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Resumo
BICUDO, Marcus Campos. Mobilização do “trabalho imigrante” em São Paulo: estudo sobre
intermediação e usos do trabalho. 2019. 213 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Este trabalho trata de mobilização de trabalhadores imigrantes em São Paulo e é baseado em
pesquisa de campo feita a partir da Missão Paz, uma das principais instituições a abrigar
imigrantes recém-chegados e a promover sua chamada “mediação social” na cidade. Pelos
“Processos de Mediação para o Trabalho”, ela promove o encontro entre empregadores e
imigrantes em busca de emprego. Além da observação direta desses processos, a pesquisa de
campo estendeu-se a algumas empresas contratantes. Foram entrevistados mediadores,
empregadores e migrantes candidatos ou efetivamente contratados (entre os últimos, todos
homens e de sete diferentes países). Dando centralidade às estratégias gerenciais que determinam
a contratação de imigrantes, a questão fundamental é investigar como os atributos distintivos da
força de trabalho imigrante são transmitidos e engendrados no curso de sua mobilização. O
trabalho é organizado em duas partes. Na primeira (segundo e terceiro capítulos), “A
intermediação do „trabalho imigrante‟”, o foco é a mobilidade circulante do trabalho e se aborda a
Missão Paz como agente econômico de intermediação de emprego. O capítulo 2 é dedicado a
uma caracterização dos agentes que tomam parte nos referidos Processos de Mediação: os
vendedores de força de trabalho, os compradores e o próprio agente intermediador. No capítulo
3, o objeto são as chamadas “formações interculturais para imigrantes” (palestras obrigatórias aos
demandantes de emprego) abordadas como momentos rituais de ingresso do “imigrante” no
“mercado”. A segunda parte (capítulos 4 e 5) contém estudos de caso de duas empresas
contratantes. O quarto capítulo, trata de uma empresa de limpeza e desentupimento de dutos
cujo principal ramo de atividade é a construção civil, no qual trabalha em regime de terceirização.
O quinto, de uma empresa de logística que presta serviços de estocagem e distribuição de
produtos congelados a redes de supermercado. Nas considerações finais, apresenta-se a hipótese
de que a mobilização do trabalho imigrante em São Paulo responde não à recusa de trabalhadores
brasileiros aos postos de trabalho (como costuma ser alegado pelos contratantes), mas, antes, à
rejeição de trabalhadores brasileiros pelos empregadores e a estratégias de composição social da
força de trabalho e, portanto, revelando um processo inclusivo de integração diferencial.
Palavras-chave: Imigração. Imigrante. Mobilidade, Trabalho. Missão Paz.
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Abstract
BICUDO, Marcus Campos. Mobilization of “immigrant labor” in São Paulo: a study on
mediation and applications of labor. 2019, 213 Dissertation (Master of Sociology) – Faculty of
Philosophy, Letters and Human Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2019
The research focuses on the mobilization of immigrant workers in São Paulo and is based on
field work that took place at Missão Paz, one of the main institutions to host recently arrived
immigrant as well as to promote their so-called „social mediation‟ in the city. Through the
„processes of intermediation to work‟ it promotes the meeting of employers and immigrants who
are seeking work. Apart from direct observation of this entire process, the field-work has been
extended to a few hiring companies and is based on interviews with both employers, candidate to
vacancies or hired migrants, all men, and from seven different countries. The main aim of the
research is to investigate the managerial strategies that determine the hiring of immigrant
workers, and it seeks to seize how the distinctive attributes of the latters‟ workforce are
engendered in the very course of its mobilization. The text is divided in two parts. In Part One
(second and third chapters), named “The intermediation of immigrant labor”, the focus is on the
circulating mobility of labor and we approach Missão Paz as en economic agent of intermediation
of work. Chapter 2 is devoted to a characterization of the agents who participate at those
Mediation Processes: the sellers of workforce, its buyers and the intermediating agent itself. In
Chapter 3, the object is the so-called „intercultural formations to immigrants‟ and it is approached
as a ritual moment of the immigrants‟ entry in the „market‟. Part Two (Chapters 4 and 5) – named
“Applications of immigrant workforce” – contains two case studies on two hiring companies. In
chapter 4, the object is a cleaning and unblocking pipes company who works mostly in the
construction sector under subcontracting agreements. In chapter 4, the object is a company
specialized in logistic processes for frozen food who provide services to supermarkets. In the
conclusion, I present that the mobilization of immigrant workers in São Paulo responds not to
the supposed workers‟ denial to accept certain jobs, but is mostly due to the rejection of Brazilian
workers (presumed to be lazy, unruly and unreliable) by employers in their strategies of social
composition of the workforce. Therefore, immigrants are supposed to be essentially hard-working,
trustable and reliable, which contributes to dissimulate those managerial strategies of control over
the workforce and production of differential integration.
Keywords: Immigration. Immigrants. Mobility. Labour. Missão Paz.
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1

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os “resultados” de pesquisa de campo realizada na Missão Paz (aqui
também chamada de MP ou “Missão”), em São Paulo, durante o ano de 2018. Embora essa
organização possa não ser de conhecimento de um público mais amplo, ela seguramente ocupa
lugar no imaginário de leitoras e leitores interessados ou ocupados do tema das migrações
contemporâneas no Brasil, particularmente em São Paulo. Trata-se, com efeito, de uma
instituição que se tornou icônica dos movimentos migratórios que se processaram na cidade neste
século. É que essa sociedade católica de caridade (fundada na década de 1930 pela Congregação
dos Missionários de São Carlos, os scalabrinianos, e por eles dirigida desde então) fez-se uma das
principais entidades em todo o país a tomar parte na recepção de migrantes internacionais recémchegados e, em que pese sua longa trajetória, fez-se recentemente – desde que a “imigração
haitiana” deixou de ser uma questão apenas para os estados do norte e apresentou-se à vista dos
paulistas – objeto de uma ostensiva e continuada atenção midiática e acadêmica, sempre que o
assunto era o “problema da imigração”. Pelos diversos serviços de assistência social que presta e
pelo protagonismo político que assume diante do tema das migrações, ela é a principal referência
a agentes públicos e filantrópicos voltados ao “acolhimento” de imigrantes e refugiados no Brasil,
e é, pode-se dizer, quase consensualmente (pois parece imprudente empregar essa palavra sem
hesitar nos dias de hoje) reconhecida como interlocutora legítima nesta matéria.
No entanto, não é meu objetivo realizar uma investigação que a tome como unidade de
análise, à maneira de uma sociologia das instituições, pois o problema aqui é bem outro: a
mobilização do “trabalho imigrante” em São Paulo.1 Para este propósito, a MP – apesar de não
ser unidade – se fez um local de observação estratégico, pois, dentre as diversas ações
assistenciais por ela empreendidas, figura aquela da “mediação laboral” 2 de imigrantes e refugiados,
pela qual promove o encontro entre ofertantes de vagas de emprego ou demandantes de força de
trabalho, por um lado, e ofertantes de força de trabalho ou demandantes de vagas de emprego,

GAUDEMAR, Jean-Paul. Mobilité du travail et accumulation du capital. Paris: ed. François Maspero, 1976.
Ao longo de todo este trabalho, os termos destacados em itálico e entre aspas indicarão categorias nativas, ou seja,
termos dos próprios agentes (indivíduos ou instituições, informantes ou não) e em vigor no meio observado. Quem
lê fará bem se conseguir desprender-se desde logo de dar, em sua “voz interna”, uma inoportuna ênfase a essas
palavras sempre que aparecerem, pois serão abundantes e isso pode tornar a leitura penosa, truncando o andamento
das sentenças. Embora, além disso, essa escolha tenha o inconveniente de tornar o texto visualmente “poluído”, ela é
indispensável para que os destaques em itálico e as aspas possam ter seus usos preservados, quando empregados
separadamente: os primeiros, com a intenção de realmente enfatizar tal ou qual palavra ou sentença, ou para destacar
palavras não portuguesas; as segundas, quando indicarem aproximações, metáforas ou termos e expressões que as
mereçam, por serem aproximações mais ou menos imprecisas e utilizadas com ressalvas, eventualmente contendo
ironias, etc.
1
2
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por outro. Nos chamados Processos de Mediação para o Trabalho convergem, todas as semanas,
contratantes de diferentes setores e migrantes de diversos continentes. Conquanto haja sempre
fatores interventivos a determinar a incursão dessas partes específicas a esse local – fazendo com
que ele não possa simplesmente ser tomado como uma amostragem perfeita de um meio mais
amplo – a observação desses eventos não deixa de ser instigante à observação dos variados fluxos
migratórios em curso na cidade e de sua afluência comum em determinados processos inclusivos
promovidos pelos setores contratantes que ali se apresentam. Tampouco esses fatores impedem
que as observações ali feitas digam respeito a um universo social bem mais amplo do que aquele
circunscrito pelos limites do lote da igreja Nossa Senhora da Paz, pois essa instituição tem na
mobilidade humana sua razão de ser, e em poucos objetos como as migrações os fatos
observados localmente são tão diretamente tributários de determinações globais.
Ao dizer isso e ao colocar a ideia de mobilização do trabalho no centro do problema, não
pretendo afirmar de forma determinista e apressada (ou apelando à “determinação em última
instância”) que seja esta propriamente a causa do deslocamento dos milhares de indivíduos
concernidos nos vários fluxos migratórios que se cruzarão nas páginas seguintes (seria preciso
gastar muito mais tinta para argumentar, por exemplo, que de alguma maneira uma guerra civil na
Costa do Marfim produz refugiados porque uma empresa de desentupimento de dutos de esgoto
sediada em uma “quebrada” paulistana precisa de trabalhadores, e eu teria grande chance de
falhar). Nem, pelo que vem de ser dito, defendo que sejam deterministas ou “ultrapassadas” as
abordagens que inserem o fenômeno das migrações dentro dos processos da acumulação do
capital e de sua reprodução ampliada, ou, quando menos, põem na demanda por força de
trabalho um fator decisivo na determinação dos fluxos migratórios. Pelo contrário, se quem lê
tiver familiaridade com aquelas teorias das migrações às vezes chamadas de “históricoestruturalistas” (neste caso, quando se prefere evitar dizer “marxistas”), em uma versão, ou de
“histórico-institucionalistas”, em outra, não poderia deixar de perceber – se não houvesse esta
Introdução – no que segue algo mais do que um diálogo com elas. No entanto, a pesquisa
empírica rigorosa exige mais do que a subsunção dos fenômenos observados a partir das teorias
elaboradas ao construir os fatos, e tem mais a contribuir se, apoiada nestas, puder indicar seus
pontos de tensão e ampliar ou restringir seu escopo de aplicação, sempre em busca de soluções
práticas. Por isso, cabe desde já realizar esta primeira tarefa, sem o que alguns movimentos feitos
na exposição do material empírico podem passar incompreendidos ou parecer prolixas
digressões. Certas considerações teóricas são imprescindíveis, não por permanecerem “de fundo”
na exposição que virá, mas porque determinam a elaboração do problema e a delimitação do
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objeto de pesquisa, em função dos quais aquele material foi coletado, analisado, selecionado e
apresentado.
1.1

Elaboração do problema e construção do objeto
Essas diferentes teorias que vêm de ser apontadas têm um alicerce comum: a tese da

primazia da demanda por força de trabalho nos países de imigração sobre a criação de fluxos
migratórios. Michael Piore – embora passe longe de ter sido o primeiro – foi dela talvez o mais
influente representante nas últimas décadas, ao cunhar a ideia de que um mercado de trabalho
dual (ou segmentado) se havia constituído nos países capitalistas “avançados” (particularmente,
nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e na Alemanha), no qual haveria um setor primário
reservado aos “autóctones”, com trabalhos qualificados, bem remunerados e relativamente
estáveis; e um setor secundário seu oposto, onde se emprega imigrantes em postos manuais
rejeitados pelos trabalhadores nacionais, que exigem pouca qualificação, e são quase sempre mal pagos e
instáveis.3 Em polêmica com os economistas neoclássicos (que pensam a migração ou em termos
de equilíbrio dos níveis de salário em diferentes regiões do planeta, em escala macroeconômica,
ou em termos de cálculos individuais equacionando custos e benefícios de migrar ou não, em
escala micro – de toda forma, sempre dentro de uma problemática salarial) ele defende um ponto
de vista eminentemente sociológico quando diz:
Pode-se melhor entender a migração ao ignorar as diferenças salariais e reconhecer, em
vez disso, que as pessoas estão enraizadas em um contexto social de maneira que outras
mercadorias não estão; o comportamento migrante pode melhor ser entendido em
termos dos atributos específicos dos trabalhos disponíveis para os migrantes e o
significado atribuído a esses atributos no contexto social em que o trabalho é exercido.
Os fatores críticos a governar o processo migratório são as forças sociais que
diferenciam o mercado de homens do mercado de camisas, e são essas forças sociais
que o aparato analítico deve trazer ao primeiro plano. 4

Ora, ao mesmo tempo em que Piore aspira dar centralidade aos “contextos” e às “forças sociais”
a condicionar o “comportamento migrante”, duas teses centrais de seu livro parecem negar
peremptoriamente esses mesmos fatores. São elas: i) a tese segundo a qual a demanda por força
de trabalho dos países desenvolvidos é o elemento dinâmico dos fluxos migratórios: “são os
empregadores, não os trabalhadores, e os trabalhos, não os salários, que são estratégicos” na

PIORE, Michael. J. Birds of Passage: migrant labor and industrial society. Cambridge: Cambridge University Press,
1980
4 op cit., p. 8. Todas as citações tiradas textos em línguas estrangeiras são aqui feitas em traduções próprias.
3
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determinação dos fluxos migratórios5; isso sugere a ii) segunda tese, segundo a qual a oferta por
trabalhadores imigrantes nos países capitalistas desenvolvidos é perfeitamente elástica, isto é,
inexaurível. Com a primeira tese, ele corretamente tinha em vista os processos de recrutamento ativo de
trabalhadores empreendidos pelas indústrias e pelos próprios aparatos estatais dos países de
imigração (fator absolutamente crucial e que recebeu atenção das ciências sociais ao menos desde
um famoso trabalho do jovem Engels6), e se referia à alocação dos trabalhadores imigrantes pelas
indústrias em postos de trabalho mal remunerados e desprestigiados. A demanda por força de
trabalho e o recrutamento ativo de imigrantes supostamente temporários é que seria a “força
social” geradora de todos os fluxos migratórios significativos aos países capitalistas centrais.
Quanto à segunda tese, ela apenas lhe parece evidente:
(…) para todos os propósitos práticos, a oferta de trabalho de regiões ou países
subdesenvolvidos disponível às áreas industrializadas parece ser virtualmente ilimitada.
Para os adeptos de uma explicação baseada sobre o salário, as amplas diferenças
salariais vigentes entre áreas desenvolvidas e subdesenvolvidas (…) sugerem que este
deve ser o caso. Qualquer que seja a explicação [para isso], a oferta ilimitada é
demonstrada pela facilidade com que novas correntes migratórias são iniciadas quando
correntes mais antigas são cortadas ou exauridas.7

