
 
 
 
 

 
  
 
 

Dezembro, mês do Natal, festa de Papai Noel, talvez não seja 
um bom momento para falar dessas coisas. Mas por ser 
dezembro, celebração do nascimento de Jesus Cristo, esse é o 
melhor momento para falar dessas coisas. Até porque 
precisamos saber se Jesus Cristo concordaria com o maior 
crime da história humana: a morte no trabalho. Seus 
discípulos, principalmente os contemporâneos, sabemos que 
concordam - com a morte no trabalho -. Se não fosse assim 
não teríamos cristãos, de todas as variantes, contribuindo 
para elas. Políticos, ditos cristãos, votando contra direitos dos 
trabalhadores;  empresários, ditos cristãos, concorrendo para 
a morte no trabalho; profissionais dos mais variados tipos, 
inclusive da saúde, ditos cristãos, concordando com a morte 
no trabalho; trabalhadores, ditos cristãos, assistindo 
passivamente a morte no trabalho. A morte no trabalho não é 
só a morte, em si, a morte imediatamente ocorrida. A morte 
no trabalho é sofisticada. Ela pode vir de forma aguda, mas, 
no mais das vezes, ela vem de forma lenta, insidiosa. A morte 
que se anuncia e vai matando aos poucos. Mata no acidente 
que mutila, mata no assédio moral, mata no assédio sexual, 
mata na doença ocupacional, mata na doença que não é 
reconhecida como ocupacional, mata na rua, mata em casa 
quando dissolve a harmonia da família, mata na última coisa 
que mantém o homem vivo: a esperança.  
Cristãos que assistem a essa tragédia humana têm algo de 
contraditório em sua fé. Será que concordam com isso?  
Se não, então por que? Por que ao invés de se ampliarem 
direitos à saúde e segurança no trabalho, esses direitos 
diminuem cada vez mais, como vemos no Brasil atual? 
Segundo o IBGE, 87% dos brasileiros são cristãos.  
Ou seja, de cada 10 trabalhadores mortos no trabalho, 9 são 
cristãos, de cada 10 parlamentares que nada fazem para 
evitar essa tragédia, 9 são cristãos, de cada 10 jornalistas que 
noticiam a morte no trabalho, 9 são cristãos, de cada 10 
médicos do trabalho que assistem as mortes no trabalho, 9 
são cristãos, de cada 10 engenheiros de segurança do trabalho 
que “zelam” pelos processo de trabalho, 9 são cristãos, de 
cada 10 juízes que julgam as ações de morte no trabalho, 9 
são cristãos. E de cada 10 governantes, esses então....      
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Cremos que Jesus Cristo não gostaria de saber disso, se é que 
não sabe. Mas, alvíssaras, se é que isso pode ser uma boa 
notícia, não são só cristãos que fecham os olhos à tragédia ou 
fingem que não veem ou não são cristãos em essência da fé. 
Em países muçulmanos a história não é diferente, em países 
budistas, bramanistas, politeístas, ateus, a questão é similar.  
O problema não é fé religiosa - é a fé econômica -.  
Embora sejam distintas, guardam similaridades na sua gana 
fundamentalista de fazerem valer suas convicções. Nem que 
para isso, pessoas que trabalham sejam exterminadas. 
Que diferença há entre o fundamentalismo cristão, o 
fundamentalismo econômico, o fundamentalismo partidário, 
em matéria de defesa da dignidade humana do trabalho? 
Estamos assistindo perplexos ao desmonte das legislações 
protetivas da saúde no trabalho. Em nome de quê?  
Da economia? Economia? Economize-se em covas, em 
cemitérios, em mutilações, em atendimentos médicos, em 
remédios que em nada contribuem para a mudança dos 
processos de trabalho. Hoje temos no Brasil uma profusão de 
mitos. Para todos os gostos. Para um país que já teve os 
gladiadores do Big Brother como heróis nacionais, para um 
país que elege um presidente que elogia a ditadura e a tortura, 
para um país cuja polícia assassina crianças e seus chefes o 
justificam, para um país que espanca pessoas por sua opção 
sexual, para um país que crê que a defesa de direitos humanos 
é a defesa de bandidos (como se todos não fossemos humanos e 
não tivéssemos direitos), para um país que tem empresas que 
matam descaradamente e depois vem à televisão dizer que 
estão fazendo tudo pelos mortos - os mortos enterrados, os 
mortos desaparecidos e os mortos vivos que choram o crime - 
é preciso cultuar mitos. Na sagrada celebração do Natal, em 
respeito à necessidade de cultuar mitos, vamos pedir ao nosso 
mito oportuno que nos prive dessas desgraças que cada vez 
mais nos assolam: perdas e mais perdas de direitos no 
trabalho. Papai Noel, por favor, faça alguma coisa pela saúde 
do trabalhador....  ■ ■ ■ 

Papai Noel e a  
Saúde do Trabalhador 
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   OS GRANDES CRIMES NÃO DEVEMOS ESQUECER 

continua 

É muito estranho resguardar a placidez dos "Crimes do Estado contra a Saúde-Trabalho-Ambiente!" Fadel nos desafiou a iniciar nova seção neste 
incansável periódico na militância pelo trabalho digno. O Boletim Intersindical nº 51 (Novembro - 2019) conversou com Jeliel. Inventivo e de 
apreciável alegria de viver, é um brasileiro que "faz de um tudo para sobreviver". Como "avulso", acidentou-se gravemente em circo, resgatando 
nosso imaginário do incêndio do circo de Niterói que não sairá da memória dos pais e crianças dos 1960. Desconhecido dos jovens do milênio, este 
crime abre os trabalhos para a Seção no mês em que O MAIOR ASSASSINATO COLETIVO BRASILEIRO completa 58 anos. “Acidentes” em 
circos, envolvendo artistas, não costumam ser eventos anônimos. Trabalhadores que se acidentam durante a montagem de suas estruturas seriam 
tão visíveis? Incêndios em casas de shows não são “exatamente” tragédias como se costuma denominar. Também não se trata de "espetáculo de 
horror", "espetáculo mais triste da terra". O pesar de um "Crime de fogo" sobre espectadores e famílias deveria ser aproveitado para evitar a 
sucessão de crimes por negligência - assustadora - a julgar pelo desprezo à vida e o triunfo satânico da preservação de trocados, para não gastar 
com a segurança das pessoas inocentes que sustentam o negócio. O incêndio do Gran Circus Norte-Americano de Niterói do empresário Danilo 
Stevanovich foi tema de diversas reportagens, livro de Mauro Ventura, do programa Linha Direta Justiça da Rede Globo (2006), de artigos 
científicos explorando-se muitos prismas deste crime em que permaneceram dúvidas sobre as condenações. Atendendo ao desafio do Boletim, 
mergulhei na pesquisa de fontes, reflexões e analogias. 

 

SÉRIE 

Atendendo aos princípios da Saúde do Trabalhador e ao mote da seção, a releitura 
das fontes visou identificar elementos que costumam ser secundarizados na 
investigação de crimes designados de catástrofes. Vamos a uma releitura dos fatos. 
Convido-os a contribuírem nas interpretações que lhes trago.   
Após a comoção e socorro das vítimas, os incêndios são submetidos à perícia.  
A declaração preliminar do perito - “o circo não tinha condições para funcionar” - e 
menções à negligência da autoridade que autorizou o funcionamento foi veiculada 
amplamente nos jornais da época. Divulgou-se repetidamente que um elefante em 
sua fuga desesperada das chamas abriu a 'inexistente' saída de emergência 
(apelidada de "corredor da morte") e, involuntariamente, salvou centenas de 
pessoas, sendo domado posteriormente por empregados do circo. Enquanto isso, 
Danilo Stevanovich, o proprietário, pouco depois, informou aos periódicos seus 
prejuízos de 50 milhões de cruzeiros, cujo seguro cobria apenas três milhões (Jornal 
"A Noite", 18/12/1961, p.9). Declarou também à Tribuna da Imprensa que “Só 
mesmo um crime pode justificar o incêndio”, suspeitando de "favelados expulsos da 
primeira sessão." Reapareceria dias depois, anunciando em Porto Alegre (RS), a 
decisão de não reconstituir o Gran Circus Norte-Americano. Na sentença final do 
processo não consta seu depoimento à polícia (Knauss, 2007). Ausentou-se, 
portanto, da cena do crime, não prestando depoimento. O que lhes parece? 
 

