
FESPSP - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO
ESP - ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA

JAQUELINE VICTÓRIA CIANCAGLINI - 0025720
TAINAH OLIVEIRA - 0025622

O operário em (re)construção: Crônicas da classe trabalhadora em
perspectiva de reconstrução

Trabalho Temático Multidisciplinar

São Paulo
2021



Introdução

Entendemos as nuances da classe trabalhadora. Somos capazes de

visualizar, sem esforços, as diferenças sociais que agravam as situações na

pandemia. Entendemos que temos nossos privilégios.

Operários em diferentes situações têm diferentes perspectivas sobre a

presente crise sanitária e sobre como o mundo se reconstrói a partir do momento

em que começarmos a retornar para a realidade. E é essa situação que buscamos

explicitar.

Nos baseamos em personagens reais, com vivências reais, para transformar

em narrativas as perspectivas sobre a pandemia e a reconstrução. Encontramos as

diferenças e entendemos, no fim das contas, que estamos todos no mesmo barco.

Os problemas de cada trabalhadora são diferentes, mas não menos reais.

Não estamos em uma competição de problemas, estamos todos passando pela

maior crise sanitária do último século, enquanto igualmente precisamos manter a

produtividade e lidamos com a morte.

Esperamos que a leitura possa trazer reflexão e talvez identificação.

Capítulo 1: Publicitária em Home Office

O operário em reconstrução. Pra mim, reconstrução psicológica e social.

Tenho plena consciência da situação de privilégio que é poder, em plena pandemia,

manter a saúde e integridade física simplesmente por trabalhar em casa. Home

office é, na pandemia, um privilégio inigualável.

Eu sei disso, não me levem a mal. Mas vez ou outra me sinto extremamente

enjaulada. No começo, agradeci ao universo, Deus ou sei lá quem pela

oportunidade de trabalhar em casa. Hoje, em segredo, gostaria que a empresa me

obrigasse a sair de casa.

É egoísta, não é? Que eu queira me expor por um momento de socialização

sendo que existem pessoas literalmente se expondo contra a própria vontade todos

os dias, e perdendo seus entes queridos pela completa falta de política de

contenção desde o início da pandemia.

Por outro lado, isso também me conforta de certa forma. Não é minha culpa.

Eu passei exatamente um ano sem ver qualquer pessoa que não estivesse no meu



núcleo familiar em respeito aos que não podiam. Mas depois de um ano, a cabeça

já não é mais a mesma.

Quando você se depara com o mundo voltando ao normal, somado à

denúncia de negligência do poder executivo, que ignorou mais de 100 milhões de

doses e adiciona ao combo “Um Ano Em Casa”, é impossível sentir qualquer coisa

que não revolta, tristeza, desesperança.

O calendário de vacinação do governo do Estado de São Paulo trouxe um

pouco de esperança, confesso. No calor do momento mandei fazer um passaporte e

comprei ingressos para um festival que acontece em Barcelona, em 2022. Não sei

se terei dinheiro pra ir.

Mas não é sobre o festival. É sobre a reconstrução. É a necessidade social e

psicológica, a sensação de finalmente ter perspectiva de sair da jaula. E, como já

disse, pra mim, são reconstruções psicológicas e sociais. E, fique claro, falo de

social no sentido puro de socialização. Amigos, família, passeios.

Sinto que reclamo de barriga cheia. Em plena pandemia, maior taxa de

desemprego em anos, meu problema é socializar e viajar? Ainda não sei lidar com a

culpa. Mas me apego ao fato de que não expus qualquer pessoa em todo esse

tempo.

Mas a reconstrução vem. Hoje, mais do que nunca, existe esperança no

horizonte. Quatro meses até minha vacinação. Isso significa um final de ano com

família e amigos. Significa que as férias do trabalho, dessa vez, não serão gastas

dentro de casa. Significa que os nossos entes queridos e amigos não vão mais estar

em risco. Eu fui privilegiada, de novo, e não lidei com a morte de maneira próxima.

