrentes do 



desenvolvimento economlCO. Enfatiza os grandes desafios enfrentados por essas 
organizações e os problemas que ameaçam a sua sobrevivência 
Palavras-chave: ONGs; democracia. 

137. TENÓRIO, Fernando Guilherme e outros. 
Gestão Social. 
Organizador F emando Guilherme T enório 
Editora da Fundação Getulio Vargas 
Rio de Janeiro - 1998. 

Apresenta os procedimentos metodológicos para construção de caso no ensino de 
administração pública. Destaca a experiência da integração ensino-pesquisa em particular 
na gestão pública com participação popular. Constrói o Projeto Nutricional Ebapiano como 
proposta de construção de caso. Demonstra ainda o caso do Núcleo de Regularização de 
Loteamento do município do Rio de Janeiro e o Projeto do Lixo, numa proposta interativa 
entre academia e comunidade. 
Palavras-chave: gestão pública; participação. 

138. TENÓRIO, Fernando Guilherme e outros. 
Elaboração de Projetos Comunitários. Abordagem prática. 
Organizador Fernando Guilherme Tenório 
Editora Loyola 
São Paulo -1995. 

Apresenta uma proposta de planejamento de projetos em comunidades, aproveitando a 
experiência dos autores em trabalhos e movimentos comunitários. Demonstra o processo de 
elaboração de projetos comunitários destacando a sua viabilidade, desde a questão técnica 
até a ecológica, revelando a importância da análise e da participação da comunidade na 
elaboração dos projetos. Destaca exemplos de projetos como a elaboração do Projeto 
Creche e da Horta Comunitária da Lagoa Grande. 
Palavras-chave: participação; projeto comunitário. 

139. TRANCOSO, Júlio Alejandro Lobos. 
A experiência brasileira sobre participação dos trabalhadores na vida da empresa. 
Editora do ffiRA T 
São Paulo -1985. 

Mostra a colaboração de sindicatos e empresários, no sentido de formular uma definição 
sobre a negociação coletiva de trabalho e das relações institucionais. Mostra uma parcela 
significativa de trabalhadores de grandes empresas sediadas nas principais capitais do pais, 
tem articulado efetivamente várias formas de representação dos trabalhadores dentro dessas 
empresas, num contato direto com os empresários. 
Palavras-chave: representação de trabalhadores, negociação coletiva, colaboração. 

140. TRANCOSO, Julio Alejandro Lobos. 
A Decisão da Volkswagen do Brasil. 
São Paulo -1980. 



A partir de 1980 a Volkswagen implantou um sistema de representação trabalhista na 
região mais industrializada do país. Apesar de não ser pioneira nesta decisão, é bastante 
significativo devido a sua proporção no cenário nacional e que teve grande influência na 
modificação das relações trabalhistas no país. 
Palavras-chave: representação trabalhista, pioneira, industrializada. 

141. VALLA, Victor Vicente 
Educação, saúde e cidadania. 
Organizador Victor Vicent Valla e Eduardo Navarro. 
Editora Vozes 
Petrópolis -1994. 

Trata a educação e a saúde como pré-requisitos da cidadania. Exatamente por isso, a 
perspectiva para a compreensão da prática dos diferentes atores sociais envolvidos é a da 
troca entre conhecimentos, racionalidades e experiências distintas, e não como uma relação 
de direção única - a do saber instituído, em que o poder público dita para a sociedade os 
bons preceitos para a saúde e a educação. 
Palavra-chave: cidadania. 

142. VALLA, Victor Vicent; CARVALHO, Mariângela de e ASSIS, Mônica de. 
Participação popular e os serviços de saúde: o controle social como exercício de cidadania. 
Editora P AREIENSP 
Rio de Janeiro -1993. 

Aborda temas de interesse dos movimentos sociais tais como: a verba pública e o consumo 
coletivo; constituição de um sistema de informação em nível local e, em conseqüência, uma 
concepção particular de educação e saúde. 
Palavras-chave: participação popular; informação. 

143. VÁRIOS AUTORES. 
Organização não governamentais: solução ou problema. 
Hebe Signorini Gonçalves 
Editora Estação Liberdade 
São Paulo -1996 

Destaca alguns pontos de vista sobre organização não-governamental, suas relações com o 
setor público e seu papel na sociedade moderna. Falam da história, do momento atual e das 
perspectivas dessas organizações. 
Palavras-chave: ONGs; participação. 

144. VILLALÓN, Jesús Cruz. 
A negociação coletiva nos grupos de empresas. 
Editora Trotta 
São Paulo. 



Mostra o convênio de grupos de trabalhadores e empresas, através de representações de 
ambos os lados, para incrementar o percentual produtivo, em que prevaleçam as idéias dos 
dois grupos nos processos de negociação. 
Palavras-chave: percentual produtivo; negociação; convênio. 



Artigos de Jornal 

1. ABBOTT, Maria Luiza. 
Mão-de-obra terceirizada pode perder a vez. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 18/01/98. 

Destaca a preocupação das empresas de prestação de serviços e agências que terceirizam 
mão-de-obra com a nova modalidade de contrato temporário de trabalho. Com a nova lei, 
seus clientes constataram que fica mais barato contratar pela nova modalidade do que 
recorrer aos temporários das agências. A estratégia das agências é convencer os clientes de 
que o contrato temporário gera perda da competitividade. 
Palavras-chave: trabalho; terceirização. 

2. ABBOTT, Maria Luiza. 
Menos desemprego e menos salário. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 11/05/98. 

Ressalta que o resultado do processo de transformação por que passa a economia brasileira 
será a diminuição do número de desempregados; por outro lado os rendimentos médios dos 
assalariados deve diminuir. Apresenta dados do CEP AL para comparação da pobreza na 
América Latina. 
Palavras-chave: sindicatos; lutas; desemprego. 

3. ALMEIDA, Cássia e DUNNINGHAM, Andréa. 
Sindicatos vão à justiça contra o imposto sindical. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 26/04/98. 

Aponta a intenção dos Sindicatos em lutar contra o Imposto Sindical. Para eles o fim do 
Imposto favorece aos bons Sindicatos pois ativa o espírito de luta de seus representantes. 
Palavras-chave: imposto sindical; sindicato. 