Gran Circus Norte-Americano em Niterói 

 Nº 1 

  

A manchete ao lado foi modesta. Contados ao fim foram 503 MORTOS, a maioria crianças. 
Ando embriagada pela atividade que temos desenvolvido para a seção "Trabalhadores 
Anônimos" deste Boletim Intersindical. Percebo que há pessoas que duvidam que trocar 
saberes e sabedorias, olhar nos olhos de quem se habituou ao soslaio, vivificar 'estátuas' que 
nos servem dia-a-dia, contagiar pessoas com nosso encantamento, 'palpar' gratidão nos 
entrevistados ao tocarem sua história impressa, conhecer bravuras, dores, determinação, 
caminhadas de vida, descobrir músicas, sabores, filmes, compositores, engenhosidades, pode 
extasiar. Aprender é uma arte! E os trabalhadores invisíveis nos levam a universos 
desconhecidos do saber acadêmico. Um aqui nos diz que operou o ombro depois de demitido 
há anos, outra quase operou o ombro após ter deixado o emprego, outro ali não opera a 
coluna por não poder parar de trabalhar, alguém desistiu da construção civil por ver a 
prancha arrancar o capacete do amigo, acolá um não conseguiu mais trabalho após grave 
acidente 'de trabalho'... Desempregados, informais, 'avulsos', eventuais, desalentados, 
excluídos, expostos à roda do trabalho infantil... Muitas denominações às categorias de 
apátridas da própria pátria! A essa altura, vocês devem estar achando que há algo estranho 
no prazer que relatei. É porque é estranho suavizar o trabalho indigno, efetuar análises 
epidemiológicas rasas que não problematizam o adoecer e morrer pelo trabalho, interpretar 
tecnicamente os sub-registros, dificultar o acesso às bases de dados estatísticos, culpabilizar 
vítimas por acidentes, doenças e mortes no trabalho.  

RESUMO 

O 'famoso' incêndio (503 mortes) do Gran Circus Norte-
Americano em Niterói ocorreu na vesperal de 17/12/1961, 
às 15:45h, com mais de 3000 espectadores. Anúncios da 
época diziam possuir "60 artistas, 20 empregados e 150 
animais" e "como a montagem do circo demandava muita 
mão de obra", contratou-se outros 50 trabalhadores 
'avulsos'. A investigação - que constatou inexistência de 
saída de emergência e extintores de incêndio e cobertura 
de parafina na lona - concluiu se tratar de incêndio 
criminoso e a 'culpa' (adivinhem?) recaiu no trabalhador 
'avulso' 'Dequinha' (“epiléptico com baixo nível mental”), 
demitido após diversas repreensões do patrão e prometer 
"botar fogo no circo". Condenado a 16 anos, fugiu 7 anos 
depois e foi encontrado morto com 13 tiros. Embora 
tivesse confessado o crime, a condenação gerou 
controvérsia. Treme-Treme (Doracy Campos), o palhaço, 
sustentava a hipótese de negligência nas instalações 
elétricas. O depoimento do proprietário não consta dos 
autos de investigação do incêndio (Knauss, 2007). 
Destaque-se que Stevanovich teve outros dois circos 
anteriormente destruídos por fogo (1950 e 1952) e 
continuou no ramo até morrer (2001). 

Fórum Intersindical - Se você tem alma, o que falta p’ra se indignar? 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/05/brasileiras-estao-entre-acrobatas-feridas-em-acidente-em-circo-nos-eua.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/01/autor-de-livro-sobre-incendio-de-circo-em-niteroi-rj-lamenta-tragedia-no-rs.html
https://www.youtube.com/watch?v=oqaRG6caHuE&feature=youtu.be
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=348970_06&pagfis=4062
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=348970_06&pagfis=4062
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n53/a03v5327.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_do_Gran_Circus_Norte-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_do_Gran_Circus_Norte-Americano
https://super.abril.com.br/historia/espetaculo-de-horror/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/01/1222510-condenado-pelo-incendio-de-circo-em-niteroi-foi-morto-com-13-tiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/01/1222510-condenado-pelo-incendio-de-circo-em-niteroi-foi-morto-com-13-tiros.shtml


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÓRUM INTERSINDICAL 

 

Página 3 

 

   OS GRANDES CRIMES NÃO DEVEMOS ESQUECER 

O povo (em especial a vizinhança em Niterói) solidarizou-se com doações, inclusive de sangue. 
Consta da investigação que Adilson Marcelino Alves ("Dequinha"), principal condenado pelo 
crime, também doou sangue. Hospitais públicos e privados socorreram as primeiras 800 vítimas 
e as seguintes. O Governador do RJ, Celso Peçanha, convocou marceneiros para a fabricação de 
caixões e operários da Prefeitura ampliaram o número de covas (Knauss, 2007). Contabilizou-se 
503 mortos (queimados, pisoteados e asfixiados). Mauro Ventura, por ocasião do crime da Boate 
Kiss (Sta. Maria/RS, 23/01/2013), comentou: "mais de 50 anos depois, nenhum dos parentes das 
vítimas foi indenizado e apenas os supostos autores do fogo criminosos - por muitos considerados 
"bodes-expiatórios" - foram presos. O dono do circo, Danilo Stevanovich, ficou solto, voltou a 
trabalhar com circo e a família segue no ramo. Ninguém entrou com processo. Um dos motivos era 
porque achavam que o circo era americano." Pessoas, em grande parte crianças, carbonizadas no 
auge de sua alegria, confiantes num Estado que não sabiam, ao morrerem, que era colonizado, 
dominado pelo poder econômico, patrimonialista, irresponsável e genocida para com a sua 
gente, com a população sob sua guarda. Coisa que, tudo indica, não mudou até hoje (2019).  
 Às vésperas daquele natal, o Presidente João Goulart reiterava sua OPOSIÇÃO ferrenha à remessa de lucros no Brasil ao exterior ("A Noite", 
23/12/1961, p.2). No recém aprovado sistema parlamentarista, Jango havia assumido a presidência em 08/09/1961, tendo Tancredo Neves como 
primeiro ministro. Defendia as reformas de base e a nacionalização da energia elétrica, refino de petróleo, químico-farmacêutico, sendo deposto 
pelo Golpe Militar de 1964. Em 10 de abril, os direitos políticos de Jango foram cassados por 10 anos. 
'Sorte' bem diversa foi atribuída pelo Estado a Danilo Stevanovich que teve outros dois circos - Bufalo-Bill e Shangri-la - destruídos pelo fogo, 
respectivamente, em 1950 e 1952. Os raios caem no mesmo lugar, não é? A família Stevanovich, de tradição circense de 150 anos, tem origem 
iugoslava e francesa e iniciou-se na arte como saltimbancos. A perseguição nazista na 2ª Guerra Mundial levou-a à América do Sul e continua 
atuando no Brasil, sendo atualmente proprietária da companhia Le Cirque. Retomando o rastro de fogo, Bufalo-Bill foi devorado por chamas em 
22/11/1950 levando o palhaço às lágrimas e a prejuízo de 5 milhões de cruzeiros ("Correio Paulistano", 23/11/1950, p.2). Shangri-la esfumaçou-se 
antes da matinê de 04/09/1952 ("A Noite", 05/09/1952, p.4). Em ambos, menciona-se que os animais foram as únicas vítimas.  
O endereço dos circos permaneceu o mesmo e muitas companhias se apresentaram neste local. 
 

