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100 textos para começar a 

entender um pouco de 

quase tudo... 
...sobre os temas da saúde, do trabalho, do meio 

ambiente, dos direitos humanos e dos  

movimentos sociais e sindical que defendem  

a vida e a justiça social. 

Estamos comemorando os primeiros 100 textos da 

Coluna Opinião do Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com,  

desde seu início em janeiro de 2019. 

É pouco mas é muito, considerando que as pessoas 

que fazem opinião, na maioria das vezes, não têm 

espaço para emiti-las. Os temas dizem respeito à vida 

e suas garantias. Nessa primeira celebração de nossa 

Coluna Opinião, agradecemos ao conjunto de 

colunistas: pensadores, ativistas, sindicalistas, 

militantes, professores e pesquisadores e, enfim, 

pessoas que pensam e têm o que dizer.  

As redes sociais, que hoje fazem parte da 

indumentária de todos, quase sempre servem à 

guerra ideológica das palavras curtas e pouco 

elaboradas. Muitas vezes têm servido à causa 

cansativa do ódio e da intolerância.  

As mídias patrocinadas, mais sofisticadas, por seu 

turno, emitem opiniões vinculadas à ordem de seus 

patrocinadores, de um lado ou de outro no espectro 

político das extremidades (esquerda/direita/volver). 

A Coluna Opinião do Blog 

www.multiplicadoresdevisat.com é direcionada 

àqueles que consideram a saúde, o trabalho e o 

ambiente como direitos humanos e, por isso, é escrita 

por aqueles que têm essas questões como sua missão 

e como sua causa de luta. 

Por outro lado, os textos da Coluna Opinião não 

abusam da linguagem científica, pois esta não 

conversa com a galera, o povão, o transeunte, o 

cidadão, o morador de rua, o trabalhador anônimo. 

 

Na Coluna Opinião a linguagem acadêmica desce de 

seu pedestal e se dirige com respeito ao bêbado do 

boteco para dizer, por exemplo, que a ciência é 

importante para explicar por que o governo que lhe 

massacra é o mesmo governo que ele elege e idolatra 

por massacrar-lhe. Para que isso seja possível, a 

literatura acadêmica deve tirar a gravata e colocar 

uma bermuda, ou uma sunga, se for um dia de sol.  

É isso que se quer na Coluna Opinião.  

Ainda é cedo amor, diria Cartola, mas estamos 

convictos de que esse é o caminho da partilha 

democrática do conhecimento.  

Os (ainda) poucos que leem a Coluna Opinião, se 

concordarem com esse “strip-tease epistemológico” 

farão parte desse sonho que apenas inicia. 

Na Coluna Opinião, o pensamento é livre e libertário 

e a fala é sabiá, porque também é sábia.  

Nela, meninos e meninas vestem qualquer cor,  

mas por estarem na trincheira dos direitos humanos 

contrapõem-se ao autoritarismo do azul ou rosa.  

Até agora, nestes 100 dias são eles/as: 

Amadeu Alvarenga; Annibal  Amorim;  

Elizabeth Dias; Antonio Thomaz Junior;  

Bruno Chapadeiro; Carlos Cezar Miranda; 

Fatima Ribeiro; Carlos Clemente;  

Carlos Minayo; Diego Souza; Leny Sato;  

Dimitri Taurino Guedes; Eguimar Chaveiro;  

Fatima Siliansky; Ernani Costa Mendes;  

Fabritzio Rodriguez; Fernanda Giannasi; 

Francisco Lacaz; Gabriel Schütz;  

Gideon Borges; Ialê Falleiros Braga;  

Gil Sevalho; Heleno Corrêa  Filho;  

Herval Pina Ribeiro; Leila Grienz;  

Ildeberto Almeida; Jorge Machado;  

José Marçal; Maria Maeno; Luís Leão;  

Marcos Besserman; Muza Velasques;   

Luiz Claudio Meirelles; Luizinho do EISA;  

Maria Helena Barros; Mario Vidal;  

René Mendes; Ricardo Gonçalves;  

Tassia Holguin; Siro Darlan; Ubirajara Mattos. ■■■ 

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. 
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