4. AMORIM, Inês. 
F azendo valer o "ajudar a quem precisa". 
O Globo 
Rio de Janeiro - 28/06/98. 

Destaca a atuação de estudantes no auxílio às pessoas para a melhoria da qualidade de vida. 
Através de incentivo de professores, mobilizam-se em projetos para ajudar comunidades 
vizinhas. Desenvolvem seus trabalhos de forma voluntária, recolhendo alimentos para 
entidades carentes, dando aulas de alfabetização ou brincando com crianças. Alunos 
justificam que fazem isso, pois acreditam que ajudar outras pessoas é um prazer. 
Palavras-chave: projetos sociais; mobilização. 



5. AMORIM, Inês. 
Participação abre empresas para mudanças. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 01/01192. 

Analisa a mudança nas empresas diante da competitividade. Aponta a participação como 
caminho para dar início às mudanças. Afirma que a participação pressupõe uma atitude 
mais aberta para a troca de informações e a abdicação de alguns poderes centrados. 
Apresenta a Atividade de Pequenos Grupos (APG) como uma ferramenta da qualidade e da 
produtividade para a melhoria contínua. Coloca que, neste programa, a diretoria, a gerência 
e a supervisão participam ativamente de sua estratégia, implantação e acompanhamento. 
Defende que, com o processo participativo, os resultados serão obtidos a médio e longo 
prazo, enquanto que as mudanças acontecem imediatamente. 
Palavras-chave: participação; descentralização. 

6. BRAGA, Teodomiro e JULIÃO, Luciana. 
Fernando Henrique abre negociações sobre desemprego com a CUT. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 23/01/98. 

Destaca a negociação do Governo com a CUT para discutir alternativas de criar mais 
empregos, propondo a criação de um grupo de trabalho representado pelas centrais 
sindicais, Ministério do Trabalho, da Fazenda e da Indústria e Comércio. Apresenta a 
polêmica sobre a nova lei do contrato temporário e discute outros temas ligados ao déficit 
na balança comercial. 
Palavras-chave: trabalho; negociação. 

7. BRAGA, Teodomiro e JULIÃO, Luciana. 
Minas constrói prédios em mutirão. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 26/04/98. 

Relata a ação de solidariedade que move os componentes do MG Teto-Mutirão, uma 
iniciativa que visa fornecer moradia para a população de baixa renda entre um e três 
salários mínimos através da parceria entre a COHAB (órgão habitacional do Governo 
mineiro), a USIMINAS, a Federação das Industrias (Fiemg), o Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria da Construção Civil da Grande Belo Horizonte e as prefeituras. 
Palavras-chave: mutirão; sindicato; trabalho; parceria; participação. 

8. COSTA, Frederico Lustosa da e SOUZA, Tânia Maria de. 
Formação para atuar em projetos sociais. 
Jornal do Comercio 
Rio de Janeiro - 14103/98. 

Descreve o desenvolvimento do Estado brasileiro do início da década de 30 até meados da 
década de 80, onde a lógica da maximização de resultados relegou a segundo plano os 
objetivos do desenvolvimento social. Mostra que o esgotamento desse modelo com a crise 



dos anos 80 requer uma reforma do Estado que implique uma inversão de prioridades e a 
adoção de novos modelos de gestão na busca de padrões de eficiência mais elevados. 
Destaca a necessidade de arregimentação de profissionais especialmente capacitados para 
essa tarefa e apresenta o Curso de Capacitação de Gerentes Sociais da EBAP, concebido a 
partir desse princípio. Aponta a necessidade de uma melhor articulação entre os diferentes 
níveis de governo e a sociedade civil como requisito fundamental para a efetividade da 
ação pública. 
Palavras-chave: políticas sociais; eficiência; gerente social; capacitação. 

9. Equipe Articulistas. 
Centrais pedem mais verbas para reciclagem. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 17/05/98. 

Trata da divergência entre sindicatos e governo no tocante ao montante da verba para o 
FAT(Fundo de Amparo ao Trabalhador) que deverá ser destinado à qualificação 
profissional em 99. Apresenta o sucesso do programa de treinamento do trabalhador 
(oferecido pela Força Sindical e Sindicato dos Metalúrgicos) que têm atraído cada vez mais 
desempregados. 
Palavras-chave: negociação; trabalho; sindicato; acordo coletivo. 

10. Equipe de Articulistas. 
CUT busca recursos para a Amazônia. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 29/04/98. 

Detecta uma preocupação da CUT, em obter recursos para financiar a produção agrícola 
sustentável, que tenha fins comerciais e não danifiquem o meio ambiente, levando para a 
Amazônia uma comitiva de empresários e bancos europeus. Incentiva atividades 
econômicas de pequenas comunidades produtoras de madeira, palmito, frutas tropicais, 
castanhas, borracha natural e fibra de coco. 
Palavras-chave: trabalho; sindicato. 

11. Equipe Articulistas. 
Informal sim, mas com apoio oficial. 
O Globo 
Rio de Janeiro -18/01/98. 

Esclarece a situação de atual do nível de desemprego crescente a índices cada vez maiores 
e o surgimento de financiamentos oficiais, de trabalhos autônomos. Aponta alguns bancos 
que juntamente com o F AT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) vêm financiando à 
pequenas empresas e pequenos empreendedores desde a compra de máquinas até capital de 
giro como forma de incentivo ao trabalho autônomo. 
Palavras-chave: trabalho; parceria; flexibilização; setor informal. 

12. Equipe de Articulistas. 
Governo mudará regras dos serviços terceirizados. 



o Globo 
Rio de Janeiro - 21/01/98. 

Discute a proposta de reforma na legislação trabalhista que entre outros temas decide 
extinguir o princípio da unicidade sindical e reduzir o poder normativo da Justiça do 
Trabalho. Propõe projetos de regulamentação dos trabalhos educativos (entre 14 e 18 anos), 
sugere acabar com a lei de vínculo empregatício de empregados com cooperativas de 
trabalho, alterar as normas que regem o contrato temporário de trabalho, a contratação por 
um período máximo de 2 anos, a dispensa do pagamento de aviso prévio etc. Aborda 
também a negociação da Ford e o ABC no tocante ao Bolsão (27 Ítens a serem discutidos 
para evitar demissão de 1 000 funcionários). 
Palavras-chave: terceirização; trabalho; sindicalismo; nova forma de trabalho. 