 
 

Na investigação do crime do Gran Circo, suspeitou-se inicialmente de dois empregados dos 
Stevanovich que haviam ameaçado incendiar o circo Big Top. Doracy Campos - o palhaço 
Treme-treme - divergiu da versão da polícia sobre os fatos. Entrevistado pela equipe do 
Laboratório de História Oral e Imagem/Depto. História/UFF em 2001 é taxativo: "Não foi 
ninguém. A polícia foi que achou que foi, não foi ninguém. Eu estive lá dez dias, examinei tudo 
lá, nossa, a fiação dele estava super-terrível, e os fios, trinta, quarenta fios grossos, 
desencapados. Eles, nesse ponto, eram muito relaxados." Outro entrevistado, o médico recém-
formado Carlos Caldas menciona que o trabalho digno e a "lição de evitar tragédias iguais" não 
podem ser esquecidos (Knauss, 2007). Inevitável nos alinharmos à posição de Doracy Campos e 
Carlos Caldas de não desejar "ver o circo pegar fogo"! Discordamos, entretanto, do julgamento 
de Doracy que isenta a todos pelo crime pois, a julgar pela profusão de fios desencapados, houve 
negligência, certamente consentida - quiçá imposta - pelo proprietário.  
 

    Interrogatório público dos acusados. (Dequinha à 
esquerda, Bigode à direita, ambos sentados, e o governador 
Celso Peçanha no centro, em pé.) Fonte: Correio da Manhã. 

Arquivo Nacional (Knauss, 2007) 

Dois incêndios 'criminosos' pregressos e o registro de pelo menos duas ameaças de outros levam a crer que trabalhar com os Stevanovich era no 
mínimo temerário. Os três condenados são considerados por muitos, como pelo repórter entrevistado Gilberto da Cunha Lopes "bodes 
expiatórios". Não é de se espantar: o eletricista peruano do circo, afirmando ter dúvidas sobre a origem do fogo, caçoa dos 'eleitos' cúmplices e 
condenados junto com "Dequinha": "Dirce Fantasma bebia cachaça que não agüentava. Uma mendiga que vivia ali na favela do São João. O tal 
Walter, vivia com um cachorro. Prenderam a ele e o cachorro" (Knauss, 2007). 
 

 
Apesar dos cuidados da Secretaria de Segurança em proteger do linchamento 
o acusado principal, o interrogatório foi público (foto acima). Conclusão: 
Adilson Marcelino Alves ("Dequinha"), autor principal, ateou fogo à lona; 
Walter Rosa dos Santos ("Bigode") comprou e atirou a gasolina à lona; e José 
dos Santos ("Pardal") vigiou o local. Adilson Marcelino Alves foi condenado 
a 16 anos de prisão com 6 anos em manicômio judiciário; Walter Rosa dos 
Santos, a 16 e José dos Santos a 14 anos; as duas mulheres foram absolvidas. 
A "sentença do juiz anota: “Monstros de insensibilidade. Merecerão o nosso 
desprezo pela falta de qualquer calor humano e de emotividade”" (Knauss, 
2007, p.40; grifos no original). Consta dos autos que "Dequinha" foi detido 
dias depois nas proximidades de sua residência em Niterói. Revistas e jornais 
da época publicaram entrevistas de sua mãe que dizia que seu filho, "maluco 
desde criancinha" já havia sido internado em sanatório e sempre tivera 
mania de se culpar e dera muito trabalho à polícia "confessando furtos, cujos 
produtos, porém, não se viam" (Knauss, 2007, p.38-39). 
 

Sem entrar no mérito da sanidade mental, estes relatos mostram 
que a polícia 'conhecia' e possuía o cadastro de Adilson 
Marcelino Alves. Conhecia, sobretudo, a conveniência de colocar 
a culpa em alguém que tendia a confessar 'culpas' poupando o 
ausente proprietário Danilo Stevanovich e o Estado. Reza a lenda 
que Nero, em Roma, 64 d.C., teria se extasiado diante do incêndio 
da gentalha. Ao boato de que seria o mandante, cinicamente 
atribui a culpa aos cristãos atirando-os aos leões famintos do 
Coliseu. Esta seria a origem da expressão "alegria de palhaço é 
ver o circo pegar fogo". Outra 'reza' muito comum no 
empresariado é 'exilar' reservas financeiras em paraísos fiscais. 
Os Stevanovich estariam entre eles? Ou seriam negligentes com a 
segurança apenas para ampliar lucros? Em qualquer das 
hipóteses, uma voz não pode ser calada: o Estado não pode estar 
ausente destes crimes contra a Saúde, Trabalho e Ambiente! Esta 
seção do Boletim visa ampliar e amplificar vozes nessa luta. ■ ■ ■ 

Pesquisa e Texto: Rosangela Gaze 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=348970_06&pagfis=4115
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=348970_06&pagfis=4115
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jango_(filme)
https://tribunadoceara.com.br/diversao/comportamento/conheca-historia-de-que-vive-para-o-circo-e-pelo-circo/
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=090972_10&pagfis=4223
http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.aspx?bib=348970_05&pagfis=14457
http://leiturasecriacoes.blogspot.com/2011/04/de-onde-vem-expressao-ver-o-circo-pegar.html
http://leiturasecriacoes.blogspot.com/2011/04/de-onde-vem-expressao-ver-o-circo-pegar.html
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É bem verdade que, nas sociedades capitalistas, o direito conquistado pelos trabalhadores sempre ficou aquém de seus legítimos direitos. 
Todavia, a luta incessante por direitos, a partir do trabalho, gradualmente impulsionou o processo civilizatório. Diante de uma história 
humana em que a escravidão e a servidão imperou, o conflito de classe passo a passo, por razões de ética e de maioria dos oprimidos 
caminhava para, quem sabe, uma sociedade sem classe, mais justa. Ocorre que o neo-liberalismo (cujo prefixo neo é uma suavização de 
mais cruel) gerou, como era de se esperar, outros neos... Neo-evangelismos, neo-fascismos, neo-nazismos, neo-empreendedorismos, neo-
ódios, neomundos sem perspectivas éticas e humanitárias visíveis. O requinte dessas ideologias se estende em dizer que não existe mais 
ideologia. Pausa!  
Vive-se hoje o enriquecimento vultuoso dos monopólios, dos conglomerados; aumentam a desigualdade social, a violência e a pobreza; 
crescem a fome e a miséria; extinguem-se espécies da flora e da fauna; ocorrem diariamente milhares de mortes no trânsito; crescem os 
acidentes de trabalho, do mesmo modo que a construção de mansões, de resorts e hotéis luxuosos; privatizam-se praias, rios, florestas; 
mercantilizam-se o vento, a água, o solo, o subsolo, as ondas. Exige-se que os países expandam a sua economia mesmo custando a 
degradação da vida, principalmente de quem? ... dos trabalhadores. 

