Notas Bibliográficas
CIDADANIA NO BRASIL:
o Longo Caminho. De José
Murilo de Carvalho. Rio de
Janeiro: Editora Civilização
Brasileira, 2004. 236 p. ISBN:
8520005659.
O livro apresenta uma revisão histórica na área previdenciária e trabalhista a partir de 1930, relatando os avanços em relação a legislação, atuação do
governo e o caminho que o País percorreu
rumo a democracia, aos direitos sociais e
políticos e a universalização da previdência, sendo que este percurso foi denominado pelo autor como um longo caminho na
história da construção da cidadania (Nota
por Regina Célia Diniz Werner - PPGASC/
UFES).
SOCIABILIDADE,
SOFRIMENTO
PSÍQUICO E LESÕES
POR ESFORÇOS REPETITIVOS ENTRE CAIXAS BANCÁRIOS. De
Luiz H Borges. São Paulo:
Fundacentro, 2001. 180 p.
Este estudo aborda as relações entre a organização de trabalho e o processo de
adoecimento dos trabalhadores bancários,
em particular os caixas. Utilizando-se de
metodologia quantitativa e qualitativa o
estudo demonstra que as condições de
trabalho e a forma como se organiza a
produção é responsável pelo processo de
adoecimento, havendo fortes associações
entre elas e o sofrimento psíquico e as
Lesões por Esforços Repetitivos – LER
(Nota por Antônio Carlos Garcia Júnior –
PPGASC/UFES).

CULTURAE SAÚDE NAS
ORGANIZAÇÕES. De
Álvaro Tamayo e colaboradores. Porto Alegre:
Artmed Editora, 2004. 255
p. ISBN: 8536304154.
O livro de Álvaro Tamayo
e seus colaboradores apresenta diferentes
abordagens teóricas utilizadas em
pesquisas sobre saúde no contexto
organizacional. Cultura e Saúde nas
Organizações inclui temas como prazersofrimento, poder, stress, clima
organizacional, justiça, satisfação, gestão,
processos organizacionais e saúde.
Indicado para profissionais de RH,
pesquisadores, docentes e estudantes de
pós-graduação em Administração,
Psicologia, Saúde Coletiva, Saúde do
Trabalhador (Nota por Rosaura Bandeira
Beato – PPGASC/UFES).
POLÍTICA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EM SAÚDE. A Utopia da
Emancipação. De Ilara
Hämmerli S. Moraes.
Salvador: Editora Casa da
Qualidade, 2002. 171 p.
ISBN: 8585651687.
Este livro traz uma reflexão sobre possíveis
caminhos de como as informações em
saúde podem contribuir para um processo
democrático emancipador do homem
brasileiro e para a gestão e melhoria da
saúde. Para isto coloca em análise a
questão do poder e faz um resgate do
significado histórico que a informação em
saúde vem ocupando na atenção à saúde
em sociedades como a brasileira (Nota por
Patrícia Déa Braga - PPGASC/UFES).

