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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos pela pesquisa de Iniciação 
Científica “Mundos do trabalho: A construção civil em Campina Grande/PB e os trabalhadores 
envolvidos em seu processo de verticalização (1996-2013)”, desenvolvida pelo autor entre os 
anos de 2018 e 2019 sob orientação do professor Dr. José Otávio Aguiar (UAHis/UFCG). O 
Projeto teve como objetivo analisar os conflitos nos mundos do trabalho da construção civil 
que permearam o processo de verticalização urbana em Campina Grande/PB, entre o período 
de 1996 e 2012, com ênfase nos acidentes de trabalho. O campo teórico-metodológico utilizado 
baseou-se nos expoentes da História Social, em diálogo com os autores Thompson (2004) e 
Benjamin (1985). Buscamos a partir do Projeto construir uma narrativa que contemple as 
tensões da história dita do progresso, que narra os prédios e arranha-céus como monumentos 
de modernidade e desenvolvimento citadino, e exclui os conflitos e as histórias que se 
constroem diariamente nas lides da construção civil. 

Palavras-chave: Verticalização em Campina Grande/PB; Acidentes na construção civil; 
Progresso; Catástrofe. 
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Introdução 

 

 O processo de verticalização urbana no Brasil começa a se projetar a partir do século 

XX, sendo São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ as cidades que deram início a esse processo. Em 

Campina Grande, os edifícios O Rique, O Palomo e O Lucas, construídos entre as décadas de 

1950 e 1960, inauguraram o processo de verticalização da urbe, trazendo uma sensação de 

modernidade e desenvolvimento citadino. 

 No entanto, a partir da década de 1990 tem-se o ápice da verticalização da cidade, com 

a publicação do Plano Diretor de 1996. Em cumprimento da Lei nº 3.236, não somente 

Campina Grande, mas várias cidades do país criaram seus planos diretores, pois, de acordo 

com Bonates (2010, online) “a determinação constitucional [...] definia esse plano como o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, aprovado pela 

Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes”. A partir disto, 

a indústria da construção civil cresceu intensivamente a partir da propaganda do “bem morar”, 

que atende aos interesses do capital contemporâneo e do progresso, conforme analisado no 

referido Projeto de Iniciação Científica objeto deste artigo. 

 Segundo a “história oficial”, que narra o progresso e os feitos dos grandes homens, a 

verticalização dos grandes centros urbanos no século XX surge enquanto um novo símbolo de 

modernidade e progresso. Para Le Goff (1998, p. 126), estas cidades do século XX “desafiam o 

céu, não mais num impulso em direção a Deus, mas numa afirmação do homem”. Todavia, 

em confronto a essa história estão os conflitos travados nos mundos do trabalho que 

atravessam a construção destes monumentos, a exemplo das condições de trabalho às quais 

os operários se submetem, acidentes de trabalho e até mortes. 

Tradicionalmente, as campanhas de marketing de imóveis desta indústria são 

hiperotimistas e se baseiam em um desejo de consumo muito ligado ao imaginário da 

felicidade proporcionada pelo “bem morar”. No entanto, em uma narrativa contrária a este 

projeto de modernização urbana e progresso, apresenta-se o problema alvo do nosso Projeto 

de Iniciação Científica: os acidentes de trabalho ocorridos no processo de verticalização da 

cidade de Campina Grande, nas lides da construção civil, que se desenvolvem a partir da 

exploração e degradação humana. Não raro, para cada grande sonho de realização de 

engenheiros e empreiteiros, mortes e acidentes de trabalho têm lugar. 
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Das justificativas delimitadas para o Projeto 

 

 A primeira justificativa que destacamos para o desenvolvimento do Projeto reside na 

invisibilidade dos acidentes de trabalho na grande mídia e na sociedade, uma vez que estes 

acidentes não são tradicionalmente vistos em nossa sociedade como um problema que tem 

destaque nas manchetes da grande mídia. Segundo o jornalista Marshall (2003, p. 91), 

 
a imbricação dos cânones da lógica publicitária com os princípios da imprensa e do 
jornalismo fez com que hoje o processo de produção, processamento e distribuição da 
informação seja de natureza essencialmente light, relativista, transgênica, 
marketizada, mercantilizada e mercadorizada. Os jornais passam a ser feitos 
preferencialmente para agradar a todos e, sobretudo, o capital. Diluem-se as 
referências e os imperativos que sustentavam os pilares do jornalismo idealizados 
pelas cartilhas e pelos manuais (MARSHALL, 2003, p. 91, grifo nosso). 
 

 Não obstante, os sinistros laborais são reproduzidos na grande mídia apenas como 

acidentes inevitáveis, não são tratados como violência do capitalismo contra o trabalhador. 

