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RELATÓRIO SÍNTESE 

 

 FÓRUM INTERSINDICAL SAÚDE – TRABALHO - 

DIREITO 

Dia: 15/05 às 9:00h 

TEMA: A Luta dos trabalhadores pela saúde: um 

panorama histórico. 

 

Responsáveis pelo documento 

   Ana P. Saragossa Corrêa (UEG/Iporá e Grupo Dna. Alzira) 

          Valdir Specian (UEG/Iporá e Grupo Dna. Alzira) 

 

 

1. Organização  

Fórum Intersindical – Saúde, Trabalho e Direito. 

 

2. Participantes/organização 

Coordenação: 

Luiz Carlos Fadel (ENSP/FIOCRUZ) 

Apresentação: 

Luciene Aguiar (ENSP/FIOCRUZ) 

Rosângela Gaze (IESC/UFRJ) 

Mediação: 

Larissa Santhomé (CVSAT GOIÁS e Dna. Alzira 

Coordenação Técnica: 

Isabella Maio (ENSP/FIOCRUZ) 

Fernando Uhlmann Soares (IFGoiano e Dna Alzira) 

 

3. Abertura da Reunião  

 

 Professor Fadel abriu a reunião com a apresentação de todos os presentes na 

sala. Esse procedimento contribui para aproximar os pares, suas áreas de atuação e 
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permite mostrar a diversidade de profissionais atentos e ativos na discussão da saúde 

do trabalhador. As reuniões on-line do fórum nesse momento de pandemia e 

afastamento social tem permitido a articulação e interação de profissionais de vários 

estados da federação.  

 

4. Apresentações e Mediação 

 

No dia 15/05, sexta-feira, às 09:00 horas da manhã aconteceu a Roda de 

Conversa do Fórum Intersindical Saúde – Trabalho – Direito com o tema “A luta dos 

trabalhadores pela saúde: um panorama histórico”. A atividade foi realizada pela 

coordenação do Dr. Luiz Carlos Fadel (ENSP/FIOCRUZ), apresentada pela 

Professora Dr. Rosangela Gaze (IESC/UFRJ) e pela Doutoranda e representante do 

MultVisat Luciene Aguiar (ENSP/FIOCRUZ). A atividade também contou com a 

mediação de Larissa Santhomé (CVSAT/Goiás) representante do grupo de estudos 

Dona Alzira. Como representante do Fórum intersindical e do DIHS (Departamento de 

direitos humanos, saúde e diversidade cultural) estava o próprio Professor Fadel 

(DIHS/ENSP/Fiocruz), representante do CESTEH professor Marcelo Moreno 

(CESTEH/ENSP/Fiocruz), a professora Fátima Rangel (CESTEH/ENSP/Fiocruz) e o 

professor Renato Bonfatti (CESTEH/ENSP/Fiocruz) e o Professor Eguimar Chaveiro 

representando o grupo Dona Alzira (IESA/UFG). A atividade contou com a 

participação de 60 pessoas de diversos lugares do país e de variados membros de 

diversos sindicatos como os representantes Ilquias Nascimento (Sindicato dos 

metalúrgicos RJ), Luiza Dantas (Sindsaude-RJ/ CISTT-RJ/CUT),  Angela Maria 

(Sindicato dos Rodoviários RJ) e Ronaldo Gonzaga (Sindicato dos Bancários - RJ). A 

reunião foi organizada através da plataforma Google Meet na sala providenciada e 

controlada a partir do IF Goiano – Campus de Rio de Verde.  

A Prof. Rosangela Gaze apresentou um panorama histórico sobre os 

movimentos das Lutas dos Trabalhadores pela saúde. A fala foi baseada no Capítulo 

6 do livro “Saúde, trabalho e direito: uma trajetória crítica e a crítica de uma trajetória”. 

O capítulo intitulado “Os movimentos de luta dos trabalhadores pela saúde” escrito 

por Luiz Carlos Fadel, Rosangela Gaze e Luiz Henrique Leão pode ser acessado no 

seguinte link https://www.multiplicadoresdevisat.com/saude-trabalho-direito-

livro. 