13. Equipe articulistas. 
Metalúrgicos podem parar em Americana. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 08/05/98. 

Acompanha o Sindicato dos Metalúrgicos de Americana, que participa da negociação do 
pagamento dos 228 funcionários demitidos (parte de um programa de reestruturação da 
empresa), antes acordados em parcelas e questionados pelos 427 funcionários da 
metalúrgica. 
Palavras-chave: negociação; trabalho; sindicato; acordo coletivo. 

14. Equipe articulistas. 
Trabalhadores perdem proteção - o novo sindicalismo. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro -15/07/97. 

Toma como base a tese "Racionalização Econômica, Emprego e Relações de Trabalho no 
Capitalismo Avançado" do economista Claudio Savadori Dedecca, UNICAMP, que trata da 
questão da nova forma de trabalho, da flexibilização da jornada de trabalho, do 
aparecimento do trabalhador polivalente (para atender de forma satisfatória as demandas de 
mercado), da rotação de turnos, etc. Investiga as diretrizes propostas pelos sindicatos 
desorientados frente a estas mudanças. 
Palavras-chave: produção; trabalho; sindicalismo; flexibilização. 

15. ESPOSITO, Maurício. 
Paradoxos do cooperativismo. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo -15/10/1997. 

Apresenta o paradoxo em que se encontram as cooperativas brasileiras, neste cenano 
acirrado, pelo fato de o cooperado ser ao mesmo tempo dono, fornecedor e cliente do 
negócio. 
Palavras-chave: cooperativismo. 



16. ESPOSITO, Maurício. 
Ford faz dura proposta para evitar cortes. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 23101198. 

Destaca a proposta da Ford com as regras do chamado Bolsão. Pelo sistema, mantém o 
trabalhador durante cinco meses sem trabalhar, com salário reduzido. A proposta busca um 
acordo entre a Ford e o Sindicato dos Metalúrgicos para evitar demissões 
Palavras-chave: trabalho; negociação. 

17. ESPOSITO, Maurício. 
Ford também quer reduzir beneficios. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 20/01198. 

Avalia a negociação das montadoras Ford e Volks com o sindicato dos metalúrgicos do 
ABC, em temas nevrálgicos e polêmicos como: congelar por 6 meses o plano de cargos e 
salários, eliminar em 30% do adicional noturno, elevar o desconto de assistência médica, 
suspensão do FGTS por 3 a 6 meses, redução de salários e jornadas de trabalho, etc. Tudo 
isso para atingir um patamar de economia de despesas anuais com mão - de - obra de 23 
milhões e evitar a demissão de mil funcionários. 
Palavras-chave: trabalho; nova forma de trabalho; sindicalismo. 

18. ESPOSITO, Maurício. 
Participação nos lucros deve crescer. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 26/04/98. 

Discute com dois dos representantes das principais forças sindicais, a dos metalúrgicos do 
ABC e dos metalúrgicos de SP, sobre os acordos de PLR (1600 beneficiando 220 mil 
trabalhadores) e desenvolvem juntamente com empresários, as afirmativas de que muitos 
acordos de PLR são na verdade, como abonos e não são estabelecidas metas para os 
trabalhadores, nem a empresa revela quais são seus lucros. 
Palavras-chave: negociação; trabalho; sindicato; acordo coletivo; participação nos lucros e 
resultados. 

19. ESPOSITO, Maurício. 
Sindicatos negociam metas de produção. 
Folha de São Paulo 
São Paulo -14/05/98. 

Tem como base o estudo do DIEESE que apresenta a estatística de acordos coletivos de 
PLR (participação nos lucros e resultados) tomando o Sindicato dos Metalúrgicos SP , 
Metalúrgicos de Osasco, Vestuário de SP e Osasco e Comerciários comprovadamente 
amadurecidos, não discutem mais abonos e sim metas. 
Palavras-chave: negociação; trabalho; sindicato; acordo coletivo; participação nos lucros e 
resultados. 



20. ESPOSITO, Maurício. 
Governo minimiza a alta do desemprego. 
Folha de São Paulo caderno Dinheiro 
São Paulo - 25/04/98. 

Avalia o encontro para assinatura de convênios entre o Ministro Edward Amadeo e a Força 
Sindical para criação de programas de treinamento e qualificação profissional. Trata 
também do acordo firmado entre Força Sindical e Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, 
que prevêem o treinamento de 75 mil trabalhadores. A CUT anuncia o lançamento de uma 
campanha de solidariedade para os desempregados. 
Palavras-chave: sindicato; trabalho; parceria. 

21. ESTADO DE SÃO PAULO. 
Reforma da legislação trabalhista. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 08111/97. 

Comenta a necessidade de flexibilização na legislação trabalhista brasileira tendo em vista 
que a atual tem contribuído para o aumento do chamado emprego informal, falsas 
cooperativas que se isentam de encargos e criam pessoas fisicas artificiais. 
Palavras-chave: flexibilização; cooperativas. 

22. ESTADO DE SÃO PAULO. 
Movimento dos sem terra reforçará militância com desempregados. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo -14/01/1997. 

Destaca pontos do encontro nacional do MST realizado em Cajamar - SP. As questões 
tratadas foram o neoliberalismo que, segundo o movimento, é responsável pelo 
desemprego, a reforma agrária para o combate ao desemprego. O grupo defende a 
continuidade das invasões, principalmente em terras públicas não-produtivas. Encerra 
descrevendo a situação no Pontal. 
Palavras-chave: desemprego; reforma agrária. 

23. ESTADO DE SÃO PAULO. 
Sindicatos querem fortalecer representatividade. 
Estado de São Paulo 
São Paulo - 09/01/1997. 

Entrevista o secretário geral da CUT João Vaccari Neto a respeito de ajustes sindicais como 
fusões, redução do número de entidades, etc. Analisa as atividades da CUT num ano de 
destaque das reformas constitucionais e da reeleição. Discute as dificuldades financeiras 
dos sindicatos e a luta da esquerda em todo mundo para encontrar um discurso mais eficaz 
contra o neoliberalismo. 
Palavras-chave: sindicatos; neoliberalismo. 