As entradas de acidentes de trabalho na construção civil são diárias, porém, com frequência, 

não são noticiados nos jornais e, quando os vemos, partem de algum “desastre quase natural”, 

com o intuito não de expor as más qualidades de trabalho aos quais os operários são 

submetidos, mas sim de hiperdramatizar a história simplesmente para vender jornais (ou 

manchete em outros meios de comunicação de massa, considerando o mundo digital 

contemporâneo).  

 A escolha pelo estudo de caso de Campina Grande se deu em razão de a Paraíba estar 

entre os 10 estados que mais se verticalizaram entre os anos de 2000 e 2010, sendo João Pessoa 

uma das capitais com maior aumento neste processo1. E Campina Grande é a 57ª maior cidade 

do país, segundo o site Exame2, além de possuir um setor industrial importante para o estado 

da Paraíba, para a região e para o país, segundo Pereira (2008). De acordo com estimativas 

recentes do IBGE, do ano de 2018, a população de Campina Grande era de 407.472 habitantes3, 

sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba. Um dos setores mais promissores de 

trabalho nas últimas décadas tem sido o da construção civil. 

                                                           
1 Cf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O aumento da verticalização no país. Disponível em 
<http://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/o-aumento-da-verticalizacao-no-pais.html> Acesso em 04 de 
Junho de 2019. 
2 Cf. SOUZA, Beatriz. As 200 cidades mais populosas do país. Disponível em 
<https://exame.abril.com.br/brasil/as-200-cidades-mais-populosas-do-brasil/> Acesso em 04 de Junho de 2019. 
3 Cf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados disponíveis em 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/campina-grande/panorama> Acesso em 04 de Junho de 2019. 
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 Sobre o recorte temporal, delimitamos como início 1996 por essa data marcar o início 

do ponto-ápice da verticalização da cidade, a partir da publicação do Plano Diretor municipal; 

e nos estenderemos até 2012 em função de marcar o auge da verticalização da cidade, que foi 

entre 2007 e 2012, período em que cerca de 100 prédios novos com mais de 10 andares foram 

construídos no município4. Uma das motivações que consideramos ainda relevante à nossa 

proposta temporal foi da sua aproximação com a chamada “História Imediata”, ou do tempo 

presente, destacando o que Sevcenko (2001, p. 17) chama atenção: 

 
Deixamos para pensar nos prejuízos depois, quando pudermos. Mas o problema é 
exatamente esse: no ritmo em que as mudanças ocorrem, provavelmente nunca 
teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para reconhecer o momento em que 
já for tarde demais (SEVCENKO, 2001, p. 17). 
 

 Outra justificativa para o Projeto reside na ausência de trabalhos sobre esta temática 

na historiografia local, a partir de uma revisão bibliográfica realizada através dos repositórios 

institucionais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior (CAPES), 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Nestes repositórios, os trabalhos acadêmicos analisados em História que têm como 

eixo temático acidentes de trabalho possuem recortes temporais anteriores ao recorte 

proposto pelo projeto e não se limitam especificamente ao ramo da construção civil. Sobre o 

nosso espaço, Campina Grande/PB, por sua vez, identificamos uma produção relativamente 

vasta. Entretanto, apesar desta produção relativamente vasta, identificamos uma lacuna em 

trabalhos que articulem os mundos do trabalho e seus conflitos nos limites da História 

Imediata. 

 Desta feita, o Projeto de pesquisa buscou contribuir para uma área ainda pouco 

visitada na historiografia local, na tentativa de questionar olhares naturalizados da sociedade 

sobre um edifício construído ou em construção, chamando atenção para histórias 

invisibilizadas pelo cotidiano, que nos falam de humanidades esquecidas, de trajetórias de 

trabalhadores que tecem as formas e cores urbanas sem que para isso deixem em suas obras 

assinaturas individuais ou direitos autorais. 

 

                                                           
4 Dados obtidos a partir do projeto de pesquisa de Iniciação Científica Mundos do trabalho: A construção civil 
em Campina Grande/PB e os trabalhadores envolvidos em seu processo de verticalização (1996-2013), submetido 
ao Procad/CAPES, obtendo aprovação e financiamento, sendo desenvolvido entre o período de 2018 e 2019. 
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Dos objetivos recortados para o Projeto 

 

 Conforme já exposto, o Objetivo geral do projeto foi analisar os conflitos nos mundos 

do trabalho que permearam o processo de verticalização urbana movido em Campina 

Grande/PB, entre o período de 1996 e 2012, com ênfase nos acidentes de trabalho que 

marcaram a vida de operários. 