3 
 

A exposição da Professora Rosangela Gaze foi composta por três momentos: 

um panorama histórico das lutas internacionais, os movimentos históricos nacionais e 

trabalho e saúde no contexto do COVID-19.  Em síntese, o contexto da luta pelo 

trabalho, simbolizados pelos Mártires de Chicago, fato histórico ocorrido no século XIX 

e eternizado pelo 1º de maio, ainda é uma realidade atualmente. As condições 

precárias de trabalho visualizadas nos frigoríficos, lavouras, call centers, nas 

minerações e hoje, no front contra o COVID-19 demonstram a rota do Capital. 

No contexto histórico nacional, Profa. Rosângela destacou a participação do 

Jangadeiro Francisco José do Nascimento e abolição do trabalho escravo no Ceará 

(1884), anterior a publicação da Lei Áurea (1888). Os jangadeiros organizaram um 

movimento e se recusaram a transportar escravos para os navios negreiros ancorados 

em Fortaleza. A figura 1 apresenta a tela do artista cearense Raimundo Cela  “Rolando 

a jangada para o mar de 1941”, uma forma de homenagear a arte e os jangadeiros do 

Ceará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rolando a jangada para o mar (1941) do Artista Raimundo Cela. Acesso: 

https://caririrevista.com.br/a-redescoberta-de-raimundo-cela/ 

 

Luciene Aguiar ressaltou a importância da fala da Professora Rosangela. 

Destacou a invisibilidade dos trabalhadores direcionados pela “Rota do Capital”. 

Afirmou que ao Capital interessa o rompimento do coletivo. Dessa forma, reforça o 

destaque do protagonismo dos trabalhadores nesse contexto do desmonte dos 

https://caririrevista.com.br/a-redescoberta-de-raimundo-cela/
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direitos trabalhistas. Destacou, também, a “invisibilidade da saúde do trabalhador no 

SUS”.  

Argumentou que o trabalhador é protagonista, ele precisa ser ouvido e falou 

sobre os “códigos de ética” que aprisionam o trabalhador a máquina do capital – “o 

medo de ser desleal com o patrão silencia o trabalhador”. Entre tantas formas de 

humilhação destacou as filas na Caixa Econômica Federal, a ausência de EPI aos 

comerciários – “nem só de máscara vive um trabalhador do comércio e o frasco de 

veja como forma de prevenção nos ambientes fechados dos trabalhadores de tele 

marketing.  

Após as apresentações das Profs. Rosângela e Luciene, Larissa Santhomé 

entrou para comentar as participações, destacou a marginalização dos trabalhadores 

da saúde, principalmente os técnicos, a ausência de políticas públicas na atuação 

deles no Front do COVID-19. Comentou sobre a obra a “Sociedade do Cansaço” de 

Byung-chul Han amplificada pelo teletrabalho. Também destacou a importância do 

SUS como uma conquista dos trabalhadores ao direito a saúde. Larissa finalizou a 

sua fala com a seguinte pergunta “Nesse contexto, como os técnicos irão se 

posicionar?”. 

 

5. Participações: perguntas e comentários 

 

Após a exposição dos apresentadores, o Professor Fadel abriu para as 

perguntas.  

 - Ronaldo, representante do Sindicato dos Bancários do RJ disse sobre a exposição 

que a sua categoria sofre na pandemia, principalmente aos bancos públicos como a 

Caixa Federal, que atende as demandas da população que está recebendo o auxílio. 

A aglomeração nas agências, a ausência de um protocolo de atendimento nesse 

contexto de pandemia, a circulação do papel moeda e e outros riscos expõe a vida 

desses trabalhadores. 

 - Ilquias, representando o Sindicato dos Metalúrgicos do RJ, disse sobre a atuação 

precária na fábrica que trabalha. Segundo seu relato, há alguns casos suspeitos de 

COVID-19, incluindo ele mesmo. A ausência de uma política da própria empresa 

colocou em risco os trabalhadores. Afirmou que houve uma tentativa de uma 



5 
 

movimentação, mas não deu certo e afirmou que os trabalhadores têm medo de 

perder o emprego, mas não tem medo de morrer.  