24. FILHO, José Bernardo M. 
Fernando Henrique: a hora é de realismo sindical 
O Globo 
Rio de Janeiro - 22/01/98. 

Destaca a lei de contratos temporários de trabalho e a reformulação das relações entre 
capital e trabalho. Apresenta a crítica do Presidente Fernando Henrique ao modelo 
trabalhista do ex-presidente Getulio Vargas e a posição do Governo de não participar das 
negociações entre patrões e empregados. 
Palavras-chave: trabalho; negociação 

25. FILHO, José Bernardo M. 
Os funcionários e a privatização. 
Gazeta Mercantil 
São Paulo - 07/05/98. 

Confirma a afirmativa de que a privatização, quando feita corretamente com a presença dos 
funcionários nos conselhos administrativos e fiscais é da mais alta importância , pois eles 
conhecem muito bem a cultura de negócios, seu Know-how e aspectos administrativo -
financeiros. Por isso tudo é fundamental a participação destes como sócios no processo de 
desestatização. Aproveita para relatar o que acontece quando isso não ocorre citando o 
exemplo da Petroquímica União. 
Palavras-chave: flexibilização; trabalho; desestatização; gestão participativa. 

26. GRAHAM, Robert. 
Assembléia aprova jornada de 35 horas semanais. 
Gazeta Mercantil 
São Paulo - 20/05/98. 

Averigua a recém-aprovada, redução da jornada de trabalho de 39h para 35h semanais, a 
partir do ano 2000 (menos de 20 funcionários) e de 2002 as restantes, pela Assembléia 
Nacional da França. Mostra a preocupação do sindicato em como tal lei afetará os salários e 
desconfiança das estatística que prevêem a geração de 280 mil novos empregos. Por isso 
estão acompanhando de perto uma lei que como concordam ambos (empregados e patrões), 
poderá aumentar a produtividade e introduzir novos contratos de trabalho mais flexíveis, 
com salários mais baixos. 
Palavras-chave: participação; sindicato; trabalho; acordo coletivo. 

27. GRAHAM, Robert. 
Reformas chegam ao trabalho. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro -14/07/97. 

Entrevista o então ministro do Trabalho Paulo Paiva sobre a proposta de "reforma 
trabalhista" e explora os pontos críticos desta como: desemprego, estabilização, redução de 
jornada, escolaridade, globalização etc. Encerra com a conversa do ministro com as 



confederações patronais e centrais sindicais sobre o conteúdo da reforma e suas 
divergências. 
Palavras-chave: trabalho; nova forma de trabalho; flexibilização; sindicalismo. 

28. LEIRIA, Jerônimo. 
Vantagens do sistema cooperativo. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 31/01/1996. 

Aponta para o fato que, enquanto os trabalhadores estão submissos à CLT, as cooperativas 
podem apostar em sua capacidade de congregar categorias e organizar -se para oferecer 
serviços de qualidade. As cooperativas podem atrair a maior parte do mercado informal. 
Comenta que a cooperativa não objetiva a redução de encargos sociais mas o aumento da 
produtividade. 
Palavras-chave: cooperativas; organização dos trabalhadores. 

29. MACHADO, Roberto. 
Saída é mudar pauta de reivindicações. 
Jornal O Globo 
Rio de Janeiro - 26/04/98. 

Apresenta a crise do sindicalismo no mundo em vista das mudanças na produção e do 
avanço tecnológico. Ressalta que os sindicatos brasileiros acostumados a lutar apenas por 
reposições salariais, mudaram seu perfil com a estabilização da economia. Aponta a Justiça 
do Trabalho como responsável pela diminuição da ação sindical. 
Palavras-chave: sindicatos; estabilização da economia. 

30. MARQUES, Roberto. 
A importância da participação nos lucros no País. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 23/02/1997. 

Aponta as empresas como único instrumento capaz de promover a justiça social já que as 
teorias socialistas sucumbiram após a implosão do império soviético. Assim, o capitalismo 
deixa de ser considerado tão selvagem. Lembra, porém, que no Brasil e em toda América 
Latina a situação é diferente, pois as políticas monetárias substituem as reformas, na missão 
de segurar os índices inflacionários. Descreve o cenário brasileiro, afirmando que a 
participação nos lucros ganha grande significado, pois oferece aos empregados melhores 
condições de vida. 
Palavras-chave: políticas monetárias; participação nos lucros. 

31. MATTOS, Adriana. 
Grandes empresas premiam resultados. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 07105/98. 



Trata dos resultados positivos da medida provisória, do programa que condiciona os ganhos 
dos trabalhadores a metas a serem atingidas. Metas estas estabelecidas em acordos entre 
patrões e empregados. De cada 10 companhias, 7 chamam funcionários à mesa para 
negociar. Analisa os resultados do aumento de produtividade e conseqüentemente nos 
salários de empresas de renome como: Volks, Brahma, Antártica, Pão de Açúcar, etc. 
Palavras-chave: trabalho; negociação; participação nos lucros e resultados; flexibilização. 

32. MATTOS, Adriana. 
Uma aula de solidariedade nos grotões do Brasil. 
O Globo 
Rio de Janeiro -18/01198. 

Relata a experiência de universitários que dedicam o período de férias para contribuir com 
o Projeto Universidade Solidária, desenvolvido pelo Comunidade Solidária. Destaca a 
experiência de Matina e Bequimão - MA, onde os estudantes conheceram as condições de 
vida da população carente. 
Palavras-chave: participação; população carente 

33. MING, Celso. 
O sindicalismo diz que sim. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo -11/10/96. 

Refere-se à análise de Luiz Inácio Lula da Silva sobre os efeitos do desemprego e da 
globalização. O líder defende que a solução seria a globalização dos sindicatos, tentar 
acordos coletivos internacionais. 
Palavra-chave: globalização sindical. 

34. MOURA, Germana Costa. 
pazzianoto diz que contrato temporário vai obstruir justiça. 
O Globo 
Rio de Janeiro -18/01198. 

Destaca a posição do Ministro Almir pazzianotto sobre a flexibilização do contrato de 
trabalho. Considera que o desempregado será um futuro reclamante e acarretará obstrução 
da Justiça Trabalhista. Reconhece que a legislação trabalhista está ultrapassada, mas não 
considera as atuais mudanças como solução para o problema. 
Palavras-chave: trabalho; flexibilização. 