 Os Objetivos específicos que delimitamos para o Projeto foram: 1) Compreender a 

relação existente entre verticalização urbana e progresso; e as peculiaridades do processo de 

verticalização movido em Campina Grande; 2) Investigar as condições de trabalho a que os 

operários foram diariamente submetidos em Campina Grande e a produção de um discurso 

de culpabilidade sobre estes trabalhadores na ocasião dos acidentes laborais; e 3) Investigar 

as trajetórias de vida dos operários acidentados e de suas famílias em casos de acidentes não-

fatais e fatais; e a atuação dos sindicatos ligados à construção civil nestes casos. 

 

Sobre a Revisão bibliográfica da temática do Projeto 

 

 Em uma primeira prospecção ao “estado da arte”, realizados nos repositórios 

mencionados, localizamos poucos trabalhos em História que abordassem a temática dos 

acidentes laborais na construção civil, sobretudo em recortes temporais próximos da História 

Imediata. No entanto, citamos um trabalho que inspirou o nosso projeto, trata-se da Tese de 

Doutorado em História de Silva (2016), que pesquisou sobre os acidentes de trabalho 

ocorridos na cidade de João Pessoa/PB durante a Ditadura Militar, narrando a condição destes 

trabalhadores após os acidentes e as políticas públicas existentes para lidar com o problema. 

 Sobre verticalização urbana encontramos uma produção ainda tímida em História, 

contudo destacamos os trabalhos de Alves (2015; 2017), que pesquisou sobre a militância da 

APAN (Associação Paraibana Amigos da Natureza) e sua articulação contra a verticalização 

movida na orla de João Pessoa/PB; o de Aguiar (2017), que pesquisou sobre a militância das 

organizações não-governamentais de Campina Grande/PB contra o seu processo de 

verticalização; e o de  Barbosa (2018), que pesquisou sobre aspectos sociais, econômicas e 

ambientais que marcaram o processo de verticalização movido em Campina Grande/PB. 

   

Do referencial teórico-metodológico do Projeto 
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Como bem sabemos, a fonte não fala por si, sendo o historiador o responsável por 

construir uma leitura a partir de sua abordagem às fontes. Neste sentido, o quadro teórico-

metodológico que a pesquisa se baseou concentrou-se no campo da História Social e dos 

procedimentos da História Oral. Demos ênfase em 3 conceitos e uma problemática proposta 

por um dos autores que compuseram o quadro teórico do Projeto. Lançamos mão dos 

conceitos de “Luta de classes” e “História vista de baixo”, do historiador inglês Edward Palmer 

Thompson; e do conceito de “História a contrapelo”, de Walter Benjamin, bem como, da 

problemática que o autor propõe sobre a relação entre “cultura material, progresso e 

catástrofe”. Finalmente, para a leitura das entrevistas orais dialogamos com a historiadora 

Verena Alberti. 

Para Mattos (2014, p. 23), Thompson, ao acentuar a “agência” da classe trabalhadora, 

“foi tomado como referência fundamental para uma história do trabalho, que começava a 

enxergar os trabalhadores como ‘sujeitos de sua própria história’”. Sobre sua principal obra, A 

formação da classe operária inglesa, publicada em 1963, este trabalho torna-se grande 

influência para pesquisadores de todo o mundo que se lançam a estudar a classe trabalhadora 

nos seus países. 

Um dos fatores que nos motivam a dialogar com Thompson está no que Scott Hamilton 

chama atenção, para o fato de que “Thompson não está só descrevendo a história distante da 

primeira potência industrial do mundo; ele está dizendo alguma coisa sobre a situação de 

bilhões de seus contemporâneos” (HAMILTON, 2011, p. 123 apud MATTOS, 2014, p. 22). 

 Em seu conceito de “Luta de classes”, Thompson (2004) define que “classe” é uma 

relação, e que esta 

 
acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas 
ou partilhadas), sentem e articulam a identidade dos seus interesses entre si, e contra 
outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A 
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram, ou entraram involuntariamente (THOMPSON, 2004, p. 
10, grifo nosso). 
 

 Ainda para Thompson (2004), uma “História vista de baixo” tem como objetivo 

“resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tecelão do ‘obsoleto’ tear manual, o 

artesão ‘utópico’ [...]. Suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria experiência; se 
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foram vítimas acidentais da história, continuam a ser, condenados em vida, vítimas 

acidentais” (THOMPSON, 2004, p. 13). 