artigo  
do mês  Nº 3 Trabalho E... Emancipação 

Eguimar Felício Chaveiro* 

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos** 

A pergunta é simples, tão simples como necessária: quem é ou deve ser o 
responsável pela emancipação dos trabalhadores? Nesta mesma direção, 
outras perguntas deverão ser feitas: será que o Estado burguês, por meio 
das políticas públicas, ou do sistema jurídico, aliado ao sistema policial, 
promoverá a libertação dos trabalhadores? Hoje, de acordo com o 
imaginário e a cultura dominantes, poder-se-ia interrogar: o mercado e o 
seu ente essencial - o consumo - podem ser responsáveis pela libertação das 
grades da pobreza, da desigualdade social, da violência contra os 
trabalhadores? Convém também, com os pés na atualidade, questionar se 
padres, pastores, gurus, terapeutas esotéricos, coaches, ou signatários do 
empreendedorismo, conseguem, concretamente, ser aliados dos 
trabalhadores ou de seus opressores. A resposta provável é que todos são 
acrobatas do ambíguo. Essas interrogações apimentam o debate 
contemporâneo que envolve diretamente o lugar do trabalhador na 
sociedade capitalista que, agora, em escala  mundializada, vê-se, além de 
alijado do emprego, da segurança e dos direitos previdenciários, chamado 
a desistir das lutas sindicais, dos movimentos sociais, dos partidos políticos 
ou de agremiações que intentam e sonham com outro tipo de sociedade.  
Vê-se desprovido, em sã consciência ou em ilusória aparência, da sua maior 
condição de trabalhador: o reconhecimento de ser ... trabalhador.  
O chamado à desistência da luta é a peça principal da manutenção da 
exploração. A resposta provável é que ao perder sua identidade enquanto 
trabalhador, perde sua identidade com o mundo. Hoje é comum, por 
exemplo, a disseminação da ideia de que o trabalho não é mais o portador 
da emancipação e, portanto, os trabalhadores, assim como a referência de 
sua classe social, não são mais fundamentais para falar da opressão, da 
dominação, da subjugação. Muitos discursos justificam essa posição 
afirmando que os serviços, a informalidade e a diversificação do tecido 
social, bem como o consumo dirigido, a desindustrialização, o rentismo - e 
outras características do capitalismo atual - foram responsáveis por retirar 
o trabalho da posição de “cimento identitário das lutas emancipatórias”.  
As identidades de gênero, raça, etnia, sexualidade, juvenis - e outras -, de 
inestimável força de combate pelos direitos humanos, dão a impressão, no 
tom do argumento, que não veem o trabalho como fonte emancipatória e, 
portanto, não veem a questão de classe social fundamentada na relação 
capital-trabalho. Muito porque o trabalho assalariado perdeu e está 
perdendo a centralidade no tecido social. Assim, o lema seminal - 
trabalhadores do mundo todo, uni-vos! - cai por terra; cai por terra 
também, nessa ordem discursiva e ideológica, coadjuvante da globalização 
econômica, a ideia de que o trabalhador não possui pátria. Sai a condição 
de construção da pátria. Entra a criação de multidões de párias.   

 

Nesse quadro, teorias explicativas e contra-hegemônicas 
como as da alienação, do fetiche da mercadoria, da 
individualização, da cultura narcísica do corpo, da 
hegemonia e da dominação, entre tantas, são deixadas 
para trás. O plantel de argumentos que insinua a 
necessidade de os trabalhadores desistirem da luta 
continua: dizem que as lutas sociais, por se ramificarem e 
por se dispersarem num gigante atomismo social, não têm 
sentido. Claro, incluindo-se aí a luta social dos 
trabalhadores. E se já não têm mais sentido vale 
responsabilizar o trabalhador por seu “fracasso”.  
Nesse caso não há indagação, só resposta: a opressão do 
capital sobre o trabalho logra sua apoteose vitoriosa - o 
capital não oprime, é o trabalho que fracassa -.  
No âmago de um liberalismo, multiorgásmico, furioso, 
avassalador, destemperado, no mais das vezes com apelo 
religioso, convém apresentar às legiões desesperadas um 
apelo moral, responsabilizando os trabalhadores pelo 
autocontrole do emprego, de sua formação, de sua vida e, 
claro!: de seu fracasso. Quase se pode dizer, no idioma 
liberal contemporâneo, que a luta de classes se extinguiu 
porque o trabalhador não existe mais. Ora, se o trabalho 
não é referência, se não há divergência de classe, se não 
há conflito, então está tudo resolvido, A VIDA É BELA! 
Resposta? O conflito se transfere à esfera pessoal, 
diálogos se transformam em lutas sangrentas de ódio, 
feminicídios aumentam, racismos aumentam, homofobias 
aumentam, intolerâncias religiosas aumentam, xenofobias 
aumentam. Sem se ter indagado, por que então a resposta 
de um conservadorismo medieval que invoca a família, a 
religião, a pátria? Simples. A evolução humana alicerçou-
se na civilização do trabalho, especialmente após a 
Revolução Industrial, quando ao se delimitar a 
hegemonia do capital sobre o trabalho, o esforço em 
busca de um equilíbrio nas contradições de classe, de 
algum modo criaram a era do direito dos trabalhadores. 

Série O Trabalho E... 
Nº 1 Trabalho E Corpo 

Nº 2 Trabalho E Território 
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Voltemos ao assunto.  
Ora, o pedido de desistência do trabalhador como sujeito de sua emancipação, ganha peso com a pregação de sucesso individual. Por isso é 
que no plano da construção ideológica, vendem-se esperanças, criam-se teologias da prosperidade, fazem acrobacias metafísicas para o 
trabalhador desacreditar da história, da totalidade social e da própria exploração, como um dado concreto e implacável do capitalismo. 
Nessa arena também os trabalhadores que possuem empregos, vigiados, manipulados e controlados, são obrigados a entrar num regime 
enlouquecedor de competição com o par. Prêmios, fotos nas paredes dos postos de trabalho, mudança semântica de trabalhador para 
colaborador, por exemplo, promessas de viagens, organização de festas empresariais, seduções ostensivas de acumular cada vez mais, 
competição eliminatória do outro, geram esquemas de culpabilização. Essa culpa possui um extrato repetido: os trabalhadores não 
possuem qualificação suficiente; não sabem empreender, não oram ou não se esforçam; não são inteligentes e capazes.  

 

 Nº 3  Trabalho e Emancipação 

Culpar o trabalhador é uma tática das empresas; e retirar o trabalho como alavanca de 
emancipação é outra. Ambas são importantíssimas para o sistema perpetuar a exploração. 
Não deixar o trabalhador pensar como trabalhador extraindo o trabalho como um operador 
de vida é o centro dessa triste operação. Mas o trabalho insiste em mostrar-se como concreto 
histórico: quanto mais desempregados mais gente mora nas ruas, mais violência há; quanto 
mais desigualdade social mais conflitos eclodem. Melhor para os que lucram com a miséria e 
a violência: mais vendas para a bilionária indústria da segurança e das milícias.  
Outra tática das empresas reside em constituir climas afetivos mantendo a exploração e os 
salários baixos. Por conseguinte, gerar pressão social e culpabilização moral pelo insucesso; 
induzir ao adoecimento e retirar os direitos; fazer o trabalhador levar tarefas para a casa, 
eliminando a fronteira entre a sua vida particular e a empresa; criar estratégias de gerar 
consumo no seu tempo livre e infundir a auto-exploração ao máximo parecem validar que 
quem luta pela justiça desconsidera o trabalho como fonte de “emancipação pela via da 
riqueza”. Trabalho como emancipação implica nas lutas de gênero, de raça, de etnia ou de 
qualquer outra que enfrente qualquer tipo de opressão. Não se vive numa sociedade 
complexa em que componentes do corpo, da cultura, da esfera simbólica e da natureza não 
devam ser considerados nas lutas, nas pautas organizativas, nas táticas de vida que, 
conforme Arroyo (2012), devem criar “espaços de viver”. Ao contrário: as mudanças sociais 
que sedimentam a sociedade mundializada requisitam alteração nas formas de luta; 
requisitam aglutinar todas as lutas dispondo-as contra toda forma de opressão, seja em 
forma de preconceito, escravização, silenciamento, subalternização. Interpretar as 
contradições sociais, discernir as ideologias vigentes, organizar a luta e criar espaços de 
viver são nutrientes da emancipação. O trabalhador produz o mundo pelo trabalho - isso 
não pode ser esquecido em nenhum gesto -. E nunca se deve esquecer, parodiando a poetisa 
Angela Barbosa, que dizia que a vida é um luxo, que luxuoso é lutar, resistir, juntar os 
movimentos que, por serem oprimidos em suas solidões, ainda não conseguiram se juntar na 
única coisa que os une em busca da emancipação: o trabalho. ■ ■ ■ 