35. PERES, Leandra. 
Agora o Contrato Temporário Estará na Carteira. 
O Globo 
Rio de Janeiro -18/01/98. 

Destaca a entrevista do vice-presidente da Força Sindical, Paulinho, sobre a aprovação do 
contrato temporário de trabalho. Para Paulinho, a nova forma de contratação não resolve o 



problema do desemprego no Brasil, mas ajuda e a cnar vagas e regularizar empregos 
informais. 
Palavras-chave: trabalho; negociação. 

36. PINHEIRO, Liliana. 
Cooperativismo cresce no Brasil. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 08/06/97. 

Relaciona o aumento do número de cooperativas com o custo do emprego. Comenta que 
em tempos de desemprego, as cooperativas tiram os trabalhadores da informalidade. 
Ressalta as vantagens da produção cooperativa. 
Palavra-chave: cooperativismo. 

37. REIS, Luiz Fernando S. 
Como reduzir o custo do trabalho. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 07/05/98. 

Apresenta a posição do SINICON (Sindicato Nac. da Ind. da Construção Pesada), diante 
das transformações ocorridas nas empresas que têm possibilitado uma progressiva inserção 
do Brasil na economia internacional, mas atesta que as principais ainda estão ocorrendo 
lentamente (reforma trabalhista) . Expõe as vitórias das mais de 30 mesas de negociação do 
sindicato no último ano para firmar acordos coletivos cujos temas de pauta foram as 
jornadas de trabalho, o sistema "S", salário educação, INSS etc. 
Palavras-chave: sindicato; acordo coletivo; trabalho; negociação. 

38. REIS, Luiz Fernando S. 
Um ano de lutas e desafios. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 21/02/96. 

Discute o ano de 1996, tendo como base a conjugação dos problemas estruturais e 
conjunturais e o cerco à ação sindical para desestabilizá-la e fazer passar as propostas 
neoliberais. Levanta os três principais problemas que devem ser enfrentados: o 
desemprego; a luta pela recuperação das perdas salariais e por aumento; a pressão 
liberalizante e reacionária sobre os direitos e conquistas sociais. Lembra que para enfrentar 
esses problemas o movimento sindical necessita de unidade de ação. 
Palavras-chave: sindicatos; propostas liberais. 

39. SIREF. 
CUT, Força Sindical e CGT superam divergências e tentarão mudar o seguro-emprego. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 21/03/99. 

Trata de esclarecer a parceria, pelo menos no tocante ao tema seguro-desemprego, entre as 
maiores centrais sindicais do País, num esforço para aumentar o número de parcelas do 



seguro-desemprego. Com base nos estudos estatísticos do DIEESE, onde se comprova que 
o número de desempregados tem aumentado e o período de reintegração no mercado de 
trabalho, aumentou principalmente se levarmos em conta fatores como a idade. Outro 
ponto em pauta seria a vinculação do seguro desemprego à um programa de retreinamento. 
Palavras-chave: sindicato; trabalho; comitê; retreinamento. 

40. SANTIAGO, Carlos Henrique. 
Estoque elevado leva Fiat a reduzir produção de carros. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 14/05/98. 

Aponta as divergências nos cortes na produção da montadora Fiat, em Betim (BH), feita 
por meio de folgas remuneradas de cinco dias concedida a um terço dos 24 mil 
funcionários, ocasionando uma redução na produção (de 2.300 p/ 1.100 carros) a fim de 
evitar demissões. Este fato é questionado pelo Sindicato, uma vez que já foram despedidos 
1.100 funcionários antes mesmo de completarem um ano de trabalho, e alegam que estas 
ações não podem ser efetuadas sem a presença do Sindicato. Discute também, a recusa do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano e GM para o novo contrato de jornada de 
trabalho flexível. 
Palavras-chave: negociação; trabalho; sindicato; acordo coletivo. 

41. SANTIAGO, Carlos Henrique. 
Mais óleo e muito mais empregos. ° Globo 
Rio de Janeiro -19/01/98. 

Avalia a quebra do Monopólio do petróleo e a atenção de 70 grandes companhias de 
petróleo estrangeiras que focaram suas atenções no país. De forma contrária às 
apresentadas em outros setores da economia onde o desemprego cresce de forma alarmante, 
este setor tende a crescer economicamente gerando empregos estimados em 288 mil, dos 
quais 48 mil até o ano 2000. Esclarece o papel da estatal nas parcerias e os empregos que 
serão gerados incluindo a contratação de terceirizados (120 mil). 
Palavras-chave: parceria; trabalho; terceirização. 

42. SOTERO, Paulo. 
Central sindical dos EUA vai apoiar greve geral no Brasil. ° Estado de São Paulo 
São Paulo - 05/06/96. 

Mostra os preparativos para a greve geral marcada para o dia 21 de junho de 1996. Afirma 
a participação da AFL-CIO, principal central sindical dos EUA, que fará manifestações na 
embaixada do Brasil em Washington e consulados de Nova York, Miami e Los Angeles. 
Defende a tese do sindicato fortalecido internacionalmente. 
Palavras-chave: greve geral; solidariedade internacional. 

43. SPIS, Antônio Carlos. 
Setembro ganha tons de rosa - o novo sindicalismo. 



Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro -14/07/97. 

Averigua conflitos de diretrizes de centrais sindicais frente ao "novo trabalhismo", que 
chegado ao Brasil, vindo da França e da Inglaterra, que assinala a luta para manter seu 
emprego (não importando a redução da carga horária) e seus beneficios sociais. 
Desenvolve questões a respeito do trabalho temporário, da redução da carga horária, de 
salários compatíveis para aquisição de moradia etc. 
Palavras-chave: nova forma trabalho; sindicato; trabalho; redução de carga horária. 

44. SPIS, Antônio Carlos. 
Os petroleiros e a defesa da ética. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 04/05/98. 

Esclarece a posição da CUT, que orientou no dia 03/05/95 uma paralisação das empresas 
que ainda não tinham fechado seus acordos com empresas estatais, induzindo os petroleiros 
a parar durante 32 dias numa greve que chamou a atenção pública do país. Discorre os 
motivos, suas repercussões e os questionamentos oriundos de tal ato . Questiona o discurso 
do presidente sobre ética política e o desrespeito a princípios básicos de democracia. 
Palavras-chave: sindicato; trabalho; acordo coletivo; negociação. 

45. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE 
Polêmica absurda. 
Folha de São Paulo - Caderno Dinheiro 
São Paulo -10/04/98. 

Desenvolve uma discussão a respeito dos itens polêmicos da nova lei trabalhista n.o 9.601 
"contrato de trabalho por tempo determinado", opinião de muitos que a julgam 
inconstitucional por ferir o princípio da igualdade. Reafirma que esta veio para valorizar a 
negociação coletiva entre empresas e sindicatos, facilitando a negociação entre capital e 
trabalho para criação de empregos, ou seja, um convite à co-gestão do mercado de trabalho. 
Palavras-chave: negociação coletiva; trabalho; co-gestão; sindicalismo. 

46. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Fim do impasse - Ford fecha acordo com metalúrgicos e descarta paralisação. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 09/04/98. 

Descreve o resultado das negociações coletivas como a volta ao banco de horas, pagamento 
aos empregados do percentual de participação nos lucros e resultados e a não decisão ainda 
das propostas da empresa de demissão dos 830 excedentes. Aguardam a comunicação dos 
resultados do PDV para tomada de decisões. 
Palavras-chave: negociação coletiva; assembléia; sindicalismo; participação nos lucros e 
resultados. 



47. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Mudanças na lei trabalhista. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 09/04/98. 

Parte das declarações do recém-empossado, ministro do Trabalho Edward Amadeo, sobre o 
fim da unicidade sindical e da contribuição obrigatória, a reforma na legislação trabalhista 
(aumentando a representatividade dos sindicatos). Averigua as dissonâncias de opiniões e 
de posições das centrais sindicais diante destes projetos, citando o posicionamento da Força 
Sindical e da CUT. 
Palavras-chave: trabalho; sindicalismo; negociação; coletivo. 

48. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Centrais reclamam participação. 
Folha de São Paulo 
São Paulo -19/04/98. 

Comenta a negociação das centrais sindicais para partICIparem da administração dos 
recursos do Sistema S, arrecadados sobre a folha de pagamento; O F AT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador ) e a CUT também querem decidir a melhor forma de investimento dos 
recursos. 
Palavras-chave: sindicato; trabalho; negociação; descentralização. 

49. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Modalidade de emprego já existe na França desde 90. 
Jornal O Globo 
Rio de Janeiro -18/01/98. 

Comenta o pioneirismo da França no contrato temporário de trabalho, apresentando sua 
implementação. As empresas garantem que esses contratos representam uma primeira 
alternativa para os trabalhadores sem experiência que ganham aprendizado e vínculos com 
o trabalho que antes não tinham. Comenta que a Argentina está discutindo a nova 
legislação trabalhista. 
Palavras-chave: contrato temporário; trabalho. 

50. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Presidente do sindicato do ABC deve se reunir com Fernando Henrique. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 22/01198. 

Revela comentário do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luís Marinho, 
sobre o comentário de Fernando Henrique a respeito do rompimento da entidade com o 
monopólio sindical. Explica o que é a unicidade sindical e relata as propostas do líder que 
serão apresentadas ao Presidente para gerar mais empregos: abertura de novas linhas de 
crédito para pequenas empresas, incentivos à exportação, etc. 
Palavras-chave: sindicalismo; emprego. 



51. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Amadeo diz não haver crise de emprego. 
F olha de São Paulo 
São Paulo -19104/98. 

Apresenta os comentários do recém-nomeado Ministro do Trabalho Edward Amadeo, 
como: a extinção do imposto e da unicidade sindical (para que o sindicato sem receita certa 
busque uma maior representatividade), participação dos empregados nas discussões e 
contratações em uma fábrica por meio de negociação coletiva e a qualificação dos 
empregados pelas entidades do sistema S (Sesi, Senac, Senai, Sesc, Senar, Senat e Sebrae). 
Palavras-chave: trabalho; sindicalismo; negociação coletiva; descentralização. 

52. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Fim à fabrica de sindicatos. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro -19/04/98. 

Explora mais uma vez, as afirmações das diretrizes de trabalho do recém empossado 
Ministro do Trabalho Edward Amadeo, sobre o fim da unicidade sindical e da contribuição 
obrigatória, como forma de acabar com a indústria sindical e conduzir ao fortalecimento da 
negociação coletiva e poder de barganha dos sindicatos; requalificação da força de trabalho; 
a possibilidade de redução de trabalho ou negociar a jornada de trabalho (hoje de 44 horas 
semanais), salvo negociação coletiva; flexibilização de direitos constitucionais, como 
licença - maternidade de 120 dias e o aviso prévio de 30 dias. 
Palavras-chave: sindicalismo; trabalho; negociação coletiva. 

53. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Ação mais afirmativa no trabalho. 
Gazeta Mercantil 
Rio de Janeiro - 09/04/98. 

Reporta ao momento de posse do então ministro do Trabalho, o economia Edward Amadeo 
e seus anseios para com a crise do desemprego crescente. Fala da descentralização da 
atividade econômica criando novos pólos de produção, gerando desta maneira novas 
oportunidades de emprego. Aborda também a negociação com o sindicato da Construção 
Civil (Sinduscon) para criação de um mecanismo pelo qual o trabalhador dispensado após a 
conclusão de uma obra, seria encaminhado ao SENAI para treinamento, neste periodo 
remunerado, e voltaria mais capacitado. Discute sobre a flexibilização da legislação 
trabalhista e o sistema de LA Y -OFF. 
Palavras-chave: descentralização; sindicalismo; trabalho; flexibilização. 

54. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Temendo ações na Justiça, FH veta um dos artigos da nova lei do contrato temporário. 
O Globo 
Rio de Janeiro - 22/01/98. 



Trata do dispositivo de lei de contrato temporário, em que esclarece os termos da lei 
sancionada (contrato temporário, limites de contratação, o tão questionado banco de horas, 
redução dos encargos sociais, FGTS e indenizações) e discute o veto a um dos dispositivos 
que permitia às empresas de menos de 20 empregados realizar contrato de trabalho por 
tempo determinado à revelia dos sindicatos, sem acordos coletivos. 
Palavras-chave: trabalho; negociação; acordo coletivo; sindicalismo. 

55. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Programas de qualificação profissional. 
Folha de São Paulo 
São Paulo - 29/04/98. 