O diálogo com Walter Benjamin, por sua vez, nos apresenta a problemática proposta 

pelo autor entre “cultura material, progresso e catástrofe”, no sentido em que os edifícios, 

enquanto elementos de progresso, são construídos sob opressão à classe trabalhadora, 

resultando desta problemática o conceito de “catástrofe”, afirmando que “a catástrofe é o 

progresso, o progresso é a catástrofe” (BENJAMIN, s/d, p. 1244 apud LÖWY, 2002, p. 204). 

Walter Benjamin se opõe radicalmente ao progresso que o capitalismo promete e veicula, o 

definindo como ilusório. Segundo Löwy (2002, p. 205), “Benjamin ataca a ideologia do 

progresso em todos os seus componentes”. 

Benjamin, em suas Teses sobre a história, publicada em 1940, chama atenção para o 

fato de que “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento 

de barbárie” (BENJAMIN, 1985, p. 225), construídos sobre a exploração, opressão e massacre à 

classe trabalhadora. O autor ainda defende que os bens culturais são produzidos pela labuta 

dos trabalhadores, mas estes bens tornam-se monumentos da classe dominante e celebram a 

grandeza dos vitoriosos, dos vencedores. Löwy (2002, p. 203) explica que o termo “vencedor” 

“não faz referência a batalhas ou guerras habituais, mas à ‘guerra de classes’”. Neste sentido, 

percebemos um diálogo entre Benjamin (1985) e Thompson (2004), no que se refere ao 

conceito de “Luta de classes”, representada nos conflitos travados entre patrão e empregado 

no estudo proposto pelo presente projeto de pesquisa. 

Semelhantemente, o conceito de “História vista de baixo” de Thompson (2004) dialoga 

com o conceito de “História a contrapelo” de Benjamin (1985, p. 225), pois podemos construir 

uma narrativa que contemple outras versões e outros agentes históricos: dos vencidos e 

oprimidos, o que no nosso projeto se traduz aos dissabores laborais dos operários da 

construção civil em Campina Grande/PB. 

A História Oral apresenta uma contribuição equitativa em relação aos documentos 

escritos a serem utilizados para o presente estudo, pois esta metodologia fornece ferramentas 

para captar não somente a fala do colaborador, mas  também as emoções, as expressões, o 

silêncio e a entonação do colaborador; além de ter a capacidade de “’dar voz’ às minorias e 

possibilitar a existência de uma História ‘vinda de baixo’” (ALBERTI, 2005, p. 157), em 

consonância aos conceitos utilizados para este projeto de pesquisa e apresentados 

anteriormente. Segundo a referida autora, a História Oral se volta para a “História dos 
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humildes, dos primitivos, dos ‘sem História’ (em oposição à História da civilização e do 

progresso que, na verdade, acabava sendo a História das elites e dos vencedores)” (ALBERTI, 

2005, p. 158). 

Dialogando com Alberti (2005), destacamos o que Thompson (2002, p. 16) chama 

atenção a respeito da História Oral, afirmando que esta “tem um poder único de nos dar 

acesso às experiências daqueles que vivem às margens do poder, e cujas vozes estão ocultas 

porque suas vidas são muito menos prováveis de serem documentadas nos arquivos”. O autor 

ainda defende que a História Oral 

 
é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria 
história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, 
mas dentre a maioria desconhecida do povo. [...] Ajuda os menos privilegiados [...]. 
Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e entre gerações 
(THOMPSON, 1992, p. 44). 
 

Desta forma, podemos pensar em um diálogo bastante promissor entre a História Oral 

e a perspectiva teórico-metodológica thompsoniana, no sentido em que a História Oral dá voz 

a sujeitos históricos esquecidos e invisibilizados. 

Portanto, nos apropriamos deste quadro teórico-metodológico no intuito de escrever 

uma história a contrapelo da história dita do “progresso”, representada pelos símbolos de 

modernidade citadinos, contemplando e dando voz aos agentes históricos invisibilizados e 

esquecidos pela História, narrando suas lutas e conflitos muitas vezes marcados com sangue 

e que não chegam às manchetes dos jornais ou à casa das pessoas em forma de notícia. 

 

Das Fontes e dos Resultados 

 

 A construção que vimos pronta, como o produto final do mercado imobiliário, foi 

antes cenário de sociabilidades dos operários, labores diários, mas também acidentes e, em 

pior das situações, morte de operários, história essa que, obviamente, não aprece no banner 

de venda de um imóvel. Em nossa experiência no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

podemos conhecer uma história em particular que muito nos fala sobre a problemática 

proposta pelo presente projeto; história de suor, queda e dor de um trabalhador vitimado por 

acidente de trabalho e que viu um amigo morrer na construção e o Estado procurar 

ansiosamente um culpado dentre os peões, na tentativa de eximir da culpa o empreiteiro e 

culpabilizar a classe trabalhadora. 
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 Muitas destas histórias acontecem com frequência no cotidiano do mundo da 

construção civil, mas que não são vistas depois que o imóvel é construído e vendido. Histórias 

que permanecem na invisibilidade, caso o historiador não vá buscá-las e recontá-las, colocá-

las como destaque, como história principal, contrapondo-se à história vista “de cima”, em que 

a verticalização é símbolo e monumento de progresso e de modernidade. 