NOTA dos EDITORES 

A produção acadêmica de textos, ditos científicos, não é acessível ao cidadão 

‘comum’. Os milhares e milhares de textos produzidos e armazenados em revistas 
científicas, todos os anos, são lidos apenas entre os pares, ou seja, entre os mesmos 

que os escrevem. Ficam armazenados nas estantes de uma ‘ciência’ hermética, 

discriminatória e descolada da sociedade que, para ser conhecida do público, tem 

que ser traduzida nos jornais, revistas ‘leigas’, boletins, televisão, blogs, vídeos da 

internet, no boca-a-boca. No caso da saúde do trabalhador, essa situação é mais 

grave, pois o que se escreve sobre o tema deveria ter como alvo principal de 

divulgação, ora pois, os trabalhadores! Não é o que ocorre. Revistas ‘científicas’ 

que tratam da saúde do trabalhador não são “para o bico” dos trabalhadores 
comuns. E, cada vez mais, são cada vez menos “para o bico” dos próprios 

pesquisadores da saúde do trabalhador. São muitos os obstáculos para que nós, 

acadêmicos, professores, militantes, profissionais da saúde do trabalhador 

consigamos publicar em revistas ‘científicas’. Os julgadores dos textos são 

rigorosos, cujo rigor, guardado pelo anonimato, é de credibilidade duvidosa. 

Querem mudar conteúdo, questionar opiniões, mudar o método, mexer na alma do 

que está escrito. Além disso, revistas ‘científicas’ cada vez mais cobram para 

publicar, exigem tradução para o inglês, levam meses e até anos para dar respostas 
se aceitam ou não o artigo que parece ser tido como uma ameaça para uma estética 

científica de caráter dúbio e que não está preocupada em massificar e democratizar 

o conhecimento produzido. É com este espírito de resistência que a seção de 

artigos do Boletim do Fórum Intersindical pretende ser um espaço aberto e 

democrático de reflexão e difusão de conhecimentos. Mande seu texto. Participe!  

 

      

* Eguimar Felício Chaveiro. Geógrafo,  

livre docente na Universidade Federal de 

Goiás e pós-doutor em Saúde Pública  

pela ENSP/Fiocruz 

Os artigos desta seção são cartas de resistência, 
escritas por pessoas que ainda acreditam que os 
trabalhadores são seres humanos. São cartas de 
resistência escritas para os que se acham donos 

do país, ora por serem políticos, juízes e  
governantes que defendem o poder econômico - 
dos que tratam os trabalhadores como animais 
de caça -, ora por serem cidadãos omissos que 

sustentam o adoecimento e a morte no trabalho. 

** Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos. 

Pesquisador do Depto. de Direitos 

Humanos, Saúde e Diversidade  

Cultural da Ensp/Fiocruz 

Fórum Intersindical  

Condenados a Perseverar 

(Amadeu Alvarenga) 

 

Djanira - Serradores [1959] 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2449/serradores 

 

http://www.piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/educacao/uploadAddress/O_direito_a_tempos-espau00E7os_de_um_justo_e_digno_viver%5b1271%5d.pdf
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2449/serradores
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FÓRUM INTERSINDICAL 

No Fórum Intersindical, como não poderia deixar de ser, a 
palavra protagonista é dos sindicatos de trabalhadores.  

Quanto mais os governos liberais, ultraliberais, hiperliberais, 
delirantemente neoliberais, cuja única ética se alicerça na 

maximização dos lucros privados, tentam destruir as 
organizações sindicais, mais a voz dos trabalhadores se 

levanta! Mesmo que acreditem que a Terra é plana, mesmo 
que tentem exterminar índios, mesmo que defendam o fim da 
democracia e defendam a excrescência da tortura, mesmo que 

defendam o Estado policial que assassina negros, pobres e 
miseráveis, mesmo que privatizem o Estado, mesmo que 

defendam a ilegalidade de grileiros, desmatadores, pistoleiros, 
assassinos de aluguel e mesmo que impulsionem o Estado 

paralelo das milícias, mais a voz dos trabalhadores se levanta! 
Mesmo que pretendam destruir a universidade pública, 

destruir a ciência social e política e a educação 
transformadora, mesmo que chamem Paulo Freire de 

energúmeno, mesmo que decretem o fim da proteção ao 
trabalho e o fim da seguridade social, mesmo que se agachem 
à casta dos coturnos militares e lambam as botas do império, 
mesmo que tentem nos fazer de otários e continuem fazendo 

de otários os otários, mais a voz dos trabalhadores se levanta! 
Diante desse cenário de horror pós-democrático em que a 

imprensa é a razão do horror por noticiar a notícia, em que a 
justiça é a razão do horror por julgar o horror e em que os 

que sofrem os efeitos do horror são a razão do horror só resta 
a voz dos trabalhadores. As duas últimas Oficinas Temáticas 

do Fórum Intersindical (25 de outubro e 29 de novembro) 
trouxeram a voz dos trabalhadores e trabalhadoras sobre o 

que se passa nesse estranho Brasil de hoje, rapidamente 
transformado, em menos de um ano, em laboratório vivo de 
um proto-fascismo tropical. Casualmente, a mesa de debate 
do dia 25 de outubro reuniu dirigentes sindicais do gênero 
masculino. Não foi intencional. Retratou, com certeza, a 

predominância dos homens na estrutura sindical vigente no 
país. Mulheres são minoria no movimento sindical. Hermano 
Castro, diretor da ENSP [Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca]  coordenou a mesa em que estavam presentes 
Paulo Henrique (Sindicomercio); Gilberto Leal 

(Sindibancários); Olímpio (Sind. Asseio e Conservação); Luiz 
Antonio (Sinttel); Jesus (Sindimetal) e Sandro (Sindsaúde). 
Após uma contextualização de Hermano sobre o momento 

político atual, cada um dos companheiros sindicalistas 
discorreu sobre os problemas que afetam o movimento 

sindical atualmente e, de forma unânime,  
desfraldaram a bandeira da luta e da resistência. 

PERFIL 

SINDICAL Sindicatos unidos  
jamais serão vencidos! 

Se eu tivesse mais alma p´ra dar,  

eu daria 

Isso p’ra mim é viver 
(Caetano e Djavan - Linha do Equador) 

Foi um debate muito denso e rico, mas havia um detalhe: a mesa 
foi composta somente por homens. Como forma de resgate do 

papel da mulher na luta sindical, mesmo sendo em menor 
número, no dia 29 de novembro a Oficina Temática foi um 

debate exclusivamente coordenado por mulheres: Mulheres na 
Luta Sindical pela Saúde. Lá estiveram Nelma (Sindsprev); 

Regina (Sintuperj); Luiza (Sindsaúde); Edna (Sinttel); Angela 
(Sintraturb); Raimunda (Sindimetal). A mesa foi coordenada 

por Lucia Souto, do DIHS/ENSP/Fiocruz, e presidente do 
CEBES [Centro Brasileiro de Estudos de Saúde]. 