 - Ernesto Macaringue – Professor da Universidade Eduardo Mondlane em 

Inhambane/Moçambique, relatou que a maior parte dos casos de COVID-19 em 

Moçambique identificados está em um projeto de fábrica de gás natural e que os 

trabalhadores identificados com o vírus são estrangeiros.  

 - O professor Fadel destaca em sua análise dessas primeiras falas o COVID-19 na 

rota do capital em acordo com a abordagem apresentada pela Profa. Rosângela.  

-  Paulo Oliveira, vigia e ex-gari da Comlurb/RJ – destacou a condição dos 

trabalhadores da coleta de lixo da cidade que estão na linha de frente e a discussão 

da MP nº 927 –  e a aprovação do “nexo causal” – o Corona Vírus é uma doença de 

trabalho.  

- Angela Maria Mineira, Diretora do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, 

relatou que a categoria perdeu mais de 40 trabalhadores. A falta de infraestrutura e 

medidas de segurança colocam em risco os trabalhadores Rodoviários.  

- Hosana Barros, Psicóloga, destacou a fala de Ilquias “Os trabalhadores têm medo 

de perder o emprego, mas não tem medo de morrer”. Há muitos medos envolvendo 

os trabalhadores: medo do desemprego, da morte, de se adoecer e adoecer os 

familiares. Explicou que o desemprego parece mais assustador que a morte, pois ele 

está a espreita. O medo da ausência do trabalho é mais assustador que a morte. 

Segundo Hosana, o trabalhador tem medo de perder o emprego, pois não conseguirá 

dar suporte a sua família. Hosana ainda fala sobre as práticas inseguras que os 

trabalhadores enfrentam no contexto da pandemia, se aproximando ao nazifascismo.  

- Daphne Braga, CEREST-RJ, comentou que excesso de trabalho dos trabalhadores 

comerciários e a ausência de políticas públicas para preservar a vida desses 

trabalhadores estão levando essas pessoas a morte. Segundo Daphne, o sindicato 

dos comerciários indicou óbitos de trabalhadores, sobretudo de supermercados. 

Daphane destacou a comemoração do Dia dos Trabalhadores do Serviço Social – 

“hoje 15/05”.  

- Nilza Helena, do SINDSPREV (aposentada) e representando o Grupo de estudos 

EDUAMBE 10, indicou a questão do assédio moral que os trabalhadores passam 

diariamente e as subjetividades das organizações.  
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5.1 Respostas 

Após as perguntas e comentários, Professor Fadel passou a palavra para as 

palestrantes: 

Rosangela agradeceu a todos pelas falas, destacou que o risco está presente 

(nexo causal) e, destacou que não existe confiabilidade nos exames de detecção do 

Corona Vírus. Em síntese, ela afirmou que as ações precisam indicar uma 

estruturação das estratégias a favor do humano, e não do capital. 

Luciene Aguiar indicou que é necessário fazer uma coalisão de luta contra 

esse contexto. Indicou que o medo é o controle sobre os trabalhadores. Destacou que 

“o jangadeiro fez a diferença.”  

Larissa Santhomé disse sobre a importância de estudar as frases que viram 

mantra para nós trabalhadores. Destacou a importância de refletir sobre o significado 

das palavras. Destacou o trabalho que o Grupo de estudos Dona Alzira realiza sobre 

a importância dos significados das palavras no contexto científico. Ressaltou que é 

necessário que os trabalhadores ocupem o espaço e finalizou alertando que o assédio 

saiu do subjetivo na condição de filas de trabalhadores nas portas dos bancos – agora 

o assédio pode ser fotografado.   

 

6. Finalização  

 

O professor Fadel encerrou a atividade fazendo algumas considerações. 

Segundo o Professor, o capital recentemente inventou a precarização do trabalho 

quando institui aos trabalhadores a ideologia de “empreendedores de si”. Nessa 

fábula, os direitos dos trabalhadores, como a seguridade social, são desmantelados. 

O atual governo está comprometido com essa ordem de destruição.  

 

Às 12:04 horas foi encerrado pelo Professor Fadel a atividade.  

 

 