Mas senti pelos que viveram.

Eu sinto muito pelos milhões de desempregados. Sinto por tudo

acompanhado de dor. Sinto o preço da carne tão alto, do arroz e do óleo

inacessíveis pra parte da população. Honestamente, não fui atingida. Agradeço

todos os dias, mas ainda sou um ser empático e sinto a dor. Às vezes a culpa:

“porque eu pude ser privilegiada? como posso ajudar?”. Talvez eu me perdoe, mas

não devo perdoar o governo. Que a reconstrução coletiva permita a recuperação de

quem fez os verdadeiros esforços para evitar o colapso: o trabalhador brasileiro.



Capítulo 2: Profissional da Saúde na Pandemia
Um ano repleto de planos, com encerramentos, mudanças e recomeços. Em

fevereiro de 2020 encerrei minha residência em Psiquiatria, na cidade de Campinas,

encerrando também minha morada nesta cidade, que havia sido o cenário do meu

trabalho, dos meus estudos e da minha vida social nos últimos três anos.

Em março, meu tão sonhado retorno oficial para São Paulo, eu estava ávida

pela vida social paulistana – quanta ironia. Seria meu início no mercado de trabalho

como psiquiatra, início em uma segunda graduação - em ciências sociais, estava

ansiosa para voltar à sala de aula, para reflexões e discussões em classe - e minha

defesa do mestrado – com data agendada, banca confirmada, dissertação impressa

e até vestimenta para o dia escolhida. Um mês interrompido pela chegada do vírus

em nosso país. Minha defesa do mestrado adiada, sem data definida.

E minha vida profissional seguindo presencialmente, mas cada dia com uma

recomendação. Os profissionais da saúde não tiveram muitas opções, nós teríamos

que seguir. Com um pouco de medo. Com incertezas diversas. E sozinha. Foi assim

que me senti no início, talvez seja assim que me sinto ainda.

Não me importei de seguir trabalhando, apesar dos receios. O medo com

minha saúde fora recalcado. Mas o medo de transmitir estava sempre comigo. Era

como se fosse um covid ambulante. No início não havia máscara para todos os

profissionais da saúde e de todas as áreas. Eu vi colegas entrarem em atrito com as

instituições por não se sentirem seguros, enquanto as instituições também não

sabiam o que era seguro. Cada dia um protocolo atualizado. Cada dia um

rompimento. Colegas de trabalho com medo de morrer, de deixarem suas famílias.

Com medo de contaminar seus entes. Profissionais não sabendo lidar com a

angústia da perda de tantos pacientes, e até mesmo de colegas queridos. Me

considerei muito privilegiada por morar sozinha, e assim não temer toda vez que

retornasse do trabalho com a possibilidade de infectar meus familiares. Mas com o

passar dos meses, me senti menos privilegiada, eu invejei quem tinha alguém para

conversar em casa, alguém para jantar e abraçar.

Trabalhei em diversos lugares neste período da pandemia, populações muito

vulneráveis, entre elas, a população em situação de rua da região da cracolândia.



Todos os dias eu pensava o que ocorreria se o vírus chegasse a eles, como seria

rápida a transmissão, como poderia ser danoso ao que chamamos de “pulmão de

crack”, como faltariam leitos para essas pessoas e como muitos morreriam sem a

família ter conhecimento. Pensava em como eu também estava suscetível,

chegamos a um ponto que preferimos contar com o certo - mais fácil aceitar que eu

vou pegar o vírus, do que ficar todos os dias pensando em quão alta é a chance de

pegar, mas incerta. Os primeiros meses passaram. Eu não me contaminei. Meus

familiares também não. Meus pacientes da cracolândia também não, os índices de

transmissão na região foram baixos, não sabemos ao certo o porquê.