Mas a despeito do que o título de seu livro poderia levar a supor, ele não acredita que
essas “correntes” possam ser rompidas com a mesma facilidade com que foram forjadas. Agora
atento àquilo que diferencia o mercado de homens do mercado de camisas e em resposta aos
“economistas puros”, ele defende detidamente que esses fluxos tendiam a autonomizar-se e a
produzir uma quantidade crescente de imigrantes permanentes e, com eles, a ameaçadora
“segunda geração”. Desprendida de sua causa original, a migração ganha autonomia e, portanto, os
migrantes, agência – daí a imigração tornar-se uma das mais explosivas questões políticas de
nossa época. As características dos trabalhos, os processos de recrutamento, a oferta inesgotável
de trabalho migrante e o que ele chama de “processo de assentamento” (setllement process) são,
então, os “fatores críticos do processo migratório”. As “forças sociais” que os constituem
emanam, em primeiro lugar, da demanda por força de trabalho dos países desenvolvidos, e apenas
no último momento desse processo é que os nele concernidos passam a aparecer como uma
“força social” relevante.
Com isso Piore parece fazer nada mais, nada menos, do que excluir de antemão os próprios
migrantes do “comportamento migrante” que ele tencionava compreender e, com isso, bloquear
o fecundo caminho por ele próprio aberto a uma investigação sociológica, pois apenas à condição

5

op. cit., p. 19
ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2007
7 PIORE, op. cit., p. 25
6
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de ignorar “que as pessoas estão enraizadas em um contexto social de maneira que outras
mercadorias não estão” – e, portanto, assumi-las como sujeitos econômicos perfeitos, homo
œconomicus dessocializados à maneira neoclássica – é que se pode cogitar uma fonte inesgotável de
emigrantes. Trata-se de um típico “nacionalismo metodológico” 8 que ao assumir de antemão um
ponto de vista de Estado se esquece de que todo “imigrante” é também um emigrante e, com
isso, descarta de partida pelo menos metade do fenômeno a ser investigado. Não basta que os
processos de recrutamento existam: é preciso que eles tenham apelo e eficácia. Do contrário (e ao
mesmo tempo em que se rejeita – com razão – as explicações baseadas no cálculo individual
sobre desigualdades salariais), ou reduz-se os emigrados a sujeitos meramente passivos, dispostos
a atender cegamente às exigências do capital de onde e quando quer que elas venham, ou se está
falando de captura e escravização.
Mas seu erro decorre apenas não desse ponto de vista. Jean-Paul de Gaudemar9 é
convincente ao argumentar que o discurso sobre a mobilidade do trabalho não poderia senão
marcar uma fronteira política irredutível, pois com o processo histórico de instauração do modo
de produção capitalista, ele esteve sempre ligado às formas concretas pelas quais o capital dispõe
do trabalho e isso tanto em matéria de prática quanto de teoria econômicas. É o que ele tenta
mostrar em seu sobrevoo pela história do pensamento econômico: que a mobilidade do trabalho
foi se tornando menos relevante aos teóricos na medida em que se tornava menos problemática
na prática, isto é, ao passo em que as reservas de força de trabalho já se haviam constituído e o
acesso a elas não era uma dificuldade encontrada pelas indústrias. A mobilidade perfeita do
trabalho pode, então, ser tomada como simples axioma. Este expressamente é o caso de Piore,
que embora busque desvencilhar-se da economia neoclássica, acaba por assumir esse pressuposto
por ela sacramentado.
Mas o que é a mobilidade do trabalho e o que significa sua axiomatização? Esta espécie de
“conceito oculto”, subjacente ao conceito crítico de força de trabalho, Gaudemar o procura em
Marx (e por extensão regressiva e sucessiva, em toda a história da economia-política desde os
fisiocratas à “primeira geração” de marxistas do século XX), e o encontra manifesto n‟O Capital
apenas nestes dois momentos:
[O capital] derruba e quebra todas as barreiras jurídicas ou tradicionais que o impedem de
comprar a seu gosto tal ou qual tipo de força de trabalho ou de se apropriar de tal ou qual
gênero de trabalho. Ademais, embora a força de trabalho possua uma forma específica em
cada ramo particular de produção (...) e que para cada ramo particular da produção seja

GLICK-SCHILLER, Nina; WIMMER, Andreas. Methodological Nationalism, the Social Sciences and the Study of
Migration: an essay in historical epistemology. International Migration Review, New York, v. 37, n. 3, pp. 576610. Trasnational Migration: International Perspectives. Fall, 2003.
9
id. supra cit.
8
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necessária, portanto, uma força de trabalho rigorosamente especializada, uma força de
trabalho particularizada, essa mobilidade do capital implica que ele próprio seja indiferente à
natureza particular do processo de trabalho do qual ele se apropria. Além disso, o capital exige
uma mesma fluidez ou mobilidade do trabalho, quer dizer, a capacidade de aplicação da força de trabalho do
operário.10
O axioma da economia-política clássica é a mobilidade da força de trabalho e a fluidez do
capital. É certo (...) que o modo de produção capitalista tende a isso impiedosamente, apesar
dos obstáculos que ele próprio cria (...) 11

Como a qualidade que torna a força de trabalho passível de ser explorada, este conceito pressupõe,
certamente, a dupla liberdade do trabalhador (e não se aplica ao escravo, que não dispõe de sua
pessoa, logo, tampouco de sua força de trabalho como mercadoria)12 e é condição para uma
mobilização capitalista do trabalho. Gaudemar identifica três “momentos” implicados no
conceito de força de trabalho nos quais sua mobilidade opera de maneira particular, cuja
separação. Esquematicamente: (a) a produção da força de trabalho sendo o momento em que o
trabalhador se apresenta ao mercado, isto é, quando, por exemplo, se vê liberado das relações de
servidão ou expulso da terra (como nos processos de acumulação primitiva); (b) no momento de
exercício das forças de trabalho se realiza a subsunção do trabalho ao capital, tendo aquele de adaptarse às mudanças e variações de duração, intensidade e produtividade do trabalho impostas por
este: “a mobilidade é a capacidade que permite à força de trabalho adaptar-se [a essas] variações”

13

de

intensidade e duração. Por fim, o momento (c) de circulação das forças de trabalho é o momento da
sujeição da mobilidade do trabalhador às exigências do mercado, deslocando-se entre vários
setores de atividade o que, eventualmente, envolve migrações de curta ou longa distância. Em
cada “momento”, a mobilidade do trabalho assume diferentes formas. Gaudemar distingue as
seguintes: as formas espaciais da mobilidade do trabalho, migrações, são entendidas como produção ou
extração da força de trabalho, i.e., o processo que leva a que a mercadoria força de trabalho se
apresente ao mercado. Ele tinha em mente, sobretudo, os processos de acumulação primitiva

10
11

MARX apud GAUDEMAR, op. cit, p. 125. O destaque é de Gaudemar.
MARX apud GAUDEMAR, op. cit., p. 137

“(…) A força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado, na medida em que é colocada à venda
ou é vendida pelo seu possuidor, pela pessoa da qual ela é força de trabalho. Para vendê-la como mercadoria, seu
possuidor tem de poder dispor dela, portanto, ser o livre proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa.
(…) A segunda condição essencial para que o possuidor de dinheiro encontre no mercado a força de trabalho como
mercadoria é que seu possuidor, em vez de poder vender mercadorias em que seu trabalho se objetivou, tenha, antes,
de oferecer como mercadoria à venda sua própria força de trabalho, que existe apenas em sua corporeidade viva. (…)
Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no mercado de
mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de trabalho
como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que não tem outra mercadoria para vender, livre e solto,
carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho”, MARX, Karl. O
Capital: crítica da economia política, Livro 1: O processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, pp.
242-244.
13 GAUDEMAR, op. cit., p. 127
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15

(que, contudo, para ele, são “acumulação permanente”). Há ainda as formas setoriais da mobilidade
do trabalho, estas referentes ao deslocamento de trabalhadores em diferentes ramos da produção,
de firma em firma (condição, portanto, de uma rotatividade do trabalho). As formas verticais, que
dizem respeito à mobilidade de “carreira”, quer dizer, a possibilidade de alocação dos
trabalhadores em diferentes postos de trabalho no seio da estrutura hierárquica de uma mesma
empresa. Por fim, as formas extensivas e intensivas garantem a mobilização do trabalho para
extração das mais-valias absoluta e relativa, respectivamente.
No que concerne às migrações, também Gaudemar defende que “é a demanda das
indústrias em expansão que produz o movimento de homens”14, ao mesmo tempo em que rejeita
energicamente “a tentativa da economia-política de estabelecer a oferta de trabalho como
infinitamente elástica e, por isso mesmo, a mobilidade do trabalho como perfeita”.15 Parece, de
fato, legítimo e apropriado dissociar as teses (i) e (ii) de Piore destacadas acima; isto é, assumir o
primado da demanda por força de trabalho das regiões de imigração sobre o processo migratório,
não implica na aceitação axiomática da oferta de força de trabalho imigrante como inexaurível.
Contudo, a própria tese da primazia da demanda não deixa de ser problemática, empírica e
teoricamente. Para Gaudemar (e para Saskia Sassen16, embora ela não ponha o problema nos
mesmos termos) as migrações são entendidas fundamentalmente como produção da força de
trabalho (acumulação primitiva que, para ele, é permanente) ou como sua mobilização espacial. É
forçoso reconhecer que isso não se aplica a inúmeros fluxos migratórios que se originam por
motivos extra-econômicos, como as migrações de refúgio.
No entanto, como se verá, este trabalho dá grande importância à demanda por força de
trabalho e aos processos de recrutamento. Há bons motivos para crer que eles sejam ainda
fundamentais à explicação da espacialidade e da direcionalidade dos fluxos migratórios, que uma
comparação ligeira basta para demonstrar. Quando nos primeiros anos da “imigração haitiana” os
migrantes recém-chegados foram alojados em abrigos e acampamentos emergenciais em
municípios fronteiriços, estes locais atraíram empresários de diversas regiões do país, que ali
faziam sessões de recrutamento.17 Os migrantes que chegavam à fronteira sem emprego

GAUDEMAR, op. cit., p. 197.
op. cit., p. 198.
16
SASSEN, Saskia. The Mobility of Labor and Capital: a study in international investment and labor flow.
Cambridge: Cambridge University Press, 1988
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Algumas observações sobre esse processo encontram-se em MAMED, Letícia; LIMA, Eurenice. Movimento de
trabalhadores haitianos para o Brasil nos últimos cinco anos: a rota de acesso pela amazônia sul ocidental e o
acampamento público de imigrantes do Acre”, in: BAENINGER, Rosana; PERES, Roberta; FERNANDES, Duval; SILVA,
Sidney; ASSIS, Gláucia; CASTRO, Maria da Consolação; COTINGUIBA, Marília (orgs.). Imigração Haitiana no Brasil.
Jundiaí: Paco Editorial, 2016, pp. 153-155
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tenderam, por isso, a dissipar-se rapidamente nas diversas unidades da federação, com destaque
para aqueles situados nas regiões centro-oeste e, principalmente, sul e sudeste do Brasil, de onde
vinha a maior parte das empresas contratantes. Em contraste, os “migrantes da costura”18, por
exemplo, que de forma geral já emigravam tendo alguma oficina a sua espera, tenderam a
concentrar-se ali onde essas oficinas também concentravam-se, na Região Metropolitana de São
Paulo. Isto é, a demanda por força de trabalho exerce uma ação determinante na direcionalidade
e na espacialização dos movimentos migratórios.
Embora a mobilização para o trabalho possa não explicar a causa de um fluxo emigratório
ou de uma emigração particular, isso em nada muda o fato de que os emigrados sejam
mobilizados para o trabalho no país de imigração e que nele passem a ser objeto de processos
inclusivos determinados promovidos pela “demanda” (embora sem pôr a questão do por que –
que transcenderia os limites deste trabalho – se faz indispensável ao menos apontar como um
refugiado de uma guerra civil na Costa do Marfim pôde vir a ser mobilizado por uma empresa de
desentupimento de dutos de esgoto sediada em uma periferia de São Paulo). De modo a incidir
sobre esse problema teórico, o objetivo deste trabalho é reconstituir e interpretar as
circunstâncias concretas da mobilização do “trabalho imigrante” em processo. Para tanto,
particularmente na parte II, o método adotado consiste – numa apropriação decerto “elástica” do
procedimento adotado por Nadya Guimarães19, mas em função da especificidade do problema
distinto e das exigências próprias do objeto – consiste no “cruzamento” de estratégias de
empresas e trajetórias de trabalhadores. Para não simplesmente tomar a disponibilidade de
trabalhadores como dada, certas incursões terão de ser feitas às formas pelas quais eles vêm a se
apresentar às empresas contratantes, pois apenas para força de trabalho não vale a afirmação de
Marx segundo a qual “não é com seus pés que as mercadorias se dirigem ao mercado”.
Não há nada de espontâneo ou de providencial no encontro entre ofertantes e
demandantes de força de trabalho, como se desprovidos fossem de constrangimentos espaciais,
sociais, linguísticos, morais, etc. Ciente disos, Piore dá centralidade aos fatores institucionais que
tornaram possíveis as migrações laborais dos países subdesenvolvidos aos Estados Unidos e à
Europa Ocidental – com seus limites já apontados – e seu estudo desses processos migratórios
persistem como uma referência incontornável ao estudo das migrações contemporâneas.
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O termo é de Tiago Côrtes: CÔRTES, Tiago. Os migrantes da costura em São Paulo: retalhos de trabalho,
cidade e Estado. 2013. 277 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013
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Portanto, seu trabalho não serve aqui apenas como uma referência negativa, mas tampouco como
protótipo. Há que se questionar sobre a legitimidade de tomá-lo como ponto de partida, uma vez
que a esta altura já se percebe que é o conceito de mobilidade do trabalho (sendo o de
mobilização do trabalho dele derivado) que organiza este texto. Não temos aqui – em que pese a
forte presença de empresas e do Estado brasileiro em diversos dos países de emigração, do que o
Haiti é o caso mais emblemático – quaisquer indícios de recrutamento ativo que possam explicar
satisfatoriamente os movimentos migratórios concernidos neste trabalho. Antes, teremos diante
de nós migrantes à procura de trabalho. O momento de autonomia das migrações (não confundir
com independência ou com “voluntarismo” do migrante) e da dupla liberdade do trabalhador
ganha, então particular relevo. Além disso, pode-se rejeitar a aplicabilidade de sua hipótese de um
mercado de trabalho segmentado entre “nacionais” e “imigrantes” para o Brasil, onde o mercado
de trabalho se caracteriza não pela existência de um “setor secundário” equivalente a um
“mercado de trabalho imigrante”, pois tampouco um “setor primário” chegou a constituir-se.
Antes, os imensos contingentes populacionais destes absorvidos no setor terciário (na
classificação de Clark, não na de Piore) e na economia de subsistência urbana.20
No entanto, a tendência a simplesmente transpor categorias elaboradas em e voltados à
explanação de outros contextos sociais e momentos históricos para imaginar nossa própria
realidade (efeito reflexividade das ciências sociais) se faz presente no objeto aqui posto de
maneira peculiar. Em campo, era frequente ouvir de empregadores, mediadores e dos próprios
migrantes (mas principalmente dos primeiros) que os imigrantes vêm a fazer os trabalhos que “o
brasileiro não quer mais fazer”. Essa alegação seria típica em um mercado de trabalho
segmentado, onde sem o recurso à imigração os empregadores se veriam diante de uma grave
escassez de força de trabalho. Mas que os agentes mobilizadores do “trabalho imigrantes” assim
interpretem os motivos de sua própria conduta em um mercado de trabalho tão distinto – e num
momento de elevada taxa de desemprego, como foi o caso do ano de 2018 – parece indicar que aí
reside um problema central.
Por isso, convém que se acompanhe os passos de Piore e se olhe mais de perto para essa
“força social” fundamental que é “a demanda”, tanto em seus aspectos sentidos como

