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A Saúde do Trabalhador não tem coloração partidária, mas 
tem cor. A cor da saúde do trabalhador é uma cor que não 
segrega, é uma cor que não separa, é uma cor que não supera 
as demais cores. A cor da saúde do trabalhador é uma cor que 
une, agrega, acolhe, mistura-se a todas as demais cores.  
A cor da saúde do trabalhador tem pedacinhos de todas as 
cores que enfeitam nossos olhos ao olhar para as coisas do 
mundo e ao olhar para as pessoas que constroem as coisas do 

mundo. Tem do  a esperança de que trabalhadores 
que constroem as coisas do mundo um dia possam viver a 
glória de, ao construírem as coisas do mundo, serem 
dignificados e respeitados em sua saúde e sua vida. 

Tem do  o brilho do sol que um dia possa iluminar 
os obscuros processos e ambientes de trabalho que matam, 
mutilam e adoecem trabalhadores. A cor da saúde do 

trabalhador tem nos seus pedacinhos  a delicadeza com 
que deveriam ser tratados os trabalhadores pelo capital, pelos 
governos, pelas políticas públicas, pela sociedade e, enfim, por 
todas as pessoas que respiram. ...... Respiram porque existem 
pessoas que trabalham por trás de seus pulmões: os 
trabalhadores que constroem as coisas do mundo.  
Ninguém respira sem trabalho. O trabalho é a exaltação e o 
louvor das coisas do mundo. A ele devemos todas as 
reverências. E àqueles que o exercem - os trabalhadores - 
devemos todas as reverências. Não é a deuses ou a entidades 
místicas que devemos nos penitenciar ou pedir perdão.  
Figuras míticas criadas pelas crenças, religiosas ou políticas, 
que não resolvem a morte e o adoecimento no trabalho, devem 
ser interpeladas pelos que defendem a saúde dos 
trabalhadores. Nenhuma divindade resolve o problema que 
está aí - escarrado a nossos olhos - trabalhadores morrendo ao 
cometer o pecado mortal de apenas... de apenas... de apenas... 

trabalhar... trabalhar... trabalhar.  Do , do céu, do mar 
e de tantas bandeiras por esse mundo dominado incluem-se 
também pedacinhos na cor da saúde do trabalhador. 

 

O  diz: presente. Presente! Com Marielle Franco, Chico 
Mendes, Don Helder Câmara, Darcy Ribeiro, Josué de Castro, 
Paulo Freire, Don Paulo Evaristo Arns, Milton Santos, Teotonio 
Vilela, Herbert ‘Betinho’ de Sousa, Don Pedro Casaldáliga, 
Maria da Penha, Dorothy Stang, Dona Pureza Loiola, alguns de 
tantos brasileiros (nascidos ou assumidos) de tempos recentes 
que quiseram mudar o Brasil sem conchavos ou mumunhas.  
Trabalhadores explorados são a inspiração no fundo das almas 
desses personagens que nos inspiram. Dos pedacinhos da cor 

, a cor da saúde do trabalhador extrai o equilíbrio 
entre a matéria e o espírito. A matéria que está dada na carne 
dilacerada de trabalhadores mortos no trabalho é a coisa morta. 
O espírito da revolta contra esse estado de coisas é a coisa viva e 
imortal. Não morre o espírito da coisa. Não se mata o espírito da 
coisa. E a coisa é a dignidade no trabalho. Os pedacinhos de 

 estão impregnados na cor da saúde do trabalhador, nas 
máquinas vaporentas e nas poeiras tóxicas que desde a 
Revolução Industrial exterminam a classe operária. A tristeza 
cinzenta está embutida na cor da saúde do trabalhador.  

O  que compõe a cor da saúde do trabalhador, além de 
trazer a marca racial da opressão no trabalho, representa a noite. 
É na escuridão da noite que os trabalhadores vivem seus dramas 
e sofrimentos mentais que o trabalho indigno provoca. 
Mas é a pretura da noite que anuncia o dia. Haverá um dia em 
que trabalhadores trabalharão para extrair do trabalho a vida 
digna. A cor da saúde do trabalhador tem, também, muitos 

pedacinhos de . A brancura da paz é negada na 

relação capital-trabalho. Na guerra do capital contra o trabalho 
não há paz. Em tempos de paz, a exploração do trabalho pelo 
capital mata mais trabalhadores do que os tempos da guerra. 
Não há paz enquanto houver a guerra declarada no trabalho 
contra os trabalhadores. As bandeiras dos países do mundo com 
suas cores exuberantes não mostram que foram construídos com 
o trabalho extenuante de multidões de trabalhadores 
escravizados, explorados, desumanizados. Cores desonradas pela 
opressão e pela ganância. Contudo, bandeiras e suas cores podem 
ser ressignificadas. Don Helder Câmara dizia que “Não podemos 
abandonar bandeiras certas porque elas estejam em mãos 
erradas”. Enquanto houver sangue de trabalhadores escorrendo 
de seus postos de trabalho, a saúde do trabalhador mesmo tendo 
impregnada em sua bandeira todas as demais cores, tem uma cor 
que sobressai. É óbvio. É a cor do líquido que escorre da 
exploração dos trabalhadores quando perdem a saúde e a vida 

no trabalho: .  ■ ■ ■ 
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