Me senti novamente privilegiada, por estar correndo risco, mas ainda sim não

me contaminar. Por ter que sair para trabalhar, mas com conforto. Por ter um

trabalho. Por ter condições financeiras superiores a maior parte da população

brasileira, que estava desamparada, desempregada e esfomeada. Ainda está! E

apesar dos medos diários, minha vida estava seguindo. Mas o sentimento de

solidão seguia me assombrando. Me percebi frágil emocionalmente, me senti

dependente de gente, me senti carente de pessoas, afetos e toques. Senti

saudades de aglomerar e abraçar. Afinal a vida social é um dos pilares mais

importantes de nossas vidas.

Aos poucos me adaptei ao uso da máscara. Me conformei com a sensação de

ser um covid ambulante. Me acostumei com o medo. Me adaptei a atender os

pacientes com maior distanciamento e com eles usando máscaras. Conhecê-los

mais a fundo ao longo de consultas e diagnosticá-los sem conhecer seus rostos. Há

dias em que eu tenho uma vontade enorme de retirar a máscara de seus rostos e

olhar para eles, saber o rosto de quem eu estou cuidando e suas expressões. Afinal,

psiquiatria não é só conversar, precisamos enxergar o paciente todo!

Me adaptei a ver minha família de longe. A estudar no estilo ead. A conversar

com meus amigos por chamada de vídeo. A fazer minha sessão de terapia por

skype. E até a viver a vida pelo instagram. Ouvir sobre vacinas me trouxe

esperança, onde eu não sabia mais se havia. Me senti grata por ter sido vacinada

na segunda semana que foram iniciadas as vacinações em nosso país. Embora

sozinha. Era como se só eu estivesse sendo vacinada no Brasil. Como comemorar

sendo que meus familiares, amigos e a maioria da população brasileira ainda não



tinham perspectivas de serem vacinados. Defendi meu mestrado, com a sensação

de que eu estava apenas falando para um computador, sem saber a expressão da

banca, sem poder olhar nos olhos dos que me ouviam, sem poder saber se eu

estava sendo entendida. A defesa ocorreu um ano depois da data que estava

agendada, não usei a roupa que fora escolhida inicialmente e isso já não era mais

importante.

Os planejamentos de trabalho e estudo estão sendo adiados a cada

bimestre, eu já não sei se estamos em 2020, 2021 ou 2021; se estamos em

fevereiro ou setembro. Sei que março e abril de 2021 foram piores do que março e

abril de 2020. Apesar do medo de enfrentar um apocalipse no ano de 2020 e do

medo do Brasil deixar de existir; em março de 2021 eu estava em outro cenário de

trabalho, em uma unidade de pronto-atendimento, onde eu via pacientes morrendo

em maior número, todos os cantos do hospital ocupados por pessoas com covid-19,

tensão e medo em todos os plantões. O último respirador sempre era usado, a

equipe estava sempre exausta e sobrecarregada. O medo no rosto dos pacientes é

inesquecível. O que eu vi em março e abril de 2021 me marcou para sempre.

Neste período acompanhei meu amigo de infância, que pegou covid-19, e

toda sua família adoeceu. O pai do meu amigo ficou em estado grave por dias, e

partilhei da angústia com meu amigo. Precisava estimular a esperança e a fé,

mesmo quando eu já não acreditava. Eu vi meu amigo perder seu pai, eu senti sua

dor e ainda não acredito que isso aconteceu.

Maio foi um respiro, nos locais em que eu trabalho os casos haviam reduzido,

as vacinas começaram a chegar em maiores quantidades e eu me vi fazendo planos

de trabalho e de estudo. Eu me vi até sonhando com o Carnaval de 2022. Eu não

participei do almoço de dia das mães, porque ainda não era seguro, mas me

programei para ver minha família no dia primeiro de junho, aniversário do meu avô.