 Em entrevista concedida ao Projeto, o Mestre de obras Seu Luis relata parte de sua 

experiência sobre o tempo em que desenvolveu seu ofício, que compreende o período 

proposto em nossa pesquisa. Em entrevista, Seu Luis relata detalhes da problemática dos 

acidentes de trabalho e alguns casos que presenciou em sua carreira. 

 Inicialmente, consideramos para nossa pesquisa imprescindível destacar a realidade 

da luta de classes dentro das relações entre patrão e empregado. Para Thompson (2004, p. 10), 

 
a classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade dos seus interesses entre 
si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. 
A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 
em que os homens nasceram, ou entraram involuntariamente (THOMPSON, 2004, p. 
10). 
 

 Hobsbawm (2000, p. 34), por sua vez, em revisão e reflexão ao conceito de “classe” em 

Marx afirma que 

 
Marx jamais escreveu de modo sistemático sobre o assunto. [...] Em outros momentos, 
Marx usou o termo “classe” em dois sentidos bastante diferentes, de acordo com o 
contexto. Primeiro, ele podia significar aqueles amplos conjuntos humanos que 
podem ser reunidos sob uma classificação segundo um critério objetivo – por 
manterem relações similares com os meios de produção –, e mais especificamente, os 
agrupamentos de exploradores e explorados [...] (HOBSBAWM, 2000, p. 34, grifo 
nosso). 
 

 Portanto, inserimos o Mestre de obras na classe trabalhadora, dentro desta realidade 

de exploradores e explorados dentro da luta de classes. 

 Sobre os acidentes de trabalho o colaborador afirma que a responsabilidade destes 

“depende do executor5, muito. Não é do engenheiro não, não é do arquiteto não, não é do 

ministério não, é do executor, entendeu? Eu sou quem tem que ter cuidado para que não 

aconteça isso”. Portanto, podemos perceber na fala do trabalhador que inconscientemente ele 

se responsabiliza pelos acidentes de trabalho, enquanto classe, retirando desta forma, e de 

forma inconsciente, a responsabilidade do patrão sobre os acidentes de trabalho. 

                                                           
5 Refere-se ao Mestre de obra. 
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 O Mestre afirma que já foi vítima de acidente de trabalho, o que nos sugere que, 

mesmo sendo ele capacitado no que tange às prevenções contra os acidentes, bem como 

experiente no ofício, o acidente pode acontecer com qualquer trabalhador, pois pode ocorrer 

também de forma imprevisível, o que reforça a necessidade de que o contratante deve garantir 

sua responsabilidade e prover dos meios necessários para que a integridade física do 

trabalhador seja preservada, a exemplo da distribuição dos equipamentos de proteção 

individual (EPi’s) e sua devida fiscalização por meio de um profissional qualificado, a exemplo 

de um profissional de segurança do trabalho, no intuito de orientar sobre o uso correto dos 

equipamentos e dar suporte na prevenção contra acidentes de trabalho. 

 O colaborador relata um caso de acidente o qual presenciou: 

 
[...] numa quinta-feira santa, Juarez era um carpinteiro bom, disse “vamos terminar 
aqui para a gente largar de três horas”. Ele estava rolando um tronco de madeira, [...] 
quando ele pisou, ele foi, e a mão dele entrou6. Ah, meu amigo!7 Me chamou, pois eu 
era o mestre da obra. Meu amigo, para a gente chegar na estrada de Santa Teresinha 
com essa roupa melada de sangue foi confusão, a mulher8 endoideceu, entrou em 
pânico. [...] Fomos ao hospital, tirei a roupa, minha camisa, tirei até minha camisa, 
repara na agonia do mestre de obra, enrolei, enrolei, enrolei, pois tem que parar logo 
né?!9. Tirei a dele também, enrolei no braço dele, aí prendeu, prendeu, prendeu, foram 
lá e pegaram uma tira, porque tem que estacionar aqui, olha10. 
 