Além das questões conjunturais do Brasil e os ataques cotidianos 
aos direitos humanos perpetrados pelo governo e seu tresloucado 

ministério, um tema foi recorrente no debate: a mulher 
brasileira sob ataque. O machismo, o patriarcado, a hegemonia 

masculina, o desrespeito e a discriminação, especialmente no 
trabalho, contra a mulher é assunto permanente a ser mantido 
no debate sobre a sociedade brasileira. No mais, as 7 mulheres 

que compuseram a mesa, guerreiras, bravas militantes e 
consistentemente preparadas para o enfrentamento e a luta 

deixaram uma palavra de ordem: mais articulação, mais 
organização e mais luta. Um indicativo de oficinas itinerantes 
para o ano 2020 foi tirado, em que a formação e a produção de 

conhecimentos será a tônica do Fórum Intersindical. ■ ■ ■ 

Fórum Intersindical 

Se conseguirem acabar com tudo sobrarão os  
trabalhadores p’ra começar de novo 

 
 

 

 

 

Foto: Marcel Caldas 

 Foto: Marcel Caldas 
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FÓRUM INTERSINDICAL 

Trabalhadores 
Anônimos 

 
 

Dando Visibilidade às 
Identidades Sociais 

 

 

A invisibilidade social dos trabalhadores é patente. Seu adoecimento e sua morte ao produzirem os bens e os produtos de 

consumo que movem a sociedade e a vida, em si mesma, não constam da embalagem. Não está no rótulo do que comemos e 

usamos que, para chegar em nossas mãos, adoeceram ‘x’ trabalhadoras, morreram ‘y’ trabalhadores. A doença e a morte 

rondam o trabalho. Mas não as vemos. Então, o problema é o trabalho? Claro que não! Sem o trabalho não há vida, não 

moraríamos, não vestiríamos, não comeríamos, enfim, não seríamos o que somos. E se a invisibilidade da relação saúde-

trabalho é evidente com os trabalhadores que têm uma inserção social mais visível, com os trabalhadores anônimos a situação é 

ainda pior. Trazer à tona suas identidades sociais é o propósito desta coluna do Boletim Informativo. Contribua com ela. ■■■ 

Dentinho 

 

 

Valdemir Francisco de Santana prefere ser chamado de "Dentinho" (apelido de 
criança) e o serviço de Xerox do IESC [Instituto de Estudos de Saúde Coletiva/UFRJ] adotou 
seu codinome. Em seu modo acolhedor, Dentinho aguardou pacientemente pela 
entrevista, vez por outra, perguntando "Vai ser hoje?" Atualmente com 49 anos, 
nasceu no Complexo da Maré que, em 1994, tornou-se o Bairro da Maré 
agregando 15 localidades, dentre estas a Praia de Ramos, o Parque União, a Nova 
Holanda, Parque Maré, Nova Maré, Vila do João... Morou até os 20 anos com sua 
mãe em Nova Holanda e Parque União. Quando ela faleceu, morou em Santa 
Cruz entre 2012-15 (Minha Casa Minha Vida) e há quatro anos mudou-se para o 
Estácio. Trabalhou na campanha de Marielle Franco, socióloga e vereadora de 38 
anos, assassinada no Rio de Janeiro em 14/03/2018 sem que este crime tenha sido 
esclarecido. Dentinho teve seu primeiro emprego, aos 14 anos, com carteira 
assinada (como menor), foi de conferente de mercadoria internacional no 
depósito da loja Lidador (Centro do Rio) onde permaneceu até os 17 anos. "Neste 
emprego, quebrei o braço ao cair quando pegava uma caixa. Tive reumatismo aos 

13 e tomei muito Benzetacil (conhece, né?) até os 20 anos, mas fiquei bom. Agora 
estou hipertenso e diabético." Quando saiu da Lidador, um amigo convidou-o a 
trabalhar, "com carteira assinada", como operador de máquina copiadora, em 
empresa terceirizada na Faculdade de Letras/UFRJ. "Nunca fiz nenhum 
treinamento, sempre aprendi rápido. Completei o segundo grau como técnico em 
administração na escola Bahia na Av. Brasil. Conhece?" 

Entrevista concedida a 
Rosangela Gaze & Ana 
Carolina Sousa Alves, 
em outubro de 2019. 

Impressor de afeto em suas cópias 

Aproveitando a proximidade, realizou curso de inglês e de alemão por cerca de 1 ano cada. "Não tinha muito tempo, ficava muito cansado. Fiz o 
inglês básico, até falava um pouquinho de inglês e alemão." Dispara no melhor sotaque: "Deutsche é muito difícil!".  
Em 2011, veio para o IESC como terceirizado e comprou a parte do dono da copiadora. Na época em que havia muito movimento chegou a 
trabalhar com um sobrinho até que a redução do fluxo de cópias e de caixa impediu-o de continuar lhe pagando. "O movimento ficou devagar nos 
últimos cinco anos porque a informática está crescendo muito". A reflexão de Dentinho ilustra o impacto da redução de postos de trabalho, 
precarização e pressão constante para que o trabalhador seja 'amalgamado' para exercer a atividade do momento, decorrentes dos avanços 
tecnológicos e das relações perversas de produção, discutidos pelos colunistas de Opinião deste Blog. O IESC e outras Unidades do campus 
Fundão/UFRJ, inclusive o Sintufrj [Sindicato dos Trabalhadores UFRJ], ficam distantes das Unidades mais frequentadas como o Hospital Universitário.  
Os campi universitários dispõem de grande variedade de prestação de serviços (p.ex: restaurante/quiosques, papelaria, livraria, chaveiro, 
copiadora etc.) cuja necessidade ampliou-se pelo aprofundamento das reformas que terceirizaram atividades-meio, como os serviços próprios de 
reprografia e de datilografia. A contratação destes prestadores, de início com muitas vagas de emprego, foi suplantada pela chegada dos personal 
computers e impressoras all in one (impressão, cópia e digitalização), pois pesquisadores/professores passaram a exercer 'pessoalmente' essas 
funções. Pensar, digitar e imprimir (em desuso, substituída pela leitura em telas de múltiplas dimensões) tornaram-se mandatórias no meio 
acadêmico. O resultado dessas mudanças pode ser conveniente à eficiência e à redução de custos financeiros das instituições. O mesmo não se pode 
afirmar acerca da saúde dos trabalhadores, seja pelo excesso de tarefas e gastos financeiros de uns ou pela "redução de fluxo" e desemprego de 
outros. "Continuo no IESC mas, sobreviver ‘tá muito difícil e, tenho também um lava jato de carros (desde 2015). Lavo em média 5-6 carros por 
semana a 30 reais cada. Dirijo razoavelmente bem. Penso em entrar no uber ou dirigir na faculdade mesmo (aqui tem um serviço próprio de aplicativo) 
e colocar a menina no meu lugar na xerox". A menina a que se refere é filha de ex-companheira ("ficamos juntos por três anos") que adotou aos 6 
meses. "Está com 16 anos e teve o Pietro (neto de 6 meses). Mora com a mãe, mas mantemos contato." No passado, foi casado por dois anos. 
"Complicado hoje em dia arranjar uma garota legal e conseguir ficar com ela, não querem mais compromisso. Nas folgas, gosto de ir à praia ou de 
ficar na pracinha vendo as gatinhas da escola de samba passar. No recesso de final de ano tiro uns diazinhos para descansar. Sempre fui muito 
reservado. Minha comunicação com a família e amigos é mais pelo facebook, whatsapp ou telefone. De vez em quando vou a churrasco na casa dos 
colegas. Moro em apartamento e gostaria de ter uma casinha maneira, churrasqueira, chuveirão, terreninho... Queria tanto fazer uma faculdade (área 
de administração), mas não posso parar de trabalhar para me dedicar aos estudos. Moro sozinho, tenho que me virar. Tinha seis irmãos, um morreu. 
As turmas anteriores do IESC gostavam muito de mim. Era chamado para as formaturas". Dentinho nos adota, conhece a todos pelo nome, lembra 
de ex-alunos, está sempre pronto a ajudar... Justiça e gratidão, Dentinho! ■ ■ ■ 
 