Questiona o PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação Trabalhador) que financiado pelo 
F AT (fundo de amparo ao trabalhador) e implementado pelos PEQS (programas estaduais 
de qualificação), desenhou uma articulação de toda rede pública e privada de educação 
profissional do país (incluindo escolas técnicas, sistemas "S", fundações, sindicatos, 
universidades, etc.). Esclarece as dificuldades encontradas e o resultado em São Paulo e 
como foram estabelecidas parcerias com as principais entidades sindicais do Estado ( CUT, 
CGT, Força Sindical, SDS, Dieese). 
Palavras-chave: trabalho; sindicato; parceria; requalificação profissional. 

56. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Trabalhadores da Ford rejeitam proposta do Bolsão. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 25/01/1998. 

Revela a intenção dos trabalhadores que recusaram o Bolsão e decidiram propor à 
montadora que torne mais flexível o banco de horas. Também ficaram insatisfeitos com o 
aumento do custo do transporte a da refeição. Segundo o artigo os trabalhadores rejeitarão 
qualquer proposta que signifique perda de beneficios. 
Palavras-chave: Ford; beneficios. 

57. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Metalúrgicos farão maratona pelo emprego. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 22/1 0/98. 

Relata que a Comissão de Mobilização, reunida na noite de ontem na Sede, decidiu que a 
diretoria do Sindicato deve articular toda a sociedade em torno das propostas que resgatem 
o crescimento econômico como alternativa à crise, à recessão e ao desemprego. 
Palavras-chave: comissão de mobilização; sindicatos 

58. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Metalúrgicos do ABC querem evitar recessão e desemprego. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 15/10/98. 



Comenta a mobilização dos metalúrgicos para ações de enfrentamento e resistência contra o 
desemprego e a miséria e contra o pacote do governo. 
Palavras-chave: sindicatos; lutas 

59. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Ford vai produzir em um só turno. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 08/11/98. 

Relata o recebimento, por parte dos trabalhadores, de carta informando da redução de dois 
turnos de trabalho para evitar o desemprego. 
Palavras-chave: flexibilidade. 

60. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Sindicato exige crescimento econômico e emprego. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 24111/98. 

Apresenta a adiantamento das ações sindicais em relação às eleições. Os sindicatos tentarão 
procurar imediatamente os governos em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para 
cobrar as ações necessárias. 
Palavras-chave: sindicatos; lutas; ações sindicais. 

61. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Programa da maratona. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 12/11/98. 

Apresenta a programação da Maratona em Defesa do Emprego, promovida pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC. 
Palavras-chave: lutas; sindicatos 

62. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Banco do povo: sucesso em Santo André. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 03/12/98. 

Faz uma rápida citação sobre o funcionamento deste banco ligado ao sindicato e que 
contribui com crédito para pequenos empreendedores. 
Palavras-chave: cooperativismo; trabalho. 

63. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Um ano de ocupação da Nordon. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 02/12/98. 



Comenta o aniversário de ocupação da fábrica pelos trabalhadores o que garantiu a sua 
permanência e o pagamento aos funcionários. Hoje já existe previsão de novos 
investimentos e recontratação de funcionários. 
Palavras-chave: sindicalismo; lutas; trabalho. 

64. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Campanha salarial: ainda sem novidades. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 01/12/98. 

Noticia as negociações da Campanha Salarial de 98, que entra em mais uma semana 
decisiva. Paulo Sérgio Ribeiro Alves, presidente da FEM-CUT (Federação dos 
Metalúrgicos da CUT, e diretor do Sindicato, protestou mais uma vez, ontem, contra a 
intransigência dos patrões. "Eles continuam não aceitando as propostas de reajuste 
econômico feitas pela bancada dos trabalhadores", revelou o dirigente. "Mas não é só isso: 
os empresários insistem em cortar uma série de avanços sociais conquistados pela 
categoria", prosseguiu Paulo Sérgio. 
Palavras-chave: campanha salarial; sindicatos; lutas. 

65. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Turin: trabalhador vai acompanhar empresa. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 25/11/98. 

Relata o acordo celebrado com a Turin de Santo André que garante o acompanhamento da 
administração pelos trabalhadores, será feito por uma comissão de três companheiros 
encarregada desse trabalho. 
Palavras-chave: participação na gestão; sindicatos. 

66. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Aprovado o sindicalismo do futuro. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 24/11/98. 

Comenta a criação dos comitês sindicais de empresa que passarão a ser a nova 
representação dos trabalhadores a partir dos locais de trabalho. 
Palavras-chave: comitês sindicais; lutas; classes. 

67. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Trabalhadores conhecem proposta da empresa. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 20/11/98. 

Comenta a proposta feita pela direção da empresa no sentido de reduzir salário e eliminar 
direitos. 
Palavras-chave: sindicatos; classes; trabalho. 



68. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Aprovada nova estrutura salarial. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo -18/11/98. 

Comenta a aprovação de uma nova estrutura salarial que estabelece o valor do piso mínimo 
para contratação. Além disso, a estabilidade foi estendida até 7 de janeiro e a empresa vai 
diminuir os custos de alimentação e transporte. 
Palavras-chave: estrutura salarial; trabalho; sindicatos. 

69. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Desemprego é recorde. 
Jornal do Brasil 
Rio de Janeiro - 30/04/98. 

Atesta através de dados estatísticos fornecidos pelo IBGE, que a taxa de desemprego subiu, 
a despeito do afirmado anteriormente pelo Ministro do Trabalho Edward Amadeo, que já 
está considerando preocupante o número de chefes de família desempregados, mas 
contrapôs com percentuais positivos de aumento de renda dos trabalhadores em 03 e o 
aumento do número de empregados. Esclarece o aumento do número de autônomos e os 
percentuais dos trabalhadores informais e de carteira assinada. Faz uma explanação sobre a 
posição da CUT, em apoiar saques e exigir do Ministro do Trabalho um "seguro
desemprego" para o flagelado da seca. 
Palavras-chave: desemprego; trabalho; sindicalismo. 

70. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Maratona mobiliza o ABC e vai ganhar o Brasil. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 17/11/98. 

Apresenta a proposta de renovação da frota de veículos apresentada pelos metalúrgicos do 
ABC durante a Maratona em Defesa do Emprego, promovida pelo Sindicato. 
Palavras-chave: lutas; sindicatos. 

71. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Empresas investem R$ 400 mi mensais em saúde. 
Gazeta Mercantil 
São Paulo - 22/04/98. 

Aborda o tema da auto gestão através da análise do segmento de Assistência Médica 
Autogestionada X cooperativas médicas, corretoras e medicina de grupo, comprovando que 
entidades que administram diretamente programas médicos de seus funcionários e 
dependentes, vêem no sistema uma forma de prestar melhor serviço ao usuário. Avalia o 
sistema em São Paulo, Minas, Rio e Paraná onde a empresa arca com a maior parte dos 
custos, mas os empregados têm sua cota de participação. 
Palavras-chave: trabalho; autogestão; participativa. 



72. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Cooperativa começou há um ano com 22 participantes. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 13/10/97. 

Comenta a experiência dos agricultores que se uniram em uma cooperativa com o apoio do 
Centro de Raízes e Tubérculos da UNESP e do SEBRAE. Apresenta a divisão do trabalho 
dentro da cooperativa. 
Palavra-chave: cooperativa 

73. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Cresce a procura por cooperativas 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 27/01/98. 

Explica a facilidade de cnaçao de uma cooperativa. Justifica que para profissionais 
autônomos e microempresas as cooperativas surgem como grande oportunidade de 
incrementar a renda. 
Palavras-chave: cooperativas; beneficios. 

74. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Cooperativa de calçados tem planos de extensão. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 29/12/95. 

Apresenta uma experiência de cooperativa de calçados em São Paulo. A empresa, que já 
tem sete anos e emprega 23 membros e 24 aprendizes, está pensando em expandir a 
fabricação para 1,5 mil pares por mês a mais do quer produz hoje. 
Palavra-chave: cooperativa de calçados. 

75. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Demissões voluntárias estimulam negócio próprio 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 02/11/96. 

Comenta as opções dos trabalhadores que entraram no Programa de Demissão Voluntária. 
A maior parte dos exemplos são de novas empresas que se formaram, são bares, 
sorveterias, cafés e consultorias, entre outras. 
Palavras-chave: demissão voluntária. 

76. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Cooperativas consideram fusões inevitáveis. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 25/09/1997. 



Relata a dificuldade em que se encontra algumas cooperativas de leite para enfrentar a 
concorrência do mercado. Essas cooperativas buscam fusões para enfrentar empresas como 
Nestlé, Parmalat e Danone. 
Palavra-chave: cooperativa de leite. 

77. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Empresas adotam cooperação para sobreviver. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 18/05/96. 

Comenta o projeto do professor da USP Silvio Aparecido dos Santos que, com o apoio do 
Sebrae, reúne pequenas microempresas para atuarem de forma cooperada. Analisa os 
resultados dessa experiência 
Palavra-chave: microempresas cooperativas. 

78. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Redução de salário deve afetar 70 mil trabalhadores. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo -10/12/97. 

Comenta a intenção de, provavelmente, 70% das indústrias de São Paulo em aderir ao 
acordo de redução de salários e jornada. Os sindicatos de metalúrgicos da Força Sindical 
concordam com a mudança. Outro ponto acertado foi a possibilidade das empresas 
realizarem o pagamento das férias e do abono de um terço somente no próximo mês. 
Palavras-chave: jornada de trabalho reduzida; negociação de salários. 

79. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Lavradores unem-se para driblar a seca na BA. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 05/07/97. 

Descreve o caso de agricultores da região de Valente - BA que se reumrao em uma 
cooperativa para, sem ajuda do governo, melhorar a renda da população trabalhadora. 
Palavra-chave: cooperativa de agricultores. 

80. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
O trabalho informal. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 09/01/96. 

Comenta a facilidade encontrada no Brasil de se montar uma cooperativa levantando a 
questão de que essas acabam se tornando meras empresas com menos tributação e 
encargos. 
Palavras-chave: cooperativas. 

81. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Trabalhadores querem jornada menor. 



o Estado de São Paulo 
São Paulo - 12/09/97. 

Comenta a decisão tomada no 2° Encontro Nacional das Federações de Trabalhadores de 
recusar o contrato temporário e demais medidas. Eles só estão dispostos a negoCIar a 
diminuição da jornada sem que esta acarrete em diminuição salarial. 
Palavras-chave: redução dajornada de trabalho; diminuição salarial. 

82. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Cooperativismo surrealista. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 22/10/97. 

Faz uma crítica ao artigo 444 da CLT que trata das cooperativas. O autor alega que 
empresas se valem do referido artigo para, formando uma cooperativa, fugir dos encargos 
trabalhistas. 
Palavras-chave: cooperativas; encargos trabalhistas. 

83. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
O ABC exige produção e emprego. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo -18/11/98. 

Narra o passo a passo das atividades realizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos na 
madrugada lutando por melhorias. 
Palavras-chave: lutas; sindicatos 

84. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Sindicato conquista PLR. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 21/1 0/98. 

Comenta a conquista dos trabalhadores da Conexel, uma autopeças de São Bernardo, que 
receberão R$ 500,00 de participação nos lucros. 
Palavras-chave: sindicatos; trabalhador. 

85. TRIBUNA METALÚRGICA ON-LINE. 
Volkswagem: negociação é rejeitada. 
Jornal Tribuna Metalúrgica On-Line 
São Paulo - 02/12/98. 

Noticia a decisão da assembléia que não autorizou a diretoria do Sindicato a construir uma 
proposta alternativa com a direção da empresa, negociando a PLR do próximo ano e o 
reajuste salarial da data-base. 
Palavras-chave: sindicalismo; lutas; trabalho; participação nos lucros. 



86. ZYLBERSZTAJN, Decio. 
Recoop, a chance de sanar vícios do cooperativismo. 
O Estado de São Paulo 
São Paulo - 08/02/98. 

Apresenta o RECOOP, programa de recuperação das cooperativas. Aceita a idéia de que as 
cooperativas andam mal, não por terem sido mal gerenciadas, mas por terem enfrentado os 
planos econômicos, sempre com nítidas desvantagens . Os recursos da RECOOP deverão 
ser distribuídos segundo três pontos que estão associados a três dificuldades: gestão 
profissional; racionalização econômica; auditoria independente. 
Palavras-chave: RECOOP; cooperativismo. 
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