 O colaborador continua, nos informando como deu a notícia à esposa da vítima e 

fazendo o desfecho do ocorrido: 

 
Quando chegamos em Santa Teresinha, para dizer à mulher que ele estava no 
hospital11, e agora, como é que eu vou dizer? Com essa roupa toda melada de sangue? 
Agora lascou. Eu tive que ir. [...] “Juarez teve um acidente, aqui está a roupa dele12, mas 
calma, calma, ele está bem, ele está já chegando aí”. E ficou aquela agonia, endoideceu, 
eu disse “não, não, ele está já chegando, pode esperar que ele está já chegando”. Mas 
foi trabalhar no outro dia com a mão cortada. 
 

 Podemos conhecer uma história dentre muitas que acontecem com frequência no 

cotidiano do mundo da construção civil, mas que não são vistas depois que o imóvel é 

construído e vendido. História que permanece na invisibilidade, caso o historiador não vá 

buscá-la e recontá-la, colocá-la como destaque, como história principal, contrapondo-se à 

                                                           
6 O entrevistado refere-se à máquina de corte. 
7 Entrevistado apresenta expressões de desespero na sua fala. 
8 Esposa da vítima. 
9 Colaborador gesticula referindo-se ao sangue. 
10 Demonstra com seu braço o procedimento. 
11 Colaborador manifesta expressão de receio e dificuldade. 
12 Nesse momento o colaborador faz expressão de choro, remetendo-se ao desespero da mulher naquele 
momento. 



ARTIGOS | 63 
 

 
Homos, Campina Grande, PB, v.1, n.1, p.1-88, 2020. 

história vista “de cima”, em que a verticalização é símbolo e monumento do progresso e da 

modernidade. 

 Essas histórias também não são noticiadas nos jornais, os acidentes e mortes de 

trabalho são vistos apenas como acidentes, inevitáveis, não são tratados como violência ao 

trabalhador, as entradas de acidentes de trabalho na construção civil são diárias, porém não 

vimos os casos noticiados nos jornais e, quando vimos, parte de algum desastre no intuito não 

de expor as más qualidades de trabalho aos quais os operários são submetidos, mas sim no 

intuito de hiperdramatizar a história, simplesmente para vender jornal (ou notícia em outros 

meios de comunicação de massa, considerando o mundo contemporâneo completamente 

digital). Segundo o jornalista Leandro Marshall, 

 
a imbricação dos cânones da lógica publicitária com os princípios da imprensa e do 
jornalismo fez com que hoje o processo de produção, processamento e distribuição da 
informação seja de natureza essencialmente light, relativista, transgênica, 
marketizada, mercantilizada e mercadorizada. Os jornais passam a ser feitos 
preferencialmente para agradar a todos e, sobretudo, o capital. Diluem-se as 
referências e os imperativos que sustentavam os pilares do jornalismo idealizados 
pelas cartilhas e pelos manuais (MARSHALL, 2003, p. 91, grifo nosso). 
 

 Outra questão que o colaborador sugere de forma indireta em seu relato é a situação 

que fica o trabalhador vítima de acidente de trabalho após o acidente. Na ocasião relatada 

pelo colaborador, a vítima no outro dia voltou a trabalhar, o que sugere um auxílio precário a 

estas vítimas no âmbito da saúde pública e um auxílio completamente inexistente por parte 

do patrão. Quantas destas vítimas têm um auxílio médico e tratamento devido? Quantas são 

assistidas financeiramente pela empresa contratante, sobretudo em casos de óbito? O 

trabalhador precisa cumprir com seus compromissos financeiros, no sentido de subsistência, 

desta forma, aqueles que precisam ficar meses sem trabalhar, será que são assistidos de forma 

adequada? O trabalhador que é o provedor financeiro de sua família e vai a óbito por acidente 

de trabalho, tem sua família assistida financeiramente? Tais questionamentos estão implícitos 

nos prédios que vimos nas cidades modernas, onde o concreto possui sangue misturado à 

massa. 

 Quando perguntado se lembra de algum um caso de trabalhador que foi a óbito, o 

colaborador afirma que sim, e narra: 

 
Morreu um amigo meu de Cabaceiras, em uma obra. Era um trabalhador de muita 
confiança, bacana... Aí ele disse “Seu Granfino13, eu terminei minha tarefa”, eu disse 

                                                           
13 Apelido do Mestre de obras Seu Luis. 
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“Você já terminou sua tarefa (era para ele ir trabalhar sexta-feira de tardezinha, 4 horas 
da tarde) então deixe para você vim trabalhar segunda-feira, porque você está mais 
inteiro, então é melhor”, aí ele disse “Não, é porque eu vou querer trabalhar mais”. 
 