Foto: Ana Carolina Sousa Alves 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/3086-mare-uma-cidade-dentro-do-rio-de-janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minha_Casa,_Minha_Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marielle_Franco
https://www.multiplicadoresdevisat.com/coluna-opiniao
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Saúde do Trabalhador é  
ARTE 

Saúde do Trabalhador é  
ARTE Saúde do Trabalhador é ARTE é a seção do Boletim que busca demonstrar que 

trabalhar sob o jugo da opressão, da discriminação e da exploração é arte.  
É pura arte trabalhar, onde quer que seja, para construir um mundo em que 

somente os que detêm os meios de produção, em conluio com um poder político 
que lhes sustenta, destroem a saúde dos que lhes enriquecem.  

Arte pura! Da capacidade de sermos artistas extraímos a capacidade de resistir e 
sonhar com um mundo em que a Arte pertença apenas àqueles que a fazem. 

 Seção de filmes e documentários 

Boal 
Direção: Zelito Viana 

 

Muitos brasileiros foram indicados ao 
Prêmio Nobel da Paz.  

Ao ver o documentário e conhecer um 
pouco de Augusto Boal,  

quem sabe você concorde  
que ele o merecia em 2008,  
um ano antes de sua morte. 

Não mais do que os outros indicados 
até então, mas, por certo, talvez,  

um dos mais bem indicados  
entre  todos os demais.  

Compreenda porquê. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg 

Duração: 1:02:35 
■ ■ ■ 

continua 

Saúde do Trabalhador é 
ARTE 

Sem perder a capacidade de 
LUTARTE 

Participe. Envie 
sua foto, seu 

vídeo, seu poema, 
seu texto, sua 

crítica, faça sua 
arte para 

registrar sua 
indignação com a 

forma como se 
trata a saúde dos  
trabalhadores no 

Brasil. 

 Delinquitur                     Barbariae resistemus                  Iniquitatem 
 

Querer ficar rico num país de miseráveis é crime. 
Odiento, Hediondo, ou não, é crime. 

Fazer crescer os ricos do país para depois redistribuir é crime.  
Odioso, Nojento, ou não, é crime. 

Tentar contar com a paciência dos miseráveis é crime. 
Arrogante, Nefasto, ou não, é crime. 

Buscar conter a revolta dos miseráveis é crime. 
Prepotente, Violento, ou não, é crime. 

Poder perpetuar o crescimento da miséria é crime. 
Perverso, Selvagem, ou não, é crime. 

Querer ficar rico num país de miseráveis é crime. 
IMPERDOÁVEL 

■ ■ ■ 
Domitilo de Andrade – novembro 2019 

 
 

https://kuanblog.wordpress.com/2013/06/24/profeta-gentileza/ 
https://www.revistaprosaversoearte.com/gentileza-gera-gentileza-profeta-gentileza-jose-datrino/ 

Marisa Monte 
e o Profeta Gentileza 
https://musicaemprosa.wordpre
ss.com/2017/04/27/gentileza-
marisa-monte-o-profeta-e-os-

muros-pichados-que-
inspiraram-a-cancao/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg
https://kuanblog.wordpress.com/2013/06/24/profeta-gentileza/
https://www.revistaprosaversoearte.com/gentileza-gera-gentileza-profeta-gentileza-jose-datrino/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/04/27/gentileza-marisa-monte-o-profeta-e-os-muros-pichados-que-inspiraram-a-cancao/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/04/27/gentileza-marisa-monte-o-profeta-e-os-muros-pichados-que-inspiraram-a-cancao/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/04/27/gentileza-marisa-monte-o-profeta-e-os-muros-pichados-que-inspiraram-a-cancao/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/04/27/gentileza-marisa-monte-o-profeta-e-os-muros-pichados-que-inspiraram-a-cancao/
https://musicaemprosa.wordpress.com/2017/04/27/gentileza-marisa-monte-o-profeta-e-os-muros-pichados-que-inspiraram-a-cancao/
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Saúde do Trabalhador é ARTE Saúde do Trabalhador é ARTE 

Mario 
Benedetti 

Tributo 

Saúde do Trabalhador é ARTE 
Sem perder a capacidade de LUTARTE 

Uruguaio (1920-2009) considerado um dos maiores poetas em seu país, se é latino é 
brasileiro em matéria de poesia e arte. Perseguido em seu país pela ditadura fascista 
de extrema direita (que volta a se assanhar por nossas paragens), participou 
ativamente da vida política uruguaia. Diretor do Depto. de Literatura Hispano-
americana na Universidade da República, sob o Golpe de Estado uruguaio (1973), 
renunciou ao cargo na Universidade e partiu para o exílio na Argentina, depois Peru, 
onde foi detido e deportado, em 1976, para Cuba. Voltou ao Uruguai em 1983 e 
morreu quando escrevia um livro: Biografia para Encontrar-me (inacabado, claro). 

Hombre preso que mira a su hijo 
Mario Benedetti 

Cuando era como vos me enseñaron los viejos y también las 
maestras bondadosas y míopes que libertad o muerte era una 
redundância a quien se le ocurría en un país donde los presidentes 
andaban sin capangas. Que la patria o la tumba era otro pleonasmo 
ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. 
Realmente, Botija, no sabían un corno pobrecitos creían que 
libertad era tan solo una palabra aguda que muerte era tan solo 
grave o llana y cárceles por suerte una palabra esdrújula. 
Olvidaban poner el acento en el hombre.  
La culpa no era exactamente de ellos sino de otros más duros y 
siniestros y estos sí cómo nos ensartaron en la limpia república 
verbal cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros y cómo 
nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles.  
Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, por eso 
estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no 
puedo despeinarte el jopo ni ayudarte con la tabla del nueve ni 
acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros 
juegos y que los jugué en serio. Y jugué por ejemplo a los ladrones y 
los ladrones eran policías. Y jugué por ejemplo a la escondida y si te 
descubrían te mataban y jugué a la mancha y era de sangre. Botija 
aunque tengas pocos años creo que hay que decirte la verdad para 
que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana que casi 
me revientan los riñones todas estas llagas, hinchazones y heridas 
que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son 
botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado 
suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas 
que tu viejo calló o puteó como un loco que es una linda forma de 
callar. Que tu viejo olvidó todos los números (por eso no podría 
ayudarte en las tablas) y por lo tanto todos los teléfonos. Y las calles 
y el color de los ojos y los cabellos y las cicatrices y en qué esquina 
en qué bar qué parada qué casa. Y acordarme de vos de tu carita lo 
ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es 
morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre 
todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere pero 
tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás Botija 
son macanas que los hombres no lloran, aquí lloramos todos. 
Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos porque 
es mejor llorar que traicionar porque es mejor llorar que 
traicionarse. Llorá ... pero no olvides. ■ ■ ■ 