Ainda no esperançoso mês de maio de 2021, eu adoeci, eu peguei covid-19,

vacinada, jovem e sem comorbidades, eu me mantive tranquila inicialmente. No dia

do resultado do teste, sentimento de culpa. Nos primeiros dias de doença muito

sono para recuperar a fadiga causada pelo vírus e o Burnout do último ano de

trabalho sem férias, em situação insalubre e angustiante. Dor de cabeça, perda de



paladar e olfato de maneira bizarra. Eu não vejo meus familiares e amigos devido ao

isolamento e distanciamento. Eu não enxergo os rostos dos pacientes e colegas de

trabalho por conta da máscara. Eu quase não tenho encostado nas pessoas. Agora

eu não sinto o gosto de um doce ou de um vinho para alegrar o meu dia. E,

também, não sinto o cheiro dos meus gatos ao abraçá-los. O meu contato com o

mundo pareceria de mentira se as emoções não fossem tão intensas.

Mas estou bem. Estou viva. Estou recuperada do covid-19. Meus familiares

estão saudáveis e sendo vacinados aos poucos. Os planejamentos de vacinação da

população estão me surpreendendo após tanta desesperança. Eu estou vendo uma

população mais esperançosa, embora exausta. Enxergo resiliência. Não sei quando

irá acabar tudo isso. Se teremos um 2022 mais próspero. Se voltaremos a

aglomerar em breve. Quando poderemos nos abraçar sem medo. Mas estou

animada para um recomeço em breve. Para uma reconstrução de valores e de

sociedade. Para acompanhar meus pacientes a recomeçarem suas vidas pós

pandemia. Superarem as diversas perdas. Enfrentarem os seus medos e angústias.

Ressignificarem tantas mortes e dor.

Capítulo 3: Técnica de óptica

Trabalhar em ótica durante a pandemia não gerou grandes mudanças em

relação à carga horária. No máximo tivemos turnos reduzidos enquanto a fase

vermelha estava em vigência.

Moro na Brasilândia e trabalho na Consolação. São dois ônibus ou um ônibus

e metrô de distância. Levo cerca de 1h30 para chegar no trabalho, de segunda a

sábado.

Em nenhum momento foi uma opção ficar em casa. Óticas são consideradas

serviço essencial, e não existe qualquer possibilidade de deixar de trabalhar, visto

que tenho um filho de 15 anos ainda em fase escolar para sustentar.

Já tive Covid duas vezes. A primeira, em junho de 2020. Me afastei do

trabalho por quinze dias e não senti nada além de uma dor de cabeça. Ninguém em

casa foi contaminado, apenas eu. Provavelmente peguei no trabalho ou transporte

público.



Em dezembro de 2020, as coisas foram diferentes. Tive Covid de novo, mas

dessa vez todos pegaram. Minha mãe, meu pai, meu filho e meu marido. Meu pai foi

intubado, mas se recuperou, como todos. Não sei se ele se recuperará se pegar

novamente.

O maior desafio durante a pandemia é o medo de ficar sem emprego, sem

renda familiar, sem ter como colocar comida na mesa. Agradeço todos os dias por

não continuar empregada, mesmo que exposta. Nem mesmo o metrô em horário de

pico me desestimula. Mas ainda me assusta.

O preço das coisas sobe ao mesmo tempo que o desemprego aumenta. Vi

amigos, familiares e colegas terem seus negócios fechados, serem demitidos e

muitas outras coisas.

Para mim, a reconstrução é econômica. A minha rotina não deve mudar

muito, por exceção do medo de contrair a doença novamente, mas não é algo que

posso evitar. A vacina pra mim ainda deve demorar um pouco. O Estado de São

Paulo não reconhece o técnico de óptica como profissional da saúde, e, sem

comorbidades, devo ser vacinada com baixa prioridade.

Acho que, dito isso, fica claro que a questão para mim é, simplesmente, a

segurança econômica. O fim do medo do desemprego, da fome, do preço

inacessível da carne. Honestamente, é o que mudou para mim.
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