Nesse momento, o colaborador vai buscar um pedaço de papel e uma caneta para nos 

demonstrar como foi o caso do falecimento do operário, ao retornar, desenha uma esfera e 

continua: 

 
Isso aqui era um buraco de 10 metros de diâmetro e dez de profundidade [...]. Aqui 
tinha uma bomba, aqui outra e aqui outra, e aqui um guincho, para extrair o material 
daqui e levar embora. Ele chegou e eu disse “Olhe, você quer trabalhar?”, ele disse 
“Quero”, eu disse “Você fica aqui dentro desse buraco (tinha dez homens), você fica 
aqui dentro desse buraco e seu trabalho é só nas bombas (porque elas ficam rodando 
e juntando capim, aí fica entupindo, aí perdia a produção e o buraco ia criar água) [...]. 
Quando deu 10 horas da noite ele saiu daqui e foi pegar no guincho, vazou corrente, 
tinha os 10 caba dentro, se tivessem de pé descalço tinha morrido tudo14, ele morreu 
sozinho. 
 

 O colaborador prossegue fazendo o desfecho do caso: “Eu fui na delegacia ainda umas 

cinco vezes ainda depor, saber se o eletricista tinha raiva dele, se o mestre tinha raiva dele, se 

algum trabalhador ficou intrigado”. Ao perguntarmos quando foi este caso, o colaborador nos 

informa que foi em 198115. 

 No caso narrado pelo colaborador fica clara a forma como o patrão lida com a 

problemática dos acidentes de trabalho: sempre procurando um peão para culpar. No caso 

citado, qualquer fala que sugerisse algum conflito entre a vítima e qualquer um dos operários, 

o patrão se eximiria da responsabilidade e a colocava sobre o operário. Entretanto, este tipo 

de situação e conduta faz parte do projeto do capitalismo, quanto mais tira a responsabilidade 

do patrão, mais se tira do trabalhador e mais o patrão acumula lucro, em cima da exploração 

do trabalhador. 

 Muitas histórias como essa permanecem silenciadas, omitidas, nos momentos da 

entrevista em que o colaborador demonstra o seu desespero enquanto classe trabalhadora, 

percebemos a marca da opressão. O Mestre que se sente culpado não sabe que o culpado não 

é ele. Na música Construção, de Chico Buarque (1971), vimos que o operário “morreu na 

contramão atrapalhando o tráfego”, ou seja, o trabalhador ainda em sua morte é culpado por 

fazê-lo na contramão e ainda atrapalhar o tráfego. O trecho da música representa a ideia 

calculadamente introjetada nos trabalhadores, que diz que eles que são os culpados pelos 

                                                           
14 O colaborador já havia nos informado que a estrutura era de ferro. 
15 Este foi um período de muitos acidentes de trabalho na construção civil em função da efervescência nas 
construções que marcaram o período dito do “milagre econômico” e das ditas “obras faraônicas”. 
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acidentes e por suas próprias mortes, atendendo aos interesses do patrão. Desta forma, 

percebemos uma história trágica e um progresso catastrófico se vista pelo lado dos vencidos 

(BENJAMIN, 1985). 

 Uma força indispensável nesta relação entre patrão e empregado é a sindical. A função 

social dos sindicatos teoricamente é mediar os conflitos existentes entre os trabalhadores e 

seus patrões. Todavia, na prática, é possível que alguns sindicatos não cumpram suas funções. 

Desta forma, em nossa pesquisa julgamos indispensável a investigação do papel dos 

sindicatos. 

 Em nossa pesquisa, fizemos visitas ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção 

Civil de Campina Grande, na busca de levantar mais fontes para a pesquisa. Nossos objetivos 

eram acessar os documentos que quantificam os acidentes de trabalho ocorridos em Campina 

Grande no período proposto e, a partir disto, apurar do sindicato como este atua nestes casos 

e media os conflitos. Entretanto, ao cumprimentarmos e seguirmos com a apresentação da 

pesquisa, a recepção do responsável mostrou-se pouco receptiva e pouco engajada. 

 Na entrevista que realizamos com o Mestre de obras, percebemos na fala do Mestre 

que o sindicato se preocupa apenas em fornecer informações sobre segurança do trabalho e 

saber se estas medidas estão sendo cumpridas, nada foi mencionado sobre sua atuação do 

momento do acidente em diante, o que dá um indicativo de que a partir das informações 

repassadas a responsabilidade é toda do trabalhador, reforçando assim os interesses do patrão. 

 Sobre as fontes documentais que requerimos do sindicato para análises, nos foi 

informado de que lá não havia mais documentos, que foram todos levados para outra esfera, 

alegando que os mesmos só possuem validade de cinco anos e que por isso nenhum se 

encontrava mais lá. 