“A tendência à formalização das relações salariais estancou nos anos 1980, e expandiu-se o que ainda é
impropriamente chamado de trabalho informal. Entroncando com a chamada reestruturação produtiva, assiste-se ao
que Castel chama a „desfiliação‟, isto é, a desconstrução da relação salarial, que se dá em todos os níveis e setores.
(…) [Tem-se] ocupação, e não mais emprego: grupos de jovens nos cruzamentos vendendo qualquer coisa,
entregando propaganda de novos apartamentos, lavando-sujando vidros de carros, ambulantes por todos os lugares
(…)” OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à Razão Dualista & O Ornintorrinco. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 142.
O excerto é de O Ornitorrinco
20
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“objetivos” quanto em seu conteúdo simbólico, sendo este a própria forma como o demandante
real sente, interpreta e expressa narrativamente a demanda que é a sua. Referente a isso, se busca
responder a duas questões centrais: que estratégias gerenciais determinam a mobilização de
trabalhadores “imigrantes”? Quais atributos – reais ou presumidos – fazem do “imigrante” uma
categoria desejável (a empregadores) de trabalhador? Em outras palavras, como imigrantes são
“vistos” por aqueles que os recrutam?
Certa ortodoxia da sociologia das migrações considera o trabalho como “o grande
integrador”21 dos imigrantes nas chamadas “sociedades de acolhimento” ou, quando menos,
como um dos indicadores da “integração”22. Testar essa hipótese passa por investigar sob que
circunstâncias o “imigrante” entra no mercado, isto é, sob que condições se dá sua inserção no
mercado de trabalho e sua “integração” às empresas. Essas circunstâncias dependem,
evidentemente, daqueles que se apresentam como polo dominante nesse mercado – ou seja, os
compradores de força de trabalho – e dos processos inclusivos por eles promovidos, que
dependem duplamente das estratégias gerenciais que determinam o recrutamento de
trabalhadores imigrantes e dos atributos presumidos que fazem deles uma categoria específica de
trabalhadores. Sigo, então, Sandro Mezzadra, ao considerar as migrações
(…) do ponto de vista da composição do trabalho vivo, e da produção de subjetividade ligada à
mercantilização da força de trabalho. Assim, a abordagem da autonomia das migrações
pretende dar destaque ao caráter conflitual desta produção de subjetividade, o
verdadeiro “choque” que se produz cotidianamente a partir, por um lado, da ação de
dispositivos heterogêneos de assujeitamento e, por outro, de uma multiplicidade de
práticas de subjetivação.23

Entretanto, para se apreender esses dispositivos de assujeitamento e de subjetivação há que se
levar em conta a heteronomia dos migrantes, em síntese, como os processos de assujeitamento e
subjetivação se relacionam à imagem construída do imigrante por outros. Daí a necessidade de se
pôr no centro da investigação as estratégias gerenciais e o conteúdo simbólico da demanda.
Cabe, enfim, explicar o porquê das aspas em torno da palavra “imigrante” e “trabalho
imigrante”. Apropriadamente, alguns teóricos das migrações chamam atenção ao fato de que não
se pode diferenciar conceitualmente (e de antemão) os processos migratórios e os que neles se

É o que diz, por exemplo, Dominique Schnapper, evocando a expressão Yves Barel: “Mesmo que ele adote formas
que não param de se renovar, o trabalho não pode deixar de ser um eixo essencial da vida nas democracias
modernas; ele permanece sendo „o grande integrador‟. Ademais, a crítica ao trabalho é uma especificidade europeia,
até mesmo francesa. No resto do mundo, se compreendeu que a entrada na modernidade passava pelo trabalho.”
SCHNAPPER, Dominique. Qu‟est-ce que l‟intégration?. Paris: Gallimard, 2007, p. 139. Na verdade, a verdadeira
“especificidade francesa” em jogo é o próprio conceito de integração.
22 AGER, Alastair; STRANG, Alison. “Understanding Integration: A conceptual framework” Journal of Refugee
Studies, Volume 21, Issue 2, June 2008, Pages 166–191
23 MEZZADRA, Sandro. “Multidão e Migrações: a autonomia dos migrantes”. Revista do Programa de PósGraduação da Escola de Comunicação da UFRJ, v. 15, n. 2, 2012. p. 71
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implicam pelo fato de terem ou não atravessado a fronteira de um Estado-nação. Isto é, trata-se
mais de uma categoria política do que científica. Mas de modo a não se desconsiderar a relevância
desse fator, o melhor seria designar os migrantes que cruzam fronteiras nacionais de migrantes
internacionais, de modo a não tomar as migrações “internas” e as “internacionais” como
fenômenos distintos em essência. Neste trabalho, se encontrará tanto este termo quanto o termo
“imigrante”. Nestes casos, ele poderá ser empregado tanto como categoria nativa como para
marcar o “papel social” que essa categoria designa. Portanto, por “imigrante” não se entenda
qualquer “estrangeiro”, mas o indivíduo que vivencia a “condição imigrante” como condição
social subalterna, isto é, pela condição trabalhadora associada à diferenciação política prévia que o
categoriza como “estrangeiro”. Essa concepção, evidentemente, não exclui outras formas de
diferenciação e discriminação que se associam, como as de gênero e raça. Também não pretende
equalizar as experiências de migrantes internacionais ditos “econômicos” e de refugiados, por
exemplo. Mas na medida em que um refugiado é percebido por outros como um Outro
nacionalidade (e nas maior parte das migrações aqui concernidas também um Outro racial) ele é
também um “imigrante”. Portanto, esta palavra é usada para se referir ao migrante internacional
na medida em que ele é sujeito de processos inclusivos no meio de imigração. Trata-se, portanto,
de tomar o “imigrante” como uma categoria endógena.
Por “trabalho imigrante” se designa a força de trabalho do migrante internacional na
medida em que ela também é sujeita aos processos de diferenciam em curso nos diferentes
momentos de sua mobilização. Em certo sentido, essa pesquisa se aproxima das teorias clássicas
da integração e da assimilação, mas apenas na medida em que esses processos se desenrolavam
nos locais de trabalho e de procura por trabalho (no “mercado de trabalho”). Porém, se nessas
teorias o imigrante é o ponto de partida, aqui, o “trabalhador imigrante”, com todas as
características adscritas que compõem sua definição – é o que deve ser apreendido. Bem
entendido, não para se atingir qualquer suposto “ponto de chegada” reificado, reificador e
ahistórico, mas de modo a compreender como essa categoria é engendrada na própria
mobilização do trabalho em processo.
1.2

Estrutura do texto
Esta dissertação está organizada em duas partes. Na Parte I, “A Intermediação do

Trabalho Imigrante”, se aborda o momento da mobilização circulante do trabalho imigrante e o
objeto são os Processos de Mediação para o Trabalho, pelos quais a Missão Paz se faz agente
econômico de intermediação de emprego. O capítulo 2 é dedicado à reconstituição dos Processos
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de Mediação para o Trabalho e à caracterização dos agentes que neles tomam parte: os
vendedores de força de trabalho, os compradores e o próprio agente intermediador.24 Nele se
buscar mostrar como nesse agente intermediador se revelam condicionantes sociológicos
fundamentais ao ingresso do imigrante e do refugiado no mercado de trabalho. Aí, busca-se
responder às seguintes questões: por que ofertantes e demandantes de força de trabalho
convergem à Missão Paz? Mais precisamente, que fatores movem os empregadores à mobilização
de migrantes internacionais? Que relação os demandantes de emprego estabelecem com o agente
intermediador na procura por emprego e, mais do que isso, durante o processo migratório? Qual
é o “programa” expresso pelo agente intermediador?
No capítulo 3, o objeto é uma parte específica do conjunto dos Processos de Mediação
para o Trabalho: as chamadas “formações interculturais para imigrantes” (palestras obrigatórias
aos demandantes de emprego). Elas são interpretadas como um rito de “agregação” e de
instituição. De agregação, porque marca a “passagem” do aspirante um emprego a candidato
efetivo no mercado de trabalho, e de agregação à própria “nação”, pela transmissão de valores e
normas de conduta a que seriam próprios de um caráter nacional ao brasileiro. De instituição,
porque institui o candidato e – tenta-se mostrar – o próprio “trabalhador imigrante”. Como esse
rito se relaciona à “condição imigrante” no mercado de trabalho, isto é, às práticas inclusivas
promovidas pelos demandantes de trabalhadores imigrantes?
A Parte II, “Usos do trabalho imigrante”, contém estudos de caso de duas empresas
contratantes e foca nas estratégias gerenciais nas quais se inscreve a mobilização de trabalhadores
imigrantes. O capítulo 4 trata de uma empresa de limpeza e desentupimento de dutos cujo
principal ramo de atividade é a construção civil, no qual trabalha em regime de terceirização. No
capítulo 5, de uma empresa de logística que presta serviços de estocagem e distribuição de
produtos congelados a redes de supermercado. Em ambos os casos, parte de uma reconstituição
da trajetória da empresas, de suas principais características, i.e., principalmente o lugar ocupado
por elas nas cadeias de serviços urbanos. Com isso, se busca construir a ação gerencial na qual a
mobilização do trabalho imigrante está envolvido como estratégias de composição social da força
de trabalho. No caso do capítulo 5, o trabalho de campo e o material coletado permitiu
aprofundar a análise para os processos de subjetivação do trabalho e de produção do consenso.
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Um informante compreendeu bem o objeto desta primeira parte do texto: “(…) imagino que você esteja fazendo
um trabalho sobre nós, não é? É uma tese que você tem que mostrar na sua universidade, certo? (…) Nesta tese tem
que entrar o patrão também!, e de onde saem os trabalhadores. E de onde saem os trabalhadores? Da palestra da
Missão Paz, ali! Então, você tem que entrevistar a diretora da palestra. Quem é a diretora, quem é o padre, quem
segue o padre... (…) (Alejandro, 28 set. 2018, em espanhol) “Palestra” era como alguns se referiam aos Processos de
Mediação para o Trabalho.
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PARTE I
A intermediação do “trabalho imigrante”
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2

A MISSÃO PAZ

COMO AGENTE ECONÔMICO DE INTERMEDIAÇÃO DE FORÇA DE

TRABALHO

2.1

Da Paróquia Nossa Senhora da Paz à Missão Paz

A paróquia Nossa Senhora da Paz foi fundada em 02 de junho de 1938 (e reconhecida pelo bispo
José Gaspar de Alfonseca e Silva em 31 de outubro deste ano) pela Congregação dos
Missionários de São Carlos, os scalabrinianos (que estiveram no estado de São Paulo desde 1888),
e idealizada como uma pastoral de ação social católica orientada a imigrantes italianos e a seus
descendentes, que compunham boa parte da classe operária urbana de então. Já em 1936 foi
comprado o terreno onde, em 1940, seria iniciada a construção da Igreja Nossa Senhora da Paz,
estrategicamente situado entre os “bairros italianos” do “Bixiga”, Brás e Mooca, no vale do
Glicério, a poucos minutos a pé do Marco Zero e da Santa Sé. A essa altura, já se haviam passado
os anos de imigração mais intensa, mas os “italianos” constituíam ainda o principal “grupo
imigrante” na cidade. Foi para eles, e não para os “imigrantes” em geral, que o projeto da
paróquia foi desenhado. Ela deveria agregar indivíduos de diferentes classes sociais e servir como
ponto de apoio e referência para sua identificação e organização comunitárias. Porém, o foco de
sua “ação social católica” era aquela fração dos “italianos” que constituíam os “trabalhadores
pobres”, a quem cumpria “educar moralmente” para o “progresso da nação” (ou “das nações”). Desse
modo, não se tratava de criar uma “comunidade” isolada e impermeável, mas ao contrário, de
exercer sobre ela uma ação social educativa, assistencial e de controle que lhe provesse de meios
para ajustar sua conduta e modo de vida às exigências competitivas do meio urbano-industrial.
Em carta de julho de 1936 ao então arcebispo de São Paulo, Duarte Leopoldo e Silva, Pe.
Francesco Milini, o missionário responsável pela fundação da paróquia, assim exprime seu
programa:
(…) Desejando atingir seu principal intuito, que é a assistência espiritual a emigrantes
italianos na cidade de São Paulo, a Sociedade de Piedade dos Missionários de São
Carlos se dirige a Your Most Reverend and Illustrious Lordship in the person of its Regional
Superior para humildemente expressar suas intenções como segue: a) O erguimento de
uma casa religiosa própria para servir de residência para os missionários, com a
permissão para instá-la na sede das instituições que a Congregação pretende organizar;
b) A construção de uma igreja na qual se organize a assistência religiosa, não em forma
paroquial, mas como uma ação social católica não limitada a um território, mas que
poderá estender-se a todos os elementos da comunidade italiana, de modo a atrair os
italianos a ir às missas dominicais, a dá-los instruções especiais (isto é, feitas para eles
em nossa língua [o italiano]), a cumprirem seus deveres da Páscoa, etc. Os padres terão o
direito, ademais, a visitar as diversas associações ou instituições italianas, e a realizar sua
propaganda por meio da imprensa, estações de rádio, e todos os meios que sejam
necessários para atingir a educação moral das consciências e para ter essas pessoas
participando na vida católica; c) A construção das sedes para uma futura organização de
ação católica entre os próprios italianos, com um teatro e todos aqueles departamentos
que venham a ser demandados pela própria associação; d) A fundação de uma escola
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para crianças, mas especialmente para a reunião de nossos irmãos conterrâneos [fellow
countrymen] que necessitam de instrução; e) A abertura de um dispensário para a ajuda a
famílias pobres. Ao arcebispo eu indiquei [pointed out] a necessidade de que essa
instituição seja localizada em um lugar [place] bem central e que uma área de não menos
que seis ou sete mil metros quadrados serão necessários. Os fundos necessários serão
fornecidos pelos modestos recursos da Congregação e por doações da própria
comunidade italiana. Por fim, fica presentemente indicado [stated] que a Congregação,
embora desejando cooperar com as autoridades italianas, deve abster-se de quaisquer
relações políticas que venham a impedir seu âmbito: a salvação das almas e a
disseminação do Reino de Cristo nesta grande nação, para cujo progresso nossos
italianos religiosamente formados certamente concorrerão 25

Mas para tal propósito de instituição de uma “comunidade” integrada, a formação da
paróquia dificilmente poderia dar-se em tempo mais conturbado, nos preâmbulos da Segunda
Guerra – daí a preocupação expressa pelo autor da carta em torno da relação a ser mantida com
as autoridades italianas. Na Europa, ela já se vislumbrava e o fascismo, em seu auge, preparava “o
povo” para a mobilização geral, chamado que ecoou ativamente entre os “italianos das
Américas”. Em São Paulo, a Congregação ainda colhia os cacos dos reveses que sofrera com a
Guerra de 1932 – o próprio Milini fora enviado de Roma em meados de 1935 pelo cardeal
Raffaello Carlo Rossi para assumir a presidência regional da Missão, após uma enérgica queixa
vinda dos missionários em São Paulo sobre suas condições de trabalho e sobre o tratamento que
lhes vinha sendo dispensado pelo Vaticano.26 Ademais, entre a concepção e a efetiva fundação da
paróquia, nada menos do que o Estado Novo se erigia, com seus conhecidos efeitos repressivos e
assimilacionistas subsequentes sobre as populações imigrantes. Nesse tempo de extremos e
antagônicos fervores nacionalistas, construir uma instituição de tal modo orientada a uma
“população alienígena” não era tarefa simples, que dirá para uma “comunidade” que se cindia entre a
adesão ao fascismo, de um lado, e ao comunismo e ao anarquismo, de outro – em todos os casos,
portanto, potencialmente explosiva pelas circunstâncias do jogo político de Vargas em torno da
Guerra. De fato, o projeto não passou sem suscitar reações por parte de agentes estatais.
Contudo, passado já bem meio século desde o início da “imigração italiana”, se havia constituído
em São Paulo uma abastada “ítalo-burguesia” que teve poderes econômico e político suficientes
para assegurar que a construção da igreja Nossa Senhora da Paz fosse concluída ainda durante a
Guerra, em 1942, e que nela, excepcionalmente, as missas fossem proferidas em italiano. Durante
a Guerra e na década que a sucedeu, a instituição parece ter funcionado de fato como um