Homem preso que olha seu filho* 
Mario Benedetti 

Quando eu era como você, os antigos me ensinaram e também as 
professoras bondosas e míopes que liberdade ou morte era uma 
extravagância, num país onde os presidentes andavam sem lacaios. 
Sem capangas. Que a pátria ou a sepultura era outro exagero porque 
a pátria funcionava bem nos campos de futebol e nos campos 
agrícolas. Realmente, meu guri, os pobres, não ouviam a buzina em 
seus ouvidos. Acreditavam que a liberdade era apenas uma palavra 
desafiadora e sem sentido, que a morte era inevitável e a prisão uma 
palavra exótica. Esqueciam de valorizar o homem. Não era 
exatamente culpa deles, homens simples, mas dos homens brutos e 
sinistros. Esses sim, que nos picavam com a mosca da república 
verbal, idealizada no curral das vacas dos latifundiários, 
compradores de um exército que bebia em seus quartéis o chá 
produzido pelos pobres. Nem sempre  a gente faz o que quer, por isso 
estou aqui olhando p’ra você sem poder brincar, despentear seus 
cabelos, ajudar você na prova dos nove, jogar bola. Você sabe que eu 
tive que escolher outros jogos e que eu os levei a sério. E eu joguei 
contra ladrões, por exemplo, e os ladrões eram policiais. E eu 
brinquei de esconde-esconde com eles pois se descobrissem você lhe 
matariam. Por isso joguei um jogo que sangra. Guri, por isso, mesmo 
que você tenha poucos anos, um menino, meu menino, creio que 
tenho que lhe dizer a verdade, para que você não esqueça. Por isso 
não escondo que eles me torturaram e que arrebentaram meus rins 
até quase estourar. Todas essas marcas, esses inchaços, essas feridas, 
que seus olhos redondos olham hipnotizados, são golpes muito duros, 
duríssimos golpes. São marcas de botas na cara que causam muita 
dor para esconder de você, meu guri. São marcas de muito suplício 
para serem apagadas. E é bom que você saiba que seu velho ficou 
calado e gritou como um louco que é a melhor forma de calar. Que 
seu pai esqueceu todos os números de telefone (por isso eu não posso 
ajudá-lo nos exercícios de matemática). Que seu velho esqueceu os 
nomes de todas as ruas e todas as cores de todos os olhos e os cabelos 
e as cicatrizes e em que esquina em que bar em que ponto em que 
casa. Porque lembrar de sua carinha me ajudava a esquecer e calar. 
Uma coisa é morrer de dor, outra coisa é morrer de vergonha. Por 
isso agora você pode me perguntar sobre tudo e a tudo posso 
responder. Nem sempre a gente tem o direito de fazer o que quer, 
mas a gente sempre tem o direito de não fazer o que não quer. Chora, 
meu guri, porque é mentira que homens não choram. Aqui choramos 
todos, gritamos, esperneamos, desesperamos, amaldiçoamos, porque 

é melhor chorar do que trair. É melhor chorar do que trair a si 
mesmo. Chore, meu filho, mas não esqueça. ■ ■ ■ 

* Tradução livre - Luiz Carlos Fadel 

 

 
 
 
 

Para melhor acompanhar o poema de Benedetti ouça o próprio: 
https://www.youtube.com/watch?v=yw1L1VM6EMs 

Depois releia o poema com a música de Pablo Milanés: 
https://www.youtube.com/watch?v=M5xbttkyxGI 
Veja, também, a versão musicada em português 

no vídeo (power point): 
https://www.youtube.com/watch?v=5-mQsa304Ws 

https://www.youtube.com/watch?v=yw1L1VM6EMs
https://www.youtube.com/watch?v=M5xbttkyxGI
https://www.youtube.com/watch?v=5-mQsa304Ws


 
 
 

 

 

Coordenação:  

Luciene Aguiar (doutoranda Ensp/Fiocruz)  

Isabella Maio (bolsista) 

Marcel Caldas (operador de mídia) 

Renato José Bonfatti (Cesteh/Ensp/Fiocruz) 

Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos (Dihs/Ensp/Fiocruz) 

Fórum Intersindical de Formação em Saúde-Trabalho-Direito 

para a Ação em Saúde do Trabalhador 

Av. Brasil, 4036, sala 905, Manguinhos - CEP: 21.040-361  

Rio de Janeiro - RJ - Telefone: (21) 3882-9222/9223 
forumintersindical@gmail.com 

 

Venha para o Fórum Intersindical - Acompanhe nosso Boletim Informativo 

A Reunião Ordinária do Fórum Intersindical, realizada no dia 29/11/2019,  

além dos sindicatos relacionados na foto anterior, contou também com outros  

dirigentes sindicais, alunos, pesquisadores e gente combativa dos 4 cantos. 

A mesa estrelada por mulheres guerreiras, combativas, quase todas negras, 

foi uma demonstração de luta, perseverança e esperança num país que carece, 

ainda, de homens governantes que respeitem as mulheres, a cultura, a  diversidade,  

o trabalho, o ambiente e os direitos humanos para, enfim, honrarem suas calças.  

Fórum Intersindical  

FormAÇÃO 

InformAÇÃO 

TransformAÇÃO 

AÇÃO 
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Marielle  
PRESENTE 

https://www.pstu.org.br/repudio-ao-assassinato-da-vereadora-marielle-do-psol-rj/ 

 

INFORMES 

ATENÇÃO! 

Se você tem interesse em escrever um texto sobre 

saúde do trabalhador para a nossa seção artigo do 

mês entre no blog  www.multiplicadoresdevisat.com 

e envie!! 

PRÓXIMA REUNIÃO do 

FÓRUM INTERSINDICAL 

Dia 20/12/2019 - 6ª feira - 09:00 às 13:00h 

Oficina Temática 

Balanço 2019 - Agenda 2020 
Apresentação de novos participantes:  

Paulo Freire e Augusto Boal 

Confraternização 
“Por um Brasil melhor” 

 

 Sindicato dos Bancários 

Av. Presidente Vargas – 502 – 21º andar 

(Próximo ao metrô Uruguaiana ou Presidente Vargas) 

Reunião do Fórum Intersindical em 29/11/2019 - Oficina Temática:  
Mulheres na Luta Sindical pela Saúde 

Acompanhe a  

COLUNA OPINIÃO 

na página frontal superior do Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com 
 

Nela você se atualiza diariamente com os temas 

de interesse da saúde do trabalhador,  

saúde ambiental, direitos humanos e  

movimentos sindical e social. 
 

São mais de 50 colunistas com experiência  

e militância nessas áreas. 

Dê sua opinião sobre as matérias e sugira novas. 

ATENÇÃO 
VII CURSO INTERSINDICAL 

SAÚDE-TRABALHO-DIREITO 
 

O curso é oferecido para dirigentes  

ou pessoas indicadas de instituições 

sindicais e representativas de 

trabalhadores. A critério da 

coordenação poderão ser aceitos alunos 

e profissionais que estejam trabalhando 

com o tema do curso. As aulas ocorrerão 

em duas sextas-feiras do mês,  

iniciando cada módulo na Oficina 

Temática do Fórum Intersindical 

(última sexta-feira do mês).  

Fique atento ao início do curso de 2020 
 

Inscrições 

cursointersindical@gmail.com 
Acompanhe a programação pelo Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com 

ENVIE suas FOTOGRAFIAS sobre SAÚDE 
do TRABALHADOR para o nosso Boletim 

www.multiplicadoresdevisat.com 

Fórum Intersindical  

Democracia participativa pela saúde no trabalho 

Na mesa, da esquerda para a direita: Nelma (Sindsprev); Regina (Sintuperj); Luiza (SindSaúde); 

Lucia Souto (ENSP/Fiocruz - coordenação da mesa); Edna (Sind. Telecomunicações); Angela 

(Sindicato Rodoviários); Raimunda (Sindicato Metalúrgicos) 

ASSISTA todas as OFICINAS TEMÁTICAS 

no nosso Canal YouTube. Entre no blog  

www.multiplicadoresdevisat.com 

e se inscreva! 

 Foto: Marcel Caldas 

  
Foto: Marcel Caldas 
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