 A partir desta análise, percebemos que a atuação do sindicato atende aos interesses 

não dos trabalhadores, mas das classes dominantes, que detêm o poder do capital e são 

interesses que conflitam com os interesses dos trabalhadores dentro da realidade da luta de 

classes (THOMPSON, 2004, p. 10). Contudo, calar os oprimidos, os pobres, os de baixo, 

sempre foi um interesse da classe dominante, desta feita, o papel do sindicato em dificultar o 

acesso às fontes, ou mesmo de não preservar estas, contribui para os interesses da classe 

dominante, em que um deles é não contar a história dos de baixo, silenciá-los, omiti-los, e a 

sociedade continuando sem saber destas lutas travadas e do sangue derramado e apagado. 



ARTIGOS | 66 
 

 
Homos, Campina Grande, PB, v.1, n.1, p.1-88, 2020. 

 Sobre a atuação dos sindicatos dentro destas relações conflituosas e cheias de 

interesses em conflito, Hobsbawm (2000, p. 396) afirma que 

 
apesar do fato de nossas gerações terem sofrido do capitalismo uma lavagem cerebral 
para acreditar que a vida é o que o dinheiro pode comprar, há mais nesse movimento 
do que pedidos de aumento de salário. Há mesmo mais do que desespero quanto a 
uma sociedade incapaz de dar aos seus membros o que eles precisam, uma sociedade 
que força cada indivíduo ou cada grupo a cuidar de si próprio e não se importar com 
o resto, já foi dito: “Dentro de cada trabalhador existe um ser humano tentando se 
libertar” (HOBSBAWM, 2000, p. 396, grifo nosso). 

  

Considerações finais 

 

 Ao final cabe observar que, partindo de nossa pesquisa, observamos que o processo 

de verticalização de Campina Grande fez parte de um projeto que busca a modernização, o 

desenvolvimento e o progresso; e que atende aos interesses do capital contemporâneo e 

reafirma o esquecimento destas histórias que se contrapõem às narrativas do progresso. 

 A construção que vimos pronta, como o produto final do mercado imobiliário, foi 

antes cenário de sociabilidades dos operários, labores diários, mas também acidentes e, em 

pior das situações, morte de operários, história essa que, obviamente, não aprece no banner 

de venda de um imóvel. O monumento que vimos pronto, construído, possui uma versão da 

história que o classifica como um monumento de catástrofe, um documento de barbárie, de 

exterminação (BENJAMIN, 1985). 

 Buscamos a partir de nossa pesquisa narrar a história vista debaixo, denunciando o 

problema social dos acidentes de trabalho como um caso de homicídio do capitalismo contra 

a classe trabalhadora mais simples, mas que não tem a atenção necessária da sociedade porque 

este problema não chega a ela, pois a mídia não leva esta informação e, quando leva, trata-se 

de um caso de maior amplitude que ganha atenção popular para ganhar dinheiro com a 

notícia. 

 Desta forma, concluímos nosso trabalho com a fala de um operário morto ao seu 

patrão, através da voz de Chico Buarque: 

 
Pela fumaça e a desgraça, que a gente tem que tossir / Pelos andaimes pingentes que 
a gente tem que cair, Deus lhe pague / Pela mulher carpideira pra nos louvar e cuspir 
/ E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir / E pela paz derradeira que enfim vai 
nos redimir, Deus lhe pague (Chico Buarque. Construção. 1971). 
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A ideia de entregar a Deus a justiça sugere-nos pensar que enquanto o mundo atender 

ao capitalismo, a justiça dos homens também estará curvada ao capital. Quantos casos de 

acidentes de trabalho, como decepações, ficam impunes? Seja pela justiça comum; ou porque 

o trabalhador volte a trabalhar machucado no outro dia porque tem uma família para 

alimentar e não pode esperar pela ineficiência do Estado em promover-lhe a assistência 

minimamente necessária; ou impune porque a esposa do operário que faleceu aceitou uma 

quantia ínfima para não levar o caso à justiça por ser ludibriada pelos advogados do patrão 

que se aproveitam da falta de instrução da mulher e de suas necessidades básicas de 

sobrevivência e de sua família. 

 E, por fim a partir do poema clássico Perguntas de um trabalhador que lê, de Bertold 

Brecht (s/d), trazemos para a reflexão o protagonismo dos trabalhadores na história, citando 

como exemplo as obras bonitas de Oscar Niemeyer. Estas não foi ele quem construiu, quem 

construiu foram os pedreiros, o prédio é bonito, todos babam pela obra de arte do pedreiro 

sem escolaridade que deixa sua assinatura na beleza verticalizada do “progresso” controverso. 
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