FRANCESCONI, Mario. History of the Scalabrinian Congregation. Vol 5: The Years Following World War I.
New York: Province of St. Charles Borromeo-Scalabrinians, Scalabrinian Development Office, Center for Migration
Studies, 1983; pp. 318-319.
26 FRANCESCONI, Mario. op. cit., pp. 272-276
25
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importante veículo de identificação e apoio entre os “italianos”.27 Veja-se como, em retrospecto,
Pe. Milini se exprime a respeito da “missão” que tinha em mãos ao fundar sua associação
religiosa e dos meios pelos quais pôde cumpri-la:
(…) Tornou-se necessário criar um centro de ação, onde uma verdadeira e genuína
ação pastoral possa ser exercida com um amplo conjunto de atividades subdivididas em
diversos setores, de modo a chegar a nossos italianos em suas diversas necessidades,
onde quer que eles estejam na cidade. E assim nasceu a ideia de uma igreja para
italianos. Com a benção da Sociedade Scalabriniana de Piedade [Scalabrinian Pious Society]
e aprovada pelas autoridades da Igreja em São Paulo, essa iniciativa foi realizada [took
hold] em 1936, com a compra de um grande terreno na Rua do Glicério, onde em 1940
foi posta a pedra fundamental da construção que seria – e o é – o centro de vida de
todo o movimento: a igreja dedicada a Nossa Senhora da Paz. Com a ajuda efetiva da
condessa Elizabeth Castruccio, naqueles três anos de preparação fervorosa, este escritor
teve a oportunidade de organizar uma associação religiosa chamada Nossa Senhora da
Paz, que uniu [in which to unite] senhoras das mais importantes famílias da comunidade
italiana de São Paulo. Essas senhoras associadas, presentemente presididas pela
condessa Marina Regoli Crespi, que também se tornou nossa mais generosa benfeitora,
foram quem nos proveram com os primeiros meios necessários para a construção da
igreja. (…) Mas o programa de assistência que nós queremos oferecer a nossa
comunidade é de proporções muito amplas. Ele é baseado em uma série de estruturas
que podem dar-nos oportunidades para contatos e para abrir caminho para chegar às
almas de todos. Segundo os planos, escolas serão construídas para todos os cursos, do
elementar às séries mais altas, com aulas noturnas para os filhos dos trabalhadores.
Organizações de caridade para ajudar os pobres serão fundadas – quantos italianos
sentem-se sobrepujados [overpowered] em sua luta pela vida! As classes trabalhadoras
terão acesso a organização de assistência de natureza jurídica, social, médica e
recreativa, de modo que elas não sejam arrastadas [swept away] por outras correntes
[currents]. Entre as estruturas da Igreja Nossa Senhora da Paz deve ser encontrado
espaço para uma organização apta a encarar os problemas de uma eventual imigração.

Foram características assumidas como peculiares da situação social da população a que os
missionários scalabrinianos se orientavam que lhes impuseram a inventividade para conceber uma
série de inovações organizacionais, dentre as quais se destaca a ampliação do âmbito espacial de
ação pastoral em relação à territorialidade mais estrita da organização paroquial tradicional e a
“subdivisão de atividades” de modo a atender a seus assistidos “em suas diversas necessidades, onde quer

“(…) Os trabalhos de construção da monumental igreja dedicada a Nossa Senhora da Paz continuaram durante a
Segunda Guerra Mundial. Em 30 de agosto de 1942, o arcebispo José Gaspar da Fonseca e Silva inaugurou a parte
central da igreja, que foi aberta por ocasião do Congresso Nacional de Eucaristia. (…) A pedra angular do complexo,
incluindo a escola e os escritórios paroquiais, foi posta em 04 de novembro de 1945. Provida de uma clínica médica e
odontológica, a escola elementar paroquial, com capacidade para 500 estudantes, foi estabelecida [dedicated] em 1951.
O jardim de infância foi inaugurado com 200 crianças em 05 de julho de 1955 e foi confiado aos cuidados das irmãs
scalabrinianas até dezembro de 1972. Naquela época, a paróquia contava com aproximadamente 8 mil pessoas; mas
ela representava também o centro moral da comunidade italiana de São Paulo. Nela eram celebradas todas as funções
religiosas relacionadas a eventos patrióticos. Mas, mais do que tudo, inúmeros eram os italianos que juntavam-se
[flocked] nela aos domingos para reunirem-se para a Missa, por orientação e para assistência legal e social. Era a única
igreja em São Paulo em que pregar em italiano era permitido. Autoridades consulares juntavam-se aos padres no
oferecimento de assistência aos emigrantes. A igreja servia de sede para a União Católica Italiana (com o começo da
guerra, seu nome foi mudado para União Católica de São Paulo) (…).”. FRANCESCONI, Mario. History of the
Scalabrinian Congregation – vol VI: From 1941 to 1978. New York: Province of St. Charles Borromeo
Missionaires of St. Charles – Scalabrinian Provincial Archives, Center for Migration Studies, Scalabrini International
Migration Network, 1983. p. 135
27
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que eles estejam na cidade”. O programa expresso nas duas citações de escritos de Pe. Milini logrou,
de certa forma, considerável longevidade – veremos adiante de que formas diversos desses seus
traços e princípios encontram-se ainda vivos na atual Missão Paz. Doutro lado, uma tensão
persistente permeava seu discurso, precisamente em torno de quem seriam esses assistidos: os
“italianos”? A “comunidade”? Os “pobres”? As “classes trabalhadoras”? Mas se o foco de atuação da
Paróquia deveria ser os “italianos”, em especial os “trabalhadores” e seus filhos (de modo a instaurar
a “comunidade”), mais do que os problemas de uma imigração em massa que então já aparecia
apenas como uma “eventual” excepcionalidade, sua história subsequente a vincularia
progressivamente a esses dois últimos fatores (ou seja, mais às famílias dos trabalhadores e aos
“problemas da imigração”) do que aos “italianos”, exclusivamente. Tal pressão a direcionar seu
escopo de ação a uma esfera mais ampla da “questão social” lhe chegava de diversas maneiras,
sempre impostas pelo meio de atuação, e se fez sentir intensamente sobre Pe. Milini desde seus
primeiros dias em missão. Ela forçosamente impelia-o a questionar as categorias pelas quais
pensava os migrantes e a migração; o que é a (e)(i)migração, quem são os (e)(i)migrantes, quais são
suas demandas e como, quando e onde se deve atingi-los. Em rascunho de relatório direcionado a
Roma e datado de 02 de outubro de 1935 (ou seja, a apenas um mês de sua posse como
Presidente Regional dos scalabrinianos, em 29 de agosto), ele escreve:
Lembremo-nos que com as famílias de nossos irmãos conterrâneos [out of the families of
our fellow-countrymen] virão muitos elementos do novo povo brasileiro, os componentes,
portanto, de uma nação que será religiosamente moldada para a educação de seus
membros. Embora estes pensamentos não me tenham passado pela mente desde o dia
em que o Senhor chamou-me a esta Pia Sociedade [Pious Society], eles são agora minha
preocupação constante, por causa da responsabilidade de que eu fui encarregado
[burdened]. Eu cheguei à decisão, portanto, de apresentar não minhas ideias pessoais,
mas de perguntar a cada membro da Pia Sociedade sua opinião sobre como pôr em
prática nossas muitas e boas aspirações. A Vossa Santidade [Your Paternity], portanto, eu
apresento o seguinte questionário em quatro pontos: 1) Como missionários da
emigração, devemos devotar toda a nossa atividade aos emigrantes italianos?; 2) Como
podemos reorganizar e modernizar nossa Pia Sociedade no Brasil (especificamente em
São Paulo) de modo que ela possa responder às necessidades não mais de imigrantes,
mas de migrantes que já se estabeleceram aqui há muito tempo ou de italianos residindo
aqui temporariamente?; 3) Há atualmente em São Paulo uma comunidade de italianos
que, embora dispersa em várias paróquias, possa oferecer um trabalho de campo [field
work] sem interferência no trabalho de seus [respectivos] padres [pastors]?; 4) Se esse
trabalho for possível, como poderemos levá-lo a cabo ou, ao menos, que posições
deveríamos tomar no começo?28

As indagações que passaram a inquietar Pe. Milini e seus pares “instantaneamente” e com
tanto vigor eram decorrência de uma mudança de perspectiva fundamental: do ponto de vista da
emigração aos “problemas da imigração”. Em sua condição de “italianos”, viam e preocupavam-se com

FRANCESCONI, Mario. History of the Scalabrinian Congregation. Vol 5: The Years Following World War I.
New York: Province of St. Charles Borromeo-Scalabrinians, Scalabrinian Development Office, Center for Migration
Studies, 1983; pp. 280-281.
28
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o êxodo de “seu povo”. Mas a metrópole emergente lhes impunha quotidianamente o contato
com outros diversos “elementos da plebe”, “brasileiros” ou emigrados de outros países europeus,
com os quais seus conterrâneos vinham a coexistir e a coadunar, num processo que lhe aparecia,
fatalmente, como uma assimilação e formação de um “novo povo brasileiro”, à maneira do melting pot.
Por outro lado, o problema inverso se lhes apresentava igualmente, o de saber como atender
àqueles emigrantes que negavam a imigração, ou seja, os “temporários” que retornariam ou
partiriam para outros países; e o que decorre disso: como estabelecer uma “comunidade” entre
“assimilados” e “inassimiláveis”? Era como se o projeto de instauração de uma “comunidade
utópica” que reestabeleceria um vínculo comunitário sensivelmente perdido29, se não chegava a
sucumbir de imediato, “vacilasse” diante das pressões societárias que, percebia-se, regiam todo o
processo, e que não se encontravam, a rigor, nem “aqui” nem “lá”. Sem jamais poder ter acesso,
diretamente, à totalidade desse processo (apesar de sua considerável rede de missionários
espalhados pelas Américas), eles eram, porém, confrontados, localmente, à sua unicidade. Reagir
(sem necessariamente resistir) a ele de forma “compartimentada” a uma única “nação” passava a
parecer um contrassenso, e se a própria ideia de uma “comunidade italiana” (ou seja, uma
comunidade nacional) não aparecia como uma contradição em termos, sua realização nas
condições da urbanização em curso já pareciam altamente improváveis.
Esse “contato com o campo” impunha aos missionários, de diversas maneiras, uma nova
orientação, não circunscrita aos chamados “italianos”. Ela era então apenas em “embrionária” e
emergente, e não poderia ser uma simples justaposição daquelas perspectivas, mas forçosamente
tinha de constituir algo novo. A despeito de resistências iniciais que as aspirações do fundador da
associação Nossa Senhora da Paz encontrou em estender a concepção de quem seriam as
“ovelhas” dos Missionários de São Carlos30, a posição aqui por ele representada se imporia a toda
a Congregação (que passou a orientar-se simplesmente aos “migrantes”), mundialmente, durante
a Segunda Guerra e, principalmente, depois dela. Em São Paulo, o conflito cessaria
momentaneamente a imigração italiana, sem que qualquer movimento imigratório comparável
àquele da passagem do século viesse a se estabelecer após seu término, embora se tenha mantido
entre 1945 e 1970 índices expressivos de mobilidade “italiana” no Brasil, com a qual os

“(…) o conceito de comunidade não tem uma contrapartida real. O que subsiste, como diz Mannheim, é „o
conteúdo de um programa‟ (…)”, MARTINS, José de Souza. A Imigração e a Crise do Brasil Agrário. São Paulo:
ed. Livraria Pioneira, 1973, p. 36
30 Em parte de sua resposta, em caráter não deliberativo às indagações de Milini, o mensageiro Federico Lunardi
opôs-se às aspirações daquele, escrevendo-lhe: “Como eu sempre acreditei e o disse mais de uma vez a alguém, eu
considero adequado que os scalabrinianos não se desviem do escopo para o qual foram fundados: a assistência a
italianos em terras estrangeiras”. Francesconi, M. op. cit, p. 281
29
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scalabrinianos efetivamente se ocuparam.31 Por outro lado, desde as décadas de 1960 e,
principalmente, 1970, essa instituição parece não ter logrado renovar-se como centro de interesse
e como meio de reprodução social dos descendentes de “italianos” incorporados à “classe média”
e convertidos em “paulistas” (como se se realizasse a inquietação premonitória de Milini), e teve
de reorganizar-se de modo a arcar com as condições sociais transformadas e as novas exigências
que traziam.32
Desse modo, ela abandonou sua orientação preferencial33 a “italianos” e passou a
paulatinamente orientar-se aos migrantes (fossem eles “internos” ou não) em geral, sem distinção
de nacionalidade, mas aos “trabalhadores” e, sobretudo, aos “pobres”, como deve ser toda “ação social
católica”. Isso não quer dizer que a “comunidade italiana” tenha desaparecido ou sido renegada pela
instituição, mas apenas que ela perdeu importância absoluta e relativa frente a outras. Desde a
década de 1930 que o fenômeno das migrações internas já era de interesse dos scalabrinianos, na
medida em que muitos “italianos” estavam nelas evolvidos, como nas migrações organizadas pelo
Departamento de Imigração e Colonização paulista de populações do norte do Paraná.34 Apenas
nos anos 1960, quando as migrações nordestinas foram processadas pela cidade mediante um
intenso processo de favelização que se acelerou após 1964, é que a congregação assumiu
oficialmente as migrações internas e os migrantes em geral como pertencendo a seu escopo de

FRANCESCONI, Mario. History of the Scalabrinian Congregation – vol VI: From 1941 to 1978. New York:
Province of St. Charles Borromeo Missionaires of St. Charles – Scalabrinian Provincial Archives, Center for
Migration Studies, Scalabrini International Migration Network, 1983. p. 120
32 “[A escola colegial aberta em maio de 1966 para 800 alunos] foi fechada em 1973, por causa da competição com
escolas públicas gratuitas que haviam sido construídas nas imediações da igreja. A tempo, a Igreja Nossa Senhora da
Paz passou a fracassar em seu propósito de servir à comunidade italiana por diversas razões, dentre as quais estão
incluídas a integração progressiva dos italianos à sociedade local e a localização da igreja, que piorou gradualmente
devido a novas construções e vias em seu entorno (…)” FRANCESCONI, Mario. op cit, p. 136
33 De fato, tratou-se desde sempre de uma orientação preferencial e não exclusivista a italianos. A vocação religiosa
dos missionários tinha de se impor sobre sua vocação nacionalista em suas reações às demandas da “questões social”
qual elas se expressavam na cidade. Vide a descrição feita por Pe. Chenuil das mais importantes instituições dos
scalabrinianos em São Paulo, entre novembro de 1922 e março de 1923: “(…) 1) O orfanato de meninos do Ipiranga:
O prédio parece bom visto de fora, mas algumas partes estão muito velhas e precisam ser ampliadas e
modernizadas. Além das salas de aula nas quais os órfãos aprendem a ler e a escrever, há também escolas de música e
canto, e as oficinas [shops] onde os meninos mais velhos são treinados em diversos ofícios [crafts] e negócios [trades]
como alfaiataria [tailoring], tipografia, panificação, carpintaria, etc. Crianças de idades de 6 a 11 anos são aí admitidas,
sempre com o cuidado de atender à nossa preferência a crianças de migrantes italianos. O número de órfãos dos últimos anos foi
de 227, dentre os quais 81 eram italianos, 96 brasileiros e 50 de outras nacionalidades. 2) O orfanato de meninas da
Vila Prudente: As instalações estão muito mais bonitas e em melhor condição do que as do Ipiranga. As Irmãs as
mantém em perfeita ordem e dão às garotas uma educação muito superior à recebida pelos órfãos do Ipiranga. Além
de leitura e escrita, as meninas aprendem canto, música, costura [sewing], bordado, cozinha [cooking], etc. Havia ao
menos 124 meninas, dentre as quais 62 eram italianas, 41 brasileiras e 21 de outras nacionalidades”. FRANCESCONI,
M. History of the Scalabrinian Congregation. Vol 5: The Years Following World War I. New York: Province of
St. Charles Borromeo-Scalabrinians, Scalabrinian Development Office, Center for Migration Studies, 1983, pp. 290291. O destaque é meu.
34 FRANCESCONI, Mario. History of the Scalabrinian Congregation – vol 6: From 1941 to 1978. New York:
Province of St. Charles Borromeo Missionaires of St. Charles – Scalabrinian Provincial Archives, Center for
Migration Studies, Scalabrini International Migration Network, 1983. p. 124
31
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ação, e criou uma comissão própria para delas se ocupar.35 Em São Paulo, essa nova orientação se
consolidou a partir dos anos 1970, quando as diversas instituições constitutivas da atual Missão
Paz foram fundadas. O Centro de Estudos Migratórios foi fundado em 1969 e estreitou laços
com os scalabrinianos em 1974, quando juntos organizaram um survey aplicado por acadêmicos e
clérigos sobre as migrações internas. Neste mesmo ano constituiu-se, na paróquia do Ipiranga, a
Associação de Voluntários pela Integração do Migrante (AVIM), formadas por membros do
corpo eclesiástico e voluntários independentes que promoviam cursos de “qualificação
profissional” a migrantes nordestinos – portanto, já desde aí as funções hoje cumpridas pelo Eixo
Trabalho, a “ajuda em encontrar emprego” e o encaminhamento para cursos técnicos já se faziam,
tornando-o a um agente de mercado peculiar. A sede dessa associação foi transferida à igreja
Nossa Senhora da Paz em 1978, quando passou a aí também oferecer alojamento e alimentação a
migrantes desabrigados no que se tornou a Casa do Migrante, até hoje em funcionamento. Um
ano antes, se havia criado na Arquidiocese de São Paulo o Centro Pastoral do Migrante, que teve
sua sede no mesmo local, e atenderia a migrantes internos e externos, inclusive aos exilados das
ditaduras latino-americanas. Nesse período, os scalabrinianos parecem ter-se aproximado
consideravelmente de setores da esquerda política, sobretudo os ligados à esquerda católica: a
própria fundação do Centro Pastoral do Migrante foi criado por intervenção ativa de D. Evaristo
Arns, figura central na oposição à Ditadura Militar. 36
Ainda durante os anos 1970 a paróquia logrou consolidar sua primeira importante experiência
na organização de uma “comunidade” não-italiana: a “coreana”.37 Boa parte dos sul-coreanos que
emigraram para o Brasil desde a Guerra das Coreias assentou-se nos entornos da igreja N. S. da
Paz, no vale do Glicério e na Liberdade, além do Bom Retiro, quatro quilômetros a noroeste. Na
década de 1970, esses migrantes se haviam vinculado de maneira marcante à indústria da costura,
notadamente aquele setor que se reestruturara com a desindustrialização da cidade em pequenas
unidades produtivas independentes, as oficinas. Nessa época, esta igreja contava com seiscentos
fiéis sul-coreanos, e possuía um jardim de infância exclusivo a seus filhos, onde trabalhavam

“Em 1966 começou um trabalho regular e semanal por um grupo de clérigos na Favela do Vergueiro, próxima ao
Seminário João XXIII. Em suas atividades como catequistas e assistentes sociais, os clérigos descobriram que quase
todos dos 7 mil moradores da favela eram migrantes internos e tinham passado pelo Departamento de Imigração e
de Colonização de São Paulo. (…) A Equipe Scalabriniana para Migração Interna foi formada, ali onde [from where in]
em 1969-1970 o Centro de Estudos Migratórios foi iniciado, com sede no Seminário João XXIII. E então, o
problema de uma forma de assistência decisiva e bem-organizada a migrantes internos começou a ser considerada
como algo próprio ao escopo específico da congregação scalabriniana, que em 1966 tinha sido estendido a todos os
migrantes, indiferentemente de sua nacionalidade.” FRANCESCONI, M. op. cit., p. 125
36 ibid., p. 128
35
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freiras dessa nacionalidade. Poucos anos depois, em 1973, um padre coreano fundou uma
paróquia a seus compatriotas na mesma igreja, paróquia que se tornou a principal referência, no
período, a migrantes recém-chegados, aí inclusos brasileiros e italianos.
Também àqueles que sucederam os sul-coreanos na indústria da confecção a Missão Paz
vinculou-se posteriormente, sobretudo aos migrantes andinos da Bolívia e do Peru, e aos
paraguaios. Verdadeiro marco em sua história se deu quando da assinatura do acordo BrasilBolívia, quando atendeu X bolivianos. A Missão foi um dos principais agentes civis e não estatais
a engajar-se no combate ao chamado “trabalho análogo à escravidão” nas oficinas de costura
subcontratadas que se espalham pela capital paulista, realizando, junto a agentes estatais,
inspeções a essas pequenas unidades produtivas “subterrâneas” e oferecendo assistência às
vítimas. De acordo com as estatísticas relativas ao ano de 2013 publicadas em seu website, nesse
ano, a instituição teria realizado 89 dessas inspeções. Até o presente, os bolivianos representam
uma das principais “comunidades” a se organizar na Missão Paz, como se verá logo abaixo.
Foi durante os anos 2010, sob a influência daquele movimento migratório internacional que
viria a ser o maior a se processar em solo brasileiro dos últimos cem anos, qual seja, a “imigração
haitiana”, que a Missão Paz consolidou-se em seus moldes atuais e ganhou notável visibilidade
pública.
Uma reconstituição mais detalhada desse processo demandaria um trabalho de pesquisa à
parte e, portanto, escapa ao âmbito deste trabalho. Os documentos citados, no entanto, são
suficientes para demonstrar aquilo que aqui interessa diretamente, que foi como essa instituição
onde se deu a maior parte do trabalho de campo constituiu-se historicamente em sua relação com
a “questão migratória” tal qual ela se apresentou no processo de urbanização de São Paulo. Por
isso, ela teve de agir e reagir, desde dedo, sobre o “mundo do trabalho” e dos trabalhadores,
organizando-se em função de seus imperativos sempre renovados, ampliando seu escopo de
atuação, associando-se com os mais diversos agentes não eclesiásticos e diferenciando-se
internamente. Essas reações, no entanto, não são mecânicas, mas tributárias e mediadas por um
determinado programa, que encontra boa expressão nos dois primeiros excertos supracitados. O
fato de a igreja Nossa Senhora da Paz ter se tornado uma associação religiosa não orientada
exclusivamente a “italianos” não seria possível se houvesse ela sido, de partida, unicamente uma
organização de migrantes identificados em função de uma nacionalidade compartilhada. Os
sentidos conflitantes de “comunidade” atribuídos pelo nacionalismo, de um lado, e pelo
humanismo cristão, de outro, tinham de levar a alguma resolução prática, nem que ela fosse um
compromisso momentâneo. Ainda, embora nesse programa estivesse mais ou menos bem
delimitada a população que seria assistida pela congregação (com todas suas vicissitudes e
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imprecisões já devidamente expostas), os “imigrantes trabalhadores” e os “pobres” em geral, é bem
claro que jamais se tratou de uma organização autônoma “nacional” ou de classe, mas de ação
assistencial e de caridade sobre um grupo desses modos classificado. Visando a suprir as “diversas
necessidades” desses assistidos, ela, além de cumprir com essas importantes funções socialreprodutivas, fez-se paulatinamente uma importante instância de “inserção de mercado (de
trabalho)” – ensinando ofícios às crianças do orfanato, ajudando “italianos” a encontrar trabalho,
oferecendo cursos técnicos a migrantes internos... É desse ponto de vista em que as “necessidades”
dos assistidos identificam-se às necessidades do mercado de trabalho e à sua demanda que a “ação
social” aqui empreendida nos interessa particularmente.
Em sua relação, por assim dizer, “orgânica” com os movimentos migratórios que se
processaram na cidade, a Paróquia Nossa Senhora da Paz, como busquei mostrar, ampliou sua
esfera de atuação e, com isso, associou-se a variados agentes não clericais (a princípio, “senhoras”
da elite “italiana” e agentes estatais, em seguida, a associações de voluntários, acadêmicos, etc.),
incrementou, diferenciou, profissionalizou seus quadros internos e, o que é crucial, politizou-se.
Desse modo, aqueles princípios de subdivisão organizacional e ação setorial (em função daquelas
“diversas necessidades”) esboçados desde a fundação da igreja em questão, pautam ainda o que hoje
se chama de “Missão Paz”, em realidade, um complexo de diversas instituições. (1) A igreja
Nossa Senhora da Paz, que acolhe três paróquias: (1.a) a primeira, como na organização paroquial
territorial tradicional, é a do bairro do Glicério; além das paróquias (1.b) “italiana” e (1.c) “hispanoamericana” (que, segundo a terminologia nativa, agrega as “comunidades” “boliviana”, “peruana”,
“chilena”, “venezuelana”, etc.). (2) O Centro de Estudos Migratórios (CEM) que, como vimos é
sediado nas dependências da Igreja desde os anos 1970, e se encarrega da realização de debates,
da publicação da Revista Travessia e da manutenção da biblioteca da Missão Paz. (3) A Casa do
Migrante, com 110 leitos, aloja recém-chegados e recém-chegadas à cidade pelo período de três
meses e lhes oferece três refeições diárias, além de itens de higiene pessoal, roupas e aulas de
português. Nela trabalham três cozinheiras, duas faxineiras, cinco “agentes educacionais” e uma
assistente social-coordenadora. Por fim, tem-se o (4) Centro Pastoral de Mediação do Migrante
(“departamento” que nos interessa mais diretamente) onde são empregadas quatro assistentes
sociais (todas mulheres), três auxiliares administrativas (idem), uma secretária, uma psicóloga,
uma assessora jurídica e um agente de campo. Ele é subdividido nos seguintes “eixos”: (4.a) Pelo
“Eixo Saúde” se faz a “mediação” para que os atendidos acessem os serviços públicos de saúde –
destacadamente, o SUS –, além de fornecer atendimentos básicos e atendimento psicológico. Ele
é composto por técnicos de saúde, psicólogos e voluntários (entre os quais há psicólogos,
psicanalistas, dentistas, acupunturistas, etc.). (4.b) O “Eixo Comunidade e Família” consiste no
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acompanhamento, por parte de assistentes sociais, a migrantes considerados em situação de
vulnerabilidade “onde quer que eles estejam na cidade”, como aqueles que residem em ocupações,
mulheres que foram vítimas de violência doméstica, etc. Nele são empregados assistente sociais e
agentes de campo. Por fim, (4.c) o “Eixo Trabalho”. Dois são os processos que ocorrem aí
simultaneamente, em dois diferentes “setores”. No setor de (4.c.I) “Capacitação e Cidadania”, se
organiza as matrículas para os cursos de português que ocorrem nas próprias dependências da
Missão, além de realizar encaminhamentos para “cursos profissionalizantes”, em “parcerias” com
universidades, o Serviço Social da Indústria (SESI) e instituições afins que ofereçam cursos
técnicos. Finalmente, os (4.c.II) “Processos de Mediação para o Trabalho” consistem em encontros
promovidos pela instituição entre ofertantes e demandantes de força de trabalho, por meios de
sessões de entrevista e contratação precedidas pelas chamadas “formações interculturais” a cada uma
das partes.
Portanto, longe de uma descrição com pretensões exaustivas da “Missão Paz” em geral, o
que segue não é mais do que uma reconstrução interpretativa de uma parte deste último setor
(4.c.II), onde se deu a maior parte do trabalho de campo. É por ele que a Missão Paz torna-se um
peculiar agente de mercado, e por ele se fez um locus de pesquisa estratégico para o presente
trabalho, que se propõe a investigar a mobilização de “trabalhadores imigrantes” em São Paulo.
Nesse processo, ela toma parte promovendo o encontro e a “mediação” entre ofertantes e
demandantes de força de trabalho. Eles merecem, por isso, uma descrição mais detalhada, onde
se verá também o que neles há de sociologicamente significativo.
2.2

O Eixo Trabalho e os Processos de Mediação para o Trabalho: a Missão Paz como
agente econômico de intermediação de emprego

Na breve reconstituição feita na seção anterior, se pôde identificar que as duas funções
atualmente desempenhadas pelo Eixo Trabalho já eram realizadas desde os anos 1950 no caso da
“ajuda em encontrar emprego” e desde os anos 1970 no que se refere ao encaminhamento a
cursos técnico-profissionais. Segundo os relatos de informantes que da Missão Paz, aquela
primeira função sempre persistiu sendo feita na Casa do Migrante, mas por assim dizer,
“espontaneamente” e fora de um quadro normativo e procedimental estabelecido. Este só foi
posto no início de 2012, com a fundação do Eixo Trabalho, dentro do quadro do Centro Pastoral
de Mediação do Migrante (CPMM), criado como resposta à “imigração haitiana”, que
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surpreendera a Missão desde o ano anterior.38 A essa altura, as imagens divulgadas
ostensivamente pelas mídias desses migrantes chegando aos milhares e em condições de extrema
precariedade em pequenos municípios da fronteira norte brasileira (nomeadamente: Tabatinga,
estado do Amazonas, na tríplice fronteira com Colômbia e Peru; e Brasileia, Acre, na fronteira
com Peru e Bolívia), sempre estampadas com o carimbo da “crise humanitária”, já haviam atiçado
o interesse de empresários das cinco regiões do país, que então alegavam dificuldades em obter
“mão-de-obra” – o tempo, afinal, era de crescimento econômico e “pleno emprego”. Os
acampamentos emergenciais das regiões de fronteira e demais unidades improvisadas de acolhida
foram para estes locus estratégicos de recrutamento. E com a Missão não foi diferente: ao terem
notícia de que ali se vinha acolhendo os recém-chegados, muitos empresários sedentos por
trabalhadores a ela se dirigiram para recrutá-los e o faziam ali mesmo, no pátio. O “Eixo
Trabalho” foi criado de maneira a atender e a retroagir sobre essa demanda, visando a coibir
práticas de recrutamento típicas das zonas de fronteira (no que, afinal, aquele pátio se convertera,
à sua maneira) que punham os recrutados em situação de extremo risco (como escravização por
retenção física e/ou endividamento) e a promover esta que é uma das principais bandeiras da
Missão Paz: a promoção do “Trabalho Decente”, nos termos da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).
Por isso, o Eixo Trabalho estabelece como critério incontornável para a participação nos
Processos de Mediação a contratação pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Além
disso, uma segunda condição se impõe: um salário mínimo maior do que o estabelecido por essa
Carta, de R$ 1.300. Esta última, no entanto é sistematicamente violada, dada a própria natureza
da demanda que semanalmente conflui à Missão e à qual ela tem de ceder, que em sua maioria
oferece salários mais baixos. Basicamente, esses processos consistem em sessões de entrevista e
contratação que acontecem todas as terças e quintas-feiras às duas horas da tarde nas
dependências do prédio do Centro Pastoral de Mediação do Migrante (anexo à igreja e a sua
direita, para quem entra pelo portão do pátio, pela Rua do Glicério), nas mesmas salas onde
acontecem as aulas de português e as “formações interculturais para imigrantes” ou no salão de
eventos. Empregadores e candidatos às vagas reúnem-se aí com a “mediação” de um voluntário da
Missão. Em cada sessão, no máximo vinte candidatos podem tomar parte (com alguma tolerância
para excedentes), conforme postulado pela coordenação do Eixo Trabalho. O estabelecimento
desse limite seria o de garantir uma duração considerada adequada para o processo, de modo a
que cada entrevista dure entre três e cinco minutos e o processo possa acabar em, no máximo,

Disse uma representante do Eixo Trabalho, em entrevista: “[O Eixo Trabalho] nasce da demanda do haitiano. Ele
nasce com a chegada do haitiano.” (Cíntia, 19 dez. 2018, em português)
38
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pouco mais de duas horas (ou seja, entre as quatro e quatro e meia da tarde, tendo-se em vista
que o CPMM encerra suas atividades diárias às dezessete). Na maioria dos casos acompanhados,
o processo de seleção acontecia em duas etapas. Numa primeira, todos os presentes eram
entrevistados e os empregadores faziam uma pré-seleção. Aos que não haviam sido nela
incluídos, se lhes pedia, pelas bocas dos voluntários-mediadores, para que deixassem a sala, não
sem antes agradecer-lhes a presença e dar-lhes algumas mensagens motivacionais (que não se
desanimem e regressem dali a dois dias, ou na semana seguinte). Então, os pré-selecionados eram
novamente entrevistados de modo a que os empregadores pudessem “aquecer a memória” e
decidir a partir de um leque menor de opções. Feita a seleção final, repetia-se o mesmo rito de
modo a manter apenas os definitivamente escolhidos para a vaga para reunirem-se com os
empregadores e acertar os arranjos finais da contratação (a troca de números de telefone, os
arranjos para a ida à empresa, etc.). Ao fim do processo, fotos dos contratados junto aos
contratantes e aos mediadores eram sistematicamente tiradas, de modo a encerrar a cerimônia.
Para tomar parte nos processos, os empregadores devem assistir às “formações interculturais”
específicas a eles que acontecem nas manhãs das terças e quintas, e o mais comum era que
realizassem as contratações na tarde do mesmo dia. Findada a palestra, lhes é dada uma pasta
contendo cartilhas do Ministério do Trabalho e da OIT sobre a contratação de migrantes, uma
ficha de cadastro da empresa junto ao Eixo Trabalho, a ficha de entrevista, contendo o roteiro
sugerido pela Missão Paz e a ficha de divulgação da vaga. Nesta, o contratante deverá preencher
(a) o nome da empresa, (b) seu endereço, (c) a função para a qual contratará e o trabalho a ser
exercido, (d) o sexo da pessoa que deseja contratar, (e) o salário líquido, (f) os benefícios extrasalariais e (g) o número de horas de trabalho semanais e a divisão das jornadas.
A uma e meia da tarde, com esta ficha em mãos, uma funcionária da Missão abrirá a porta
do salão de eventos do prédio do CPMM e divulgará as vagas disponíveis no dia aos candidatos,
que aguardam nas filas que se formaram no pátio desde cedo. Suponha-se que em um
determinado dia duas empresas compareçam às sessões de contratação: o empregador A
representa um restaurante e deseja contratar alguém para a função de auxiliar de cozinha, cujo
trabalho será o de lavar os pratos; o empregador B comparece na condição de Pessoa Física e
deseja contratar alguém para a função de caseiro em sua chácara, a duzentos quilômetros da
capital. Ao tomar ciência das vagas ofertadas, cada candidato deverá decidir rapidamente em qual
delas tomará parte, em função de suas chances presumidas de contratação em cada uma, de suas
aspirações e de fatores como a possibilidade ou não de mudar-se de cidade, etc.
Igualmente, aos candidatos é obrigatório que assistam às “palestras interculturais para
imigrantes” (analisadas à parte no capítulo seguinte). Ao seu fim, um pequeno papel azul contendo
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a identificação da Missão Paz é grampeado na Carteira de Trabalho de quem ali aspira a obter
emprego, e deverá ser mostrado àquela funcionária encarregada de comunicar as vagas ofertadas
e controlar o acesso às sessões – do contrário, ele é negado. Além disso, como os processos de
mediação para o trabalho aspiram ser uma ação assistencial orientada à primeira inserção no
mercado de trabalho (isto é, à obtenção do primeiro emprego no país de imigração, a partir do
qual se possa “caminhar com os próprios pés”), a preferência é dada àqueles e àquelas que
tenham ingressado no Brasil há menos de um ano. Por isso, os candidatos devem também estar
munidos de seu passaporte, para que a mesma funcionária possa verificar a data de entrada no
país de cada candidato. Suponha-se agora que dois candidatos, X e Y, desejem participar da
sessão de entrevista do empregador A. O primeiro, X, está em segundo lugar na fila e sua entrada
em território brasileiro data de um ano e meio; o segundo, Y, está em vigésimo primeiro na fila e
está no país há apenas dois meses; todos os demais candidatos entre X e Y estão há menos de um
ano no país, de modo que o primeiro é o único entre os vinte que escapa ao critério de
prioridade. Desse modo, a entrada de X será vetada para que Y possa entrar em seu lugar. X
poderá, porém, entrar na sessão de contratação do empregador B, se nela o número de vinte
candidatos não houver sido atingido, por exemplo, por falta de interessados. Esta, veremos, é
uma das normas mais contestadas pelos participantes, sobretudo, é claro, por aqueles indivíduos
que passam a ser preteridos no ingresso às sessões.
Ao ingressar na sessão de entrevista e contratação, cada candidato recebe um número
pelo qual será chamado a ser entrevistado pelo empregador, em torno da mesa postada à frente
das salas onde acontecem as entrevistas. Enquanto isso, ele aguardará sentado nas cadeiras postas
em frente a essa mesa. Assim, enquanto aguardam, os candidatos podem perfeitamente ouvir às
entrevistas de seus concorrentes, de tal maneira que os últimos a serem chamados poderão pensar
melhor em suas respostas, pela observação das perguntas que foram feitas (o que é feito quase
sempre pela criação de empregos imaginários em sua trajetória laboral). Embora não seja vedado
que os candidatos abandonem a sala durante as sessões de entrevista para usarem o banheiro, por
exemplo, lhes é pedido para que o evitem, tanto para subtrair ao voluntário-mediador o trabalho
de controlar o fluxo de entrada e saída (e assegurar-se de que não haja indivíduos alternando-se
entre mais de uma sessão de contratação diferente) quanto para evitar “más impressões” por
parte dos empregadores, que podem interpretar a saída dos candidatos durante a sessão como
sinal de indisciplina, desinteresse ou o que quer que seja. É igualmente pedido aos candidatos que
não abandonem a sala após serem entrevistados. Assim, mesmo que na sessão de entrevista do
empregador A o candidato Z tenha sido o segundo entrevistado, Z terá de aguardar dentro da
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sala de entrevistas até que Y, o último, tenha sido entrevistado, ao invés de abandonar a sala e
apenas regressar quando for comunicado o veredicto.
Por fim, há os mediadores-voluntários, que realizam funções diversas: (i) explicitar
novamente as condições da vaga aos candidatos, explicando-lhes a localização da empresa, o
trabalho a ser exercido, o salário líquido, os eventuais “benefícios” extra-salariais (como valetransporte, vale-refeição, plano de saúde, auxílio odontológico...), a jornada de trabalho, férias,
etc.; (ii) assegurar que o empregador não faça perguntas humilhantes, abusivas ou ofensivas aos
candidatos, e para atentar-se às “intenções” do mesmo; (iii) para “garantir a ordem” durante a
sessão, ou seja, certificar-se de que o número de participantes não exceda em muito o limite de
vinte, preestabelecido pela MP, que os participantes mantenham-se em silêncio, que não haja
trânsito de candidatos entre diferentes sessões de contratação simultâneas, como acaba de ser
mencionado; (iv) tradução, se lhe for possível; e (v) comunicação, após a decisão do empregador,
de quem foram os selecionados, quando são dados também agradecimentos e frases
motivacionais aos que não foram selecionados. Tudo isso, nas variadas línguas em que cada
voluntário souber se exprimir. Na maior parte dos casos, os voluntários eram fluentes em uma ou
dois idiomas que não o português, sendo o inglês, o espanhol e o francês os mais frequentes,
nessa ordem. No entanto, no que consistia, de fato, a mediação, variava significativamente a
depender da pessoa do mediador ou da mediadora. Por exemplo, um dos mediadores-voluntários
mais recorrentes enquanto durou o trabalho e campo era quem, no lugar dos próprios
empregadores, fazia todas as perguntas aos candidatos, em conformidade com suas próprias
preferências, e segundo o roteiro sugerido pelo Eixo Trabalho. Não raramente, era ele próprio
quem comunicava ao candidato sua inadequação à vaga, segundo os critérios previamente
apontados pelos empregadores (como a experiência em um determinado trabalho, por exemplo,
ou fluência no português). Na prática, era com frequência ele quem decidia pela exclusão de um
determinado candidato, quando não influenciava a decisão do contratante. Outra voluntária,
também muito recorrente, repetia insistentemente aos empregadores que “a gente nunca sabe até
onde vai a sinceridade” em relação ao que diziam os entrevistados, ciente das várias estratégias que
mobilizam na apresentação de si (simplesmente: de dizerem ter experiência em algo que nunca
fizeram) para obter um emprego. Todo o trabalho de “mediação” nas próprias sessões de
contratação é feito por voluntários, não por funcionários efetivos da Missão. São eles, por
conseguinte, quem têm maiores possibilidades de, unicamente por intuição, “desvendar” os
empregadores. Daí uma informante do Eixo Trabalho (Cíntia) dizer que os mediadoresvoluntários “são os olhos da Missão Paz para este trabalho. Porque é o mediador que senta na mesa e está ali
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„vendo como é que isso [a sessão de contratação] está acontecendo. Tanto a postura do migrante quanto a
postura da empresa.”
As segundas e sextas-feiras, as assistentes sociais empregadas no Eixo Trabalho
encarregam-se de fazer visitas pré-agendadas às firmas ou unidades domésticas contratantes, de
modo tanto a inspecionar as empresas quanto a obter os chamados “feedbacks” – relatos das
partes sobre como vem se dando a relação laboral. É apenas nessas ocasiões de inspeção, que
ocorrem semanas ou meses após o ato de contratação, que o pessoal da Missão de fato
“conhece” as empresas (quer dizer, avalia o local e as condições de trabalho) e não antes, como
pré-condição para que o recrutamento possa acontecer. Desse modo, uma ampla zona de
incerteza ronda as reais condições de trabalho e natureza das empresas, que são até então
unicamente baseadas nos relatos dos próprios empregadores.39 Além, é claro, do fato de o fato do
agendamento prévio dar espaço a considerável margem de manobra. Tais limitações, advém,
decerto, do limite de força de trabalho empregada no Eixo Trabalho. Mesmo em um momento
de baixa demanda, como foi o ano de 2018 (quando se deu o trabalho de campo), o número de
empresas contratantes é maior do que o que seria possível à quantidade de pessoal atender sem
que se forme alguma “fila”, sobretudo levando-se em conta que as únicas duas trabalhadoras
encarregadas da tarefa costumam ir juntas a essas incursões, e que em diversos casos os locais de
trabalho ficam longe de São Paulo, o que reclama que façam viagens longas.
Feita essa reconstituição preliminar, vide como a própria Missão Paz apresenta
publicamente os processos de mediação para o trabalho, no texto de apresentação a eles em seu
site oficial:
1- Palestra aos empregadores: Etapa importante para destacar os direitos dos
imigrates [sic] e refugiados, entendendo o empregador como um agente de mudanças
sociais e permitindo a descontrução [sic] de alguns mitos e esteriótipos [sic] sobre esse
público e seu acolhimento. 2- Entrevistas de recrutamento: Nessa etapa ocorre o
primeiro contato entre empregadores e imigrantes e/ou refugiados. As entrevistas são
organizadas pela equipe do Eixo Trabalho com a presença de mediadores-tradutores
voluntários. Ao longo do Processo de Mediação para o Trabalho, empregadores,
imigrantes, refugiados e mediadores compartilham valores e ideais. Nesse momento de
recrutamento é possível formalizar futuras parcerias de trabalho. Para tanto,
desenvolvemos uma metodologia de integração profissional para imigrantes e
refugiados, em parceria com a SIETAR Brasil. Trata-se de uma palestra
intercultural que visa aumentar as chances de integração dentro e fora do ambiente de
trabalho, apresentando elementos da cultura brasileira com o objetivo de auxiliar na
adaptação ao novo contexto. Neste momento também são fornecidas informações
sobre direitos e responsabilidades no mercado de trabalho e orientações de mecanismos

Vide como a mesma informante se exprime a respeito de uma “experiência negativa”, falando a respeito de um
empregador: “O cara era um escroto [com ênfase], entendeu? [Chegou] aqui, sabe...? Todo boa-pinta, não-sei-o-quê,
tal, chegou botando banca e tal... E a gente acreditando nele, né? Até que se prove o contrário, a gente achando que
o cara é... nossa! [subentende-se: „ótimo‟, „bom‟ ou „legal‟] Não pagou direito, não fez o que tinha que fazer, colocou
os meninos para morar num lugar horroroso, nojento, sabe?” (Cíntia, 19 dez. 2018, em português).
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de defesa para casos de exploração ou violações das leis trabalhistas (CLT). Para os
empregadores, a proposta do Eixo Trabalho é oferecer uma experiência única que
ultrapasse o conceito tradicional de recrutamento. Objetivamos ampliar a percepção
humanitária e cultural das relações de trabalho por meio da vivência deste processo
como um ato humanitário e de cidadania. Em fase posterior à contratação, a Missão
Paz recebe inúmeros feedbacks positivos, evidenciando inúmeras contribuições dessa
relação, tais como: enriquecimento cultural e social no ambiente de trabalho
e mudanças positivas no clima organizacional e na equipe considerando que na grande
maioria dos imigrantes e/ou refugiados atendidos são motivados, pontuais,
disciplinados e com alto grau de adaptabilidade. Além disso, verifica-se também a
possibilidade de trocas de tecnologias ou modos diversos de realização de tarefas.
Esforçamo-nos para que estes diferenciais sejam reconhecidos, apreciados e
contabilizados no salário e benefícios oferecidos aos imigrantes e/ou refugiados, por
considerarmos que nessa relação (empregador e colaborador) ambas partes saem
ganhando.40

