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"SURTADOS" é um poema de Golondrina Ferreira escrito em 16/abr/2021, auge da segunda onda da 
pandemia. "Surtados" traduz em versos as cadeias produtivas da loucura no trabalho e da insensível e 
insensata máquina de triturar os essenciais trabalhadores de transformar lucro em mais lucro pro patrão.  
Golondrina, metalúrgica, poetisa e militante, tudo junto e misturado, diz estar aprendendo os três ofícios 
(veja). E tem lugar de destaque na galeria dos grandes Mestres da Saúde do Trabalhador. "A saúde está em 
primeiro lugar", verso inicial de "SURTADOS", desde Ramazzini (1700) - "pois péssimo é o ganho que ocasiona 
morte rápida" - no lema do Modelo Operário Italiano (A História de uma Luta, 2021) - "Saúde não se vende 
nem se delega, se defende!" cujo método revolucionário propõe o protagonismo dos trabalhadores na defesa 
da saúde. Golondrina Ferreira toma as rédeas da luta pela saúde em versos nascidos no trabalho-vivo na 
fábrica, potentes, verdadeiros, de quem conhece e defende a 
dignidade dos trabalhadores. Ilumina esses tempos obscuros com 
o livro "Poemas para não perder" (2020) da "Edições Trunca" 
(veja), ilustrado por Maicon Antônio. Na labuta, a inspiração de 
Golondrina brota em versos rabiscados, ora interrompidos, 
ora mutilados, truncados... Escritos nos intervalos das linhas de 
produção, certeiros, exprimem o chão da fábrica e tocam nossas 
entranhas. Tempos escassos desenharam versos enxutos, 
plenos, concretos ... e provocadores. Expõem em delicada 
ironia as raízes da exploração no trabalho, a consciência de que 
a loucura no trabalho está na falta de saúde do sistema. 
Golondrina não busca subterfúgios, não se deixa envolver por 
farsas promessas. Sabiamente observa que se os trabalhadores interrompessem o girar da moenda 
satânica do produtivismo necroliberal poderiam parar com essa insanidade toda, estancando a morte no 
trabalho. No livro, seus poemas se organizam nos dias da semana em jornada sem descanso de segunda à 
segunda. Sua poética renovou minha fé no trabalhador militante que resiste e segue em frente lutando pela 
dignidade no trabalho... na labuta cotidiana dos versos1. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nota: 1. Versos extraídos do google dispostos em alguns dias da semana não correspondendo necessariamente à organização do livro. 

 

SURTADOS 
a saúde está em primeiro lugar! 

a saúde do sistema 
pletora 

que no seu auge 
cai 

pra desespero dos analistas 
e analisados 

tudo vai parar! 
parar de contar os mortos 

dispensados os atestados de óbito 
ignorados 
nas redes 

e nas correntes de oração 
invisíveis 

a fumaça das fábricas 
e dos corpos queimando na contramão 

fique em casa! 
depois do trabalho 

porque sua produção 
é imprescindível 

eles tão autossuficientes 
não podem esconder 

que dependem do seu trabalho 
– socorram! as máquinas inúteis 

sem seu trabalho-vivo 
que também não quer morrer 

bata palmas, bata panelas! 
mas bata o cartão 

o país precisa de vocês 
os que ninguém se dá conta 
os que não saem na conta 

os que se amontoam nas fábricas e ônibus 
nas salas de telemarketing 

os trabalhadores da saúde sem máscara 
os que transportam, entregam as comidas 

e limpam as casas 
dos infectados 

mantenham somente os serviços essenciais! 
essenciais pra manter os rendimentos 

de quem não quer ser o primeiro a quebrar 
com mais uma crise 

essenciais quanto são a manteiga 
ou os canhões 

essencial para transformar o seu dinheiro 
em mais e mais 

dinheiro 
agradeça que tem um emprego! 

– ainda tem um emprego? 
e que tem um salário 

ou a porcentagem de um salário 
orgulhe-se de ser dos que não param 

dos que seguem os violinos 
dos que não podem parar 

dos que se pararem… 
param com essa insanidade toda.  

■ ■ ■ 
 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  

A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,  

criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

SEGUNDA 
SEGUNDA 

As máquinas, mortas 
Nós, vivos 

Logo se inverte a coisa 
 

A máquina tem fome, 
Passou um dia inteiro 
de barriga vazia [...] 

TERÇA 
INFORME 

[...] Será preciso dizer, mesmo que doa, 
que o material corta a luva e os dedos,  

mas é preciso aguentar,  
pois uma luva mais forte  

sai muito cara pra empresa? [...] 

SEXTA 
MARISA 

Aguenta filha 
se a dor veio agora 
Amanhã tem folga 

e vamos pro hospital 
[...] Não chora filha  

que a mãe vai pra luta  
pra essa vida bruta um dia melhorar 

QUARTA 
A POESIA INSISTE 

[...] Proíbam... 
E eu escreverei  
com as unhas  

na lataria das máquinas 
com chaves 

riscando os robôs [...] 

SÁBADO 
ATESTADO 

Atesto para os devidos fins  
que a paciente não se encontra  

em condições para o trabalho [...] 
Ela se encontra afoita, eufórica,  

tremendamente apaixonada  
devendo permanecer afastada de suas atividades  

até que o modo de produzir a vida  
não seja o de matar o amor 

https://smabc.org.br/poesia-do-abc-golondrina-ferreira/
https://48209fd4-9e54-4385-b712-c09bfc7c2b87.filesusr.com/ugd/15557d_34bf07d01e944518a21e83c270f1cea4.pdf
https://48209fd4-9e54-4385-b712-c09bfc7c2b87.filesusr.com/ugd/15557d_04b3714516f54376adc95127e48760e1.pdf
https://www.trunca.org/post/poemas-para-n%C3%A3o-perder
https://www.trunca.org/quem-somos
https://www.trunca.org/post/poemas-para-n%C3%A3o-perder
https://youtu.be/nQPalzcsJBU
https://www.youtube.com/watch?v=17mZiDQxYbo
https://pt-br.facebook.com/teatrowankabuki/videos/atestado-do-livro-poemas-para-n%C3%A3o-perder-golondrina-ferreira-por-debsvr-poesia-p/237460664070765/

