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Que tragédia é essa que cai 

sobre todos nós? 

Rossel Lyra Desmond 
[Antropóloga. Indigenista] 

 

Dos povos indígenas podemos extrair várias coisas. 
Principalmente seus rituais de celebração à natureza. 

Mas, de Milton Nascimento, com seu parceiro Fernando 
Brant, também podemos extrair várias, tantas,  

inúmeras, inesgotáveis coisas!  
Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? 
Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? 
Você me quer forte, mas não sou forte mais. 
Você me quer belo e eu não sou belo mais. 

Me levaram tudo que um homem precisa ter. 
Me cortaram o corpo à faca sem terminar. 
Me deixando vivo, sem sangue, apodrecer. 

OUÇA – AJOELHE-SE e PENSE  
Pense no homem que é Presidente do seu país  

e quer exterminar índios.  
OUÇA – AJOELHE-SE e PENSE – OUÇA:  

https://www.youtube.com/watch?v=WHsPCkA1aI0 
OUÇA – AJOELHE-SE e PENSE num “homem” que é a 

favor da ditadura, da tortura e abomina direitos humanos. 
 

Você me quer forte 
E eu não sou forte mais 

Sou o fim da raça, o velho, o que já foi 
Chamo pela lua de prata pra me salvar 

Rezo pelos deuses da mata pra me matar 
Você me quer belo 

E eu não sou belo mais 
Me levaram tudo que um homem precisa ter 
Me cortaram o corpo à faca sem terminar 
Me deixando vivo, sem sangue, apodrecer 

Você me quer justo  
E eu não sou justo mais 
Promessas de sol já não  
queimam meu coração 

Que tragédia é essa que cai sobre todos nós? 
Que tragédia é essa que cai sobre todos nós?* 

■ 

Sobre os índios: “A cavalaria brasileira foi muito incompetente. 
Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou 

seus índios no passado e, hoje em dia, não tem esse problema em 
seu país.” Jair Bolsonaro 

■ 
Você me quer forte 

E eu não sou forte mais 
■ 

Sobre as questões ambientais: “são importantes apenas para os 

veganos, que só comem vegetais”.  Jair Bolsonaro 

 

Sou o fim da raça, o velho, o que já foi 

Chamo pela lua de prata pra me salvar 
■  

Sobre seus filhos casarem com mulher negra: “eu não corro esse 

risco, meus filhos foram muito bem educados.” Jair Bolsonaro 
■ 

Rezo pelos deuses da mata pra me matar 
■ 

Sobre homens homoafetivos: “prefiro que um filho meu morra 

num acidente do que apareça com um bigodudo por aí.” 

Jair Bolsonaro 
■ 

Você me quer belo 

E eu não sou belo mais 
■ 

Sobre ter uma filha mulher: “Foram quatro homens. A quinta eu 

dei uma fraquejada, e veio uma mulher.” Jair Bolsonaro 
■ 

Me levaram tudo que um homem precisa ter 

Me cortaram o corpo à faca sem terminar 
■ 

Sobre as cotas: “Quem usa cota, no meu entender, está assinando 

embaixo que é incompetente. Eu não entraria num avião pilotado 

por um cotista. Nem aceitaria ser operado por um médico cotista.” 

Jair Bolsonaro 
■ 

Me deixando vivo, sem sangue, apodrecer 
■ 

Sobre os imigrantes: “A escória do mundo está chegando ao 

Brasil como se nós não tivéssemos problema demais para 

resolver.” Jair Bolsonaro 
■ 

Você me quer justo 

E eu não sou justo mais 
■ 

Sobre o auxílio enquanto deputado, mesmo sendo dono de 

imóvel: “Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do 

auxílio-moradia eu usava para comer gente.” Jair Bolsonaro 
■ 

Promessas de sol já não  
queimam meu coração 

■ 
Sobre a defesa do meio ambiente: “Se eu chegar lá, não vai ter 

um centímetro demarcado para reserva indígena ou para 

quilombola.” Jair Bolsonaro 
■ 

Me levaram tudo que um homem precisa ter 
■ 

Sobre o Estatuto da Criança e Adolescente: “O ECA tem que ser 

rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à 

malandragem infantil.” Jair Bolsonaro 
■ 

Me cortaram o corpo à faca sem terminar 
Me deixando vivo, sem sangue, apodrecer 

Que tragédia é essa que cai 

sobre todos nós? 
■ ■ ■ 

* Promessas do Sol é uma música de 1976. 
Que tragédia é essa que cai sobre todos nós?  

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHsPCkA1aI0