O excerto se faz metodologicamente importante porque contém textualmente – e com a
autoridade da “fala oficial autorizada” – diversos traços ideológicos que se fazem presentes nos
processos de mediação para o trabalho, ou seja, a visão da instituição sobre sua própria atividade.
Ele constitui, assim, um importante ponto de apoio ao material etnográfico levantado a este
respeito, sem, no entanto, dispensá-lo. De modo a facilitar a exposição, sigamos a ordem do
próprio texto. Em primeiro lugar, a ideia de que haja algo a mais nas entrevistas de emprego com
“imigrantes” e “refugiados” (como o “compartilhamento de valores e ideais”) do que em outra entrevista
de emprego qualquer era abundantemente disseminada nas “formações interculturais para
empregadores”, por exemplo, pela repetição recorrente, por parte da palestrante, de que quando
pessoas de diferentes nacionalidades se encontram em tal situação, só o que poderia haver seria
“expansão de consciência”, em suas próprias palavras. Em todas as palestras assistidas, era feita a
“promessa” de que os empregadores se encontrariam com “pessoas incríveis”, portadoras e
depositárias de uma determinada “cultura”, que consistiria – como o próprio excerto também
revela – em seu “diferencial”.
A noção de “parceria” é que organiza, para os funcionários da Missão, sua relação com as
diferentes partes que tomam parte nos processos de mediação para o trabalho: voluntários,
candidatos, empresas e instituições associadas (qual a SIETAR, da qual se tratará detidamente no
próximo capítulo), são todos “parceiros”. Igualmente, como se vê, é o termo pelo qual ela pensa a
relação salarial (“parcerias de trabalho”). Implícita a essa noção está aquilo que é considerado no
Eixo Trabalho como sua “regra de ouro”, à qual se aludia em todas as “formações interculturais para
empregadores” assistidas: a de que o “trabalho” seja uma “via de mão-dupla”, isto é, igualmente
benéfica a contratantes e contratados, patrões e empregados, compradores e vendedores de força
de trabalho, como se expressa na conclusão do trecho. Contudo, a ideia de que eventuais atritos
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Disponível em: <http://www.missaonspaz.org/conteudo/noticias/eixo-trabalho> Acesso em 12 nov. 2019
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ou conflitos declarados e abertos entre estas duas partes possa dever-se a problemas da ordem do
“cultural” é que justifica que as “formações” sejam dadas a cada uma das partes, de modo,
precisamente, a “integrá-las”. Esse programa da “integração profissional” é aqui de interesse particular,
pois revela uma das características peculiares à instituição em foco.
Ainda, a ideia de se contratar “imigrantes” e “refugiados” é ou não, afinal, um “ato
humanitário” é uma verdadeira questão mal resolvida no interior da instituição. O excerto citado,
bem como outros documentos oficiais disponibilizados no site da Missão advoga pelo “sim”. Por
outro lado, em contraposição a essa manifestação oficial, nas palestras aos empregadores e no
dia-a-dia do Eixo Trabalho em geral, se intercede enfaticamente pelo “não”, argumentando
tratar-se simplesmente de uma relação laboral como outra qualquer e que o empregador, afinal,
não faz nenhuma “caridade” ou “favor” ao contratar um “estrangeiro”. Que a própria
controvérsia exista no interior da Missão Paz é por si só um forte indicativo da importância que
essa questão assume na relação de trabalho quando o contratado é um “imigrante” (ou “refugiado”).
Por ora, cabe indicar que diversos empregadores de fato atribuíam essa qualidade ao ato de
contratação. Isso terá consequências importantes sobre o fundamento ideológico da relação
salarial (que é o livre contrato entre iguais) e, portanto, sobre o tipo de dominação que se
estabelece sobre o trabalhador, e o papel aí desempenhado pelo agente intermediador. Na
verdade, esses efeitos parecem ser desdobramentos necessários do recrutamento de trabalhadores
concebido como e dentro de um quadro institucional da assistência social – o “candidato” é sempre
também um “atendido”, apesar de a ideia de “mediação” contrapor-se à de “assistência” dentro do
Eixo Trabalho.
Como já se antecipou e ainda se verá mais detalhadamente pouco abaixo, a instituição dos
chamados “retornos” (ou “feedbacks”) é uma das principais a organizar a relação da MP com as
empresas recrutadoras após o momento da contratação. Um “retorno positivo” é simplesmente
aquele que contém uma “experiência que deu certo”, as opções inversas sendo também verdadeiras.
Para tanto, é preciso que determinadas expectativas se tenham cumprido, expectativas
condicionadas por representações próprias àqueles que compõem o polo dominante da relação
salarial (e que constituem o que chamo aqui de conteúdo simbólico da demanda), os
empregadores, é que dão o fundamento da definição heteronômica do “imigrante” e do
“refugiado”.41 Da parte destes, adequar-se a tais expectativas e representações consiste em uma
técnica de “ajustamento” social (indispensável a estratégias de reconversão ou simplesmente de

Sobre o conceito de heteronomia, ver: FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro à Sociedade de Classes,
cap. 3: “Heteronomia racial na sociedade de classes”. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e e Letras, 1964,
pp. 221-301.
41
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sobrevivência que compõem os projetos migratórios) que aparece como uma característica
imanente de um tipo humano com “alto grau de adaptabilidade”, isto é, de mobilidade. A aceitação
por parte do agente intermediador dessas supostas “características” (na verdade, atributos)
positivadas pelos empregadores, convertidas em traços reconhecidos como peculiares aos
diversos e heterogêneos sujeitos classificados em uma ou outra dessas categorias deve, portanto,
parecer crucial à compreensão do “método de integração profissional” promovido pelo Eixo Trabalho.
O próprio excerto é revelador dessa transmissão, que transforma o conteúdo dos retornos
“positivos” dos empregadores em atributos dos trabalhadores “imigrantes” ou “refugiados” a serem
publicitariamente divulgados de modo a atrair mais contratantes – sem o que, afinal, a “mediação”
não pode se dar.
No mais, o texto nos dá importantes sugestões para o problema central deste trabalho,
qual seja, as estratégias empresariais a determinar a mobilização de trabalhadores “imigrantes” ou
“refugiados”. A ideia de que esses “diferenciais” produzam mudanças desejáveis (evidentemente, do
ponto de vista gerencial) “no clima organizacional e na equipe” sintetiza o “grosso” dos “retornos
positivos” que o Eixo Trabalho recebe e, portanto, condensa uma determinada experiência
acumulada por outros com a introdução dessa categoria de “trabalhador desejável” (que seria
simultaneamente disciplinado e “flexível”) na composição social da força de trabalho. Esta
operação é pré-determinada por aquelas representações e expectativas, de modo que se for
preciso responder às questões de Weber que ainda inquietam a Nova Sociologia Econômica – “1)
por que, em face de uma pluralidade de possibilidades de troca entre agentes, uma, e apenas uma, se efetiva?; 2)
quais os mecanismos mobilizados pelos agentes em seu esforço para transformar a infinidade de trocar possíveis
[nessa troca particular]?”42 – essa diferenciação prévia que constitui o “imigrante” deve estar no
centro da investigação. Isso porque o empregador que se dirige à Missão Paz já se decidiu por
contratar “imigrantes”, ou seja, já realizou uma operação subjetiva básica de exclusão do “brasileiro”
– a oposição dessas categorias será exposta detalhadamente em breve.
Na medida em que ela (I) promove o encontro entre vendedores e compradores de força
de trabalho, (II) faz circular informações sobre vagas – mesmo que dentro dos limites estreitos já
apontados – e (III) faz circular a própria força de trabalho, a Missão Paz opera, efetivamente,
como um agente econômico de intermediação de emprego ou de mobilização circulante da força
de trabalho. Implicação sociológica fundamental disso é que entre as figuras polares do
contratado e do contratante, do trabalhador e da empresa (ou da figura do empregador) se

GUIMARÃES, Nadya Araújo. Empresariando o Trabalho: os Agentes Econômicos da Intermediação de Emprego,
esses Ilustres Desconhecidos. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 51, nº 2, 2008, pp. 276277.
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entrepõe a instituição intermediadora. Desse modo, a relação se dá não entre dois agentes, mas
entre três, o que Nadya Guimarães designa de a forma “triangular” do emprego intermediado. 43
Nela, a relação entre trabalhador e empresa é perpassada, simultaneamente, pelas relações entre
intermediador e trabalhador, por um lado, e intermediador e empresa, por outro. A forma como
esse terceiro polo se insere na relação de dominação entre o capital e o trabalho se faz, por isso,
um problema essencial, e é o que se pretende abordar ao longo deste capítulo e do seguinte.
Considerar a instituição em questão dessa perspectiva, se parece legítimo, não deve levar a
que se menospreze vários traços fundamentais que a diferencia dos tipos convencionais de
agentes intermediadores, qual seja: (a) os sindicais, (b) os estatais e (c) os privados, dividindo-se
estes em (c.1) agências de emprego e (c.2) agências de terceirização e trabalho temporário.
Diferenciar o Eixo Trabalho desses tipos de agentes intermediadores a partir de uma definição
ideal-típica detalhada de cada um, no entanto, fugiria ao escopo deste trabalho, mas os traços aqui
já apontados são suficientes para uma distinção da instituição aqui em foco, mesmo que mais ou
menos grosseira, em relação àqueles agentes. O que vale ser destacado desde já é que ela atua
com veemência no sentido de diferenciar-se daqueles publicamente, e perante os próprios
empregadores. Em especial, nada é mais ofensivo ao pessoal do Eixo Trabalho do que serem
confundidos com uma agência de emprego.44 Razão lhes seja dada, pois há, de fato, bons motivos
para se evitar a confusão: fundamentalmente, a intermediação não assume aqui a forma do
empresariamento. Implicação disso – uma vez que tampouco trata-se um agente público – é que
são restritas (embora ainda assim expressivas, como se verá no último capítulo) suas
possibilidades de atender satisfatoriamente a empresas de maior porte, sobretudo às que tenham
demandas especializadas e processos de alocação de maior escopo, complexidade e, sobretudo,
custo. Assim, ela não dispõe, por exemplo, de um banco de dados com informações sobre o
perfil de seus “atendidos” a partir do qual possa fazer processos de triagem e nem envia currículos
a empresas demandantes. Ademais, os Processos de Mediação para o Trabalho são gratuitos a
ambas as partes (o que a distingue de uma agência de emprego) e não retém uma parte do salário
dos trabalhadores (o que a distingue de empresas de terceirização). Ela torna-se, também por isso,
particularmente atrativa a empregadores individuais ou empresas de pequeno porte, que por ela
têm acesso a uma determinada categoria de trabalhadores, e a “custo zero”.

op. cit
Em entrevista, uma trabalhadora do Eixo Trabalho assim se pronunciou a este respeito: “O mesmo tipo de ligação
que eu recebia lá atrás [nos anos de 2012 a 2014], eu recebo hoje. A pessoa parece que está ligando no McDonald‟s e
quer o dela com ketchup. Nossa luta diária aqui é dizer [aos empregadores]: „olha, nós somos mediadores, não somos
uma consultoria de agência de trabalho‟”. (Cíntia, 19 dez. 2018, em português)
43
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Há pressões por parte de voluntários – que, sendo assíduos e já “parceiros” de longa data,
têm alguma voz e poder de influência decisória dentro do Eixo Trabalho, particularmente de um
que fez carreira nos setores financeiro e bancário – em tomar medidas que, em seu entendimento,
“profissionalizaria” e “otimizaria” os processos de mediação: dentre eles, a criação daquele banco
de dados (com as informações de cada candidato, como experiência profissional, qualificação,
titulações, etc.) para uma triagem prévia em função das necessidades de cada empresa. Desse
modo, por exemplo, aquele mesmo empregador A demandaria à MP candidatos que tenham
experiência em cozinha, preferencialmente um curso técnico em culinária; o empregador B,
reclamaria indivíduos aptos a realizar a função de caseiro de chácara e que tivessem, portanto,
determinadas aptidões, como a carpintaria. A Missão faria, então, uma seleção prévia à sessão de
entrevistas, de forma a que os empregadores encontrassem, de fato, apenas candidatos que
atendessem minimamente a seus requisitos. Entretanto, essas aspirações ser rejeitadas pelas
principais agentes envolvidas no Eixo Trabalho e, principalmente, pelos padres que formam o
Conselho Religioso, alegando, em síntese, que isso violaria o princípio da isonomia (pois
favoreceria de antemão determinados candidatos em função de uma diminuição das chances
daqueles que têm pouca ou nenhuma experiência reconhecida como qualificação) e converteria a
Missão Paz em uma “agência de emprego”, subtraindo-lhe o caráter humanitário.
Diversos outros estudos sobre agentes intermediadores sustentam que, de certa maneira,
essas instituições “criam” e organizam determinados “mercados”. O primeiro deles é o próprio
mercado de intermediação, que nasce da demanda por parte de empresas em externalizar e
otimizar seus processos de recrutamento e alocação. Esta primeira condição não se realiza
plenamente no caso da Missão Paz, pelo que se vem de dizer.45 Peck e Theodore, que
identificaram dois tipos de intermediadores de empregos em Chicago: os da “via alta” (empresas
grandes, com ampla rede de demandantes com os quais mantém relações contratuais estáveis,
mobiliza trabalhadores de maior qualificação e tem suas próprias estratégias de recursos
humanos) e os de “via baixa” (empresas pequenas, de agenciamento de trabalho temporário em
cadeias locais e/ou regionais e especializados nos segmentos mais pores do mercado). Leslie
Salzinger constatou que duas diferentes cooperativas de mulheres latino-americanas em San
Francisco (Califórnia, Estados Unidos) atendiam a duas demandas distintas por trabalho

“[A mediação é] muito diferente de uma agência de emprego, que visa a quantidade, que visa o valor. Aqui, o
empregador não paga nada. O imigrante, também não. O termo de conduta dele aqui é um termo de conduta ética.
Ele não assina um contrato aqui. A gente assina um termo de conduta ética, onde os dois estão dizendo ali que são
capazes de se apoiar e de promover uma boa relação” (Cíntia, 19 dez. 2018, em português)
45
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doméstico, a depender da classe social da família contratante. Em seu caso, os empregadores
buscavam trabalhadoras que tivessem essas duas características: fossem “faxineiras” e “latinas”.
Também a Missão Paz institucionaliza um determinado “mercado”: o de “trabalho
imigrante”. Aos que aí são candidatos, ela aparece como uma porta de entrada ao “emprego”.
Aos que recrutam, como o acesso a uma determinada reserva de força de trabalho – “eu pensava
que era um depósito de gente”, nas palavras de uma empregadora que, ao dizer passar com frequência
em frente à igreja, assim confessou suas impressões. Mas não se trata de uma reserva qualquer,
pois nela se encontram trabalhadores diferenciados mediante um conjunto de classificações
sobrepostas. A condição básica para que alguém possa ali candidatar-se é ser depositário da
classificação de “imigrante” ou “refugiado”, que se associará a de trabalhador. Nisso é que consiste a
“especialização” da MP. Não se trata, absolutamente, de uma intermediação especializada em
determinada função, como nas empresas de terceirização (de serviços de segurança, de limpeza,
controle de acesso, teleatendimento, etc.) ou nessas cooperativas autônomas (de trabalho
doméstico) estudadas por Salzinger; mas, sim, de um agente intermediador que permite acessar
indivíduos cujo único denominador comum de sua situação social presente é a de serem, em
comum, definidos como outros. Afinal, “imigrante faz tudo”, como se ouvia incessantemente dito
pelos próprios candidatos.
Cumpre agora que se veja mais detalhadamente quais são as partes envolvidas nos
Processos de Mediação para o Trabalho, e a relação que cada uma delas estabelece com o agente
intermediador.
2.2.1

A demanda

No ano de 2018, o Eixo Trabalho recebeu oitenta e três empregadores, entre firmas e Pessoas
Físicas – tratou-se do ano mais “fraco” desde sua fundação. Em campo, foram assistidas vinte e
três sessões de contratação, ou 27,7% do total daquele ano. Em média, os salários líquidos ali
oferecidos foram de R$ 1.159, sendo a moda e a mediana de R$ 1.200. Portanto, oscilaram pouco
acima do salário mínimo nacional então em vigor, de R$ 954. Em 65,2% dos casos (quinze
sessões de contratação) se demandava unicamente homens; em 26,08% (seis sessões), apenas
mulheres; nos casos restantes, 8,7% (duas sessões), as vagas eram “mistas”. As vagas exclusivas às
mulheres foram para os trabalhos de empregada doméstica, em dois casos; de faxineira, em
outros dois; e de faxineira e auxiliar de cozinha nos dois remanescentes. As vagas “mistas”, por
sua vez, foram ambas para a função de teleatendimento.
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A Tabela 1 sistematiza as funções para as quais se buscava contratar nas sessões de
contratação assistidas. A classificação “ajudante geral” – designação por excelência do trabalhador
flexível e desqualificado (não confundir com “sem qualificação”) – era a realmente empregada
pelos contratantes, e agrega um conjunto de empregos cujos trabalhos concretos se diferenciam
radicalmente: num dos casos, tratava-se do trabalho de limpeza e desentupimento, na empresa
analisada no terceiro capítulo; num segundo, para o trabalho em uma fazenda de criação de
búfalos no interior de São Paulo; no último,

para instalação de “totens”. No entanto, a

designação de “ajudante” ou de seu correlato “auxiliar” se fez também presente em casos aqui
agregados em outras designações. Por exemplo, para a função de “auxiliar de logística” na empresa
analisada no quinto capítulo, o trabalho era o de “carga e descarga” de produtos e, por isso, foi
assim classificado. Igualmente os casos de “ajudante de pedreiro”, “... de cozinha”, ou “... de
faxina”, foram contabilizados nessas rubricas. Contabilizados em “outras funções” estão
trabalhos o de marceneiro (em um sessão de contratação que não chegou a ser concluída), o de
instalador de ar-condicionado e, por último, para o trabalho de corte de peixes em uma indústria
de pescados.
Via de regra – e isso era repetido tanto durante as palestras aos empregadores quanto nas
próprias sessões de contratação e, portanto, foi onipresente em um universo mais amplo do que
o desses vinte e três empregadores –, todos os empregadores alegavam dificuldades em recrutar
e/ou manter trabalhadores brasileiros; ou que precisavam de “mão-de-obra” com urgência.
Quase sempre, no entanto, esses dois motivos estavam combinados. Aquelas alegações seriam
menos surpreendentes nos idos dos primeiros anos da “imigração haitiana”, quando a situação
econômica era de crescimento e “pleno emprego”. Mas como explicar a persistência unânime de
frases como “eu não consigo contratar”, “ninguém quer trabalhar” ou “os funcionários trabalham um mês e
vão embora” em um período de recessão e altas taxas de desemprego? O eixo em torno do qual
gravitaram sempre as queixas dos empregadores era, precisamente, o da mobilidade da força de
trabalho, mais precisamente o de controlá-la, i.e., mobilizá-la (“contratar” e empregá-la) e
imobilizá-la (“retê-la” sob seu domínio) em proveito próprio. Elas não se explicam, portanto, por
determinações exclusivamente mercantis, como se houvesse, de fato, uma situação de escassez de
oferta de força de trabalho no mercado, que os imigrantes viriam a suprir. Mas o problema
essencial em torno da mobilização de trabalhadores imigrantes – como se verá ao longo de todo
este trabalho – tem algo de propriamente sociológico, pois nenhuma mobilização capitalista do
trabalho é possível sem que se estabeleça uma dominação eficaz sobre o trabalhador. De fato, o
que parece definir a situação social do “trabalhador imigrante” e o tipo peculiar de dominação
que sobre ele se estabelece e, o mais importante, a possibilidade de essa relação converter-se em
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meio incremento de exploração, de sobre-exploração em relação a uma média em vigor
determinada socialmente. Esse problema só pode ser investigado por uma reconstituição das
circunstâncias concretas da mobilização do trabalho imigrante em processo, que é ao que este
trabalho se propõe.
Vejamos, sinteticamente, algumas das características das empresas e unidades domésticas
contratantes, e os motivos pelos quais a contratação de “imigrantes”, e pela Missão Paz, se lhes
apresentou como uma opção desejável e plausível. Foram realizadas sete entrevistas com oito
empregadores, ou 9,6% do total de contratantes no Eixo Trabalho em 2018. Essa amostragem
deve ser suficiente para se inferir que os mesmos elementos comuns aqui organizados também se
tenham feito presentes, ao menos, na maioria dos demais casos (sobretudo atinando-se a
similitude da mesma oposição básica a organizar os discursos dos diversos empregadores e
empregadoras, pertencentes a diferentes ramos, e que também se pôde observar, sem exceção,
entre os empregadores não entrevistados). A citação de abundante material empírico se fará
indispensável, pois se trata, realmente, de um dos aspectos centrais para o presente trabalho. Nas
páginas seguintes, veremos os motivos declarados pela contratação de “imigrantes”, por que e como a
Missão Paz se fez para elas um intermediador desejável e viável. Serão expostos os casos de seis
dos oito empregadores entrevistados, pois os dois casos remanescentes são objeto exclusivo de
análise na segunda parte desta dissertação.
As Empregadoras 1 (E1) e 2 (E2) realizaram juntas sua sessão de contratação e cada qual
recrutou uma empregada doméstica, ambas haitianas.

As contratantes eram vizinhas, em

condomínio de casas na Granja Viana, distrito nobre na zona oeste da Grande São Paulo. A
princípio, a segunda contratante disse apenas acompanhar a primeira, mas teria se “decidido na
hora” por contratar também uma trabalhadora doméstica. As duas mulheres tinham mais de
cinquenta anos (sendo E2 já idosa), possuíam ensino superior, mas apesar disso, foram relegadas
ao universo doméstico, por um motivo comum: ambas possuem filhos com necessidades
especiais, com as quais coube a elas arcarem. (isso não vale para Sonia) Demandavam alguém
que pudesse dormir no trabalho durante toda a semana e apenas regressasse a sua casa nas tardes
de sábado. E1 nunca tivera uma empregada doméstica que dormisse no trabalho; E2, sim: mas
não uma trabalhadora doméstica que fizesse as funções de faxineira e cozinheira, mas, sim, de
“cuidadora” de sua filha. As duas contratantes, no entanto, já haviam tido empregadas
domésticas, mas não residentes. Em sua versão, E1 declarou ter “conversado e entrado em um acordo”
com sua funcionária anterior de que não lhe seria possível manter-se no trabalho após ter tido
gêmeos. E2 demitiu a sua ao regressar de viagem e descobrir – através do aparato de vigilância do
condomínio – que sua funcionária havia “matado” horas de trabalho em sua ausência e, mais
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tarde, atribuiu a ela o desaparecimento de artigos do “quarto de empregada” (como travesseiros,
cobertores, etc.). E2 é que teria sugerido a E1 a ideia de contratar imigrantes, e assim se exprimiu
sobre como ela lhe veio à telha, retomando o episódio que acaba de ser contado:
eu já tinha concretizado que eu tava cansada [com ênfase] desse pessoal mal-acostumado! Até
porque... até foi isso a ideia da imigração, né?, dos imigrantes.(…) Então isso me
desanima muito, porque eu fui empregada doméstica, né? Não nasci rica. Também não
sou rica, a gente tem um certo conforto financeiro, mas eu fui empregada doméstica, eu
fui uma pessoa muito pobre. Com doze anos de idade eu precisava trabalhar! (…) Mas
no meu tempo era uma exploração, de domingo a domingo! Né? E naquele tempo não
tinha esse negócio de menor, não tinha nada disso. Você vai trabalhar e acabou. Então
eu nunca, nunca na minha vida eu fiz uma coisa dessa [i.e., furtar]! Porque pobre não tem
nada. O que que pobre tem? A moral, o caráter! Se perder isso, pronto!, não tem mais
nada, né? (…) Então isso... é... é eu acho isso de um mau-caráter, de uma... uma pequenez,
sabe? A pessoa trabalha, ela ganha, nós combinamos o salário dela! (…) Então isso me
desanima profundamente. Foi isso um dos motivos também, quer dizer que muito
forte, que eu fui procurar uma pessoa na imigração. (Empregadora 02, 06 set. 2018)

Outro motivo foi o seguinte:
É, eu faz tempo que eu já estava pensando nisso [i.e., em contratar imigrantes], né? Até
mesmo porque, é... a... as funcionárias que eu tive – brasileiras, né? – tava me dando
muito problemas... [sic] Né? Tava me dando muuuitos problemas. Até porque, é... tem
muito aquele... o... o... o lance do sindicato, né? De repente, é só os direitos, e os
deveres, quase nenhum. Então elas ficaram muito mal-acostumada [sic], até com a lei
governamental do país. Né? Querendo muita vantagem, né?, e direitos. E deveres,
quase nenhum. Então isso me desanimou um pouco, né? E foi pensando nisso que eu
tentei fazer essa experiência, né? Vou tentar fazer essa experiência, mesmo porque eu já
venho observando os imigrantes e achando interessante a fuga deles pra esse país, né?
Eu acho até que é uma forma também de a gente ajudar de alguma maneira, né?
(Empregadora 2, 06 set. 2018)

Durante a sessão de contratação foi possível observar os termos da negociação da vaga. Não mais
do que quatro candidatas compareceram à sessão. Três delas eram haitianas e mães, mas seus
filhos e maridos estavam no Haiti; uma era angolana, também mãe, mas com suas filhas morando
consigo. Foi esta a primeira a ser prontamente rejeitada, e ela própria foi quem disse “para mim
não vai dar certo”, em função das crianças. E2 que a essa altura se passava por simples expectadora,
se empenhava em persuadir as candidatas a aceitar a vaga oferecida por sua amiga. À primeira
candidata, que resistia à ideia de dormir no trabalho, E2 dizia que ela não teria de gastar dinheiro
com aluguel ou com transportes, e que pouparia o tempo de deslocamento de sua casa (no
extremo leste da capital) e o local de trabalho (além da fronteira oeste do mesmo município), que
poderia somar seis horas diárias. Além disso, que lhe seria economicamente desvantajoso pagar o
aluguel de um lugar onde ela dormiria, no máximo, duas vezes por semana. Sem essa despesa,
poderia poupar dinheiro para o envio de remessas. Ou seja, na prática, tratava-se de procurar
trabalhadoras passíveis de serem induzidas a (ou para quem fosse “vantajoso”) dormir no
trabalho não apenas cinco noites por semana, mas por sete, sendo as duas adicionais
extracontratuais e “voluntárias”. Portanto, a intenção das empregadoras era dupla: por um lado,
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tratava-se de manter sob seu domínio trabalhadoras senão intrinsecamente mais disciplinadas que
as “brasileiras”, ao menos passíveis de sê-lo; por outro, de imobilizar a força de trabalho pela
moradia. Desse modo, a quase totalidade dos custos da reprodução física da trabalhadora é
“diluída” nas “despesas da casa” (de outros), e ao assalariamento se combina a relação de morada.
Assim, o tipo de dominação que se estabelece sobre o trabalho não se dá no âmbito de uma
relação salarial típica e abstrata, mas é imersa em uma relação de dependência personalizada: a
“empregada doméstica” se aproxima aqui da “criada” – papel que, no Brasil, se coube sempre
preferencialmente à mulher preta ocupar. É evidente que essa imersão no cotidiano doméstico
gera todo tipo de prolongamento das jornadas de trabalho (não sem que uma dissimulação
teatralizada se faça junto a ela), como se vê pelo relato da Empregadora 1:
o horário é até as dezoito. (…) Ela vai, se recolhe, toma banho, né?, se recolhe e fica lá
no quarto. E aí eu tenho feito a janta, e depois eu chamo ela pra jantar. E como nunca
tive ninguém que dormisse em casa, o que acontece é que a louça fica pro dia seguinte.
Eu arrumo na pia, por exemplo, e deixo pro dia seguinte. Ou pra pessoa que
trabalhasse lá em casa lavar, e, se não tivesse ninguém, era eu mesmo. Mas é mais difícil
eu lavar à noite. Ela não tem aberto mão. Ela fala pra mim: – “eu não gosto de prato
sujo” [risos]. – Eu falei pra ela: “então, mas você não tá no seu horário de trabalho...”.
(…) Ontem eu falei de novo: “não, [nome da mulher – suprimido], deixa aí, eu vou ajeitar,
vai deitar. Vai assistir TV, vai falar com a família”. Ela fala: – “eu não gosto”. [E1 e E2
riem] – E ela fala bem firme: – “eu não gosto de prato sujo na pia”. – E esses dois dias,
então, eu falei: “então você lava e eu vou enxugando, vou guardando e a gente vai
conversando”. (Empregadora 1, 06 set. 2018) [o destaque em negrito é meu]

O Empregador 3 (E3) é dono de um conjunto de lojas de tecidos (especificamente,
liganete e viscolycra) no Brás e contratou três homens (um venezuelano e dois togoleses) para
realizar o trabalho de carga e descarga dos rolos. Trata-se de uma empresa familiar, que ele
gerencia com seus filhos. Sua primeira loja foi aberta em 2011 e na época de realização da
entrevista (setembro de 2018), a família já contava com cinco, todas no mesmo bairro. Vem do
Brás o fato dos imigrantes e da imigração em seu sistema de referência socioeconômico, dado o
próprio enraizamento (espacial, social e econômico) da empresa. Segundo o informante, todos
seus produtos são importados da China e mais de 80% de sua clientela é formada por
“oficinistas” bolivianos – isto é, proprietários de oficinas de costura –, um dos quais lhe deu os
caminhos até a Missão Paz. A empresa teria aproximadamente sessenta e três funcionários
(incluindo-se aqueles recém-contratados) e emprega majoritariamente homens jovens entre os
vinte e os trinta anos de idade, todos brasileiros e, em sua maior parte, residentes no centro de
São Paulo. Até a incursão à Missão Paz, todo o seu recrutamento era dependente de “redes
sociais”, nomeadamente de indicações dos trabalhadores já efetivos na empresa, de modo a se

47

evitar “maus elementos”.46 O recrutamento pelos Processos de Mediação lhe foi atrativo por
conferir “confiança” similar ao ato de contratação, e permitir o acesso a um universo mais amplo
de trabalhadores do que aquele possível em sua esfera pessoal de relações sociais, e de forma
independente de seus funcionários.47 Ademais, lhe permitia traçar uma estratégia de seleção mais
aguçada, em função da situação social presente de cada candidato: basicamente, se suas famílias
estavam ou não com eles no Brasil. Sua possibilidade de lançar mão da configuração familiar
presente dos novos trabalhadores para mobilizá-los em um difícil “jogo” com os demais é que foi
o critério fundamental da escolha:
(…) saíram três daqui, né? Nós mandamos embora. Os caras faltava, começou a faltar,
e aqui não pode faltar. [Se] faltar, o cara tem que justificar. Se faltar sem justificação, é
uma vez só; na outra, vai embora. Então nós mandamos três embora, daí eu fui buscar
os caras, lá [na Missão Paz]. Os outros [os brasileiros] precisam saber que eles têm que
trabalhar muito, porque os caras trabalham [os imigrantes]. Precisam de emprego, os caras
vêm aqui e são trabalhador, tudo trabalhador. Os outros falavam isso [i.e., conhecidos seus
que contrataram imigrantes], então fui fazer o teste, para os outros [agora, os trabalhadores
brasileiros] vê que tem gente que precisa de emprego, né? Precisa muito, então não faz
corpo mole, senão eu vou buscar mais dez lá. Tira dez e ponho dez, porque os caras
precisam de emprego. Os meninos daqui também precisam, mas tem uns que são muito
moleques, assim. Molecão, entendeu? Eles aprendem, né? (…) Eu contratei só os que
têm família. A gente ia lá e falei só com os caras que têm filho. (…) Todos que tão aqui
têm filhos, né? Os que nós trouxemos... Mas eu gostei deles. São muito trabalhador,
simples, não fica fazendo corpo-mole. (...) Aí é mais três funcionários que eu contratei
pra ver qual é o trabalho deles, e pros outros [os brasileiros] sentir que eles têm que
trabalhar, entendeu? (…) Eu falo pra eles: – “não faça corpo-mole”. Os meninos não
fazem, mas tem que deixar bem claro isso, entendeu?, que se fizer, pode trocar todo
mundo. E o brasileiro é meio folgado, e os meninos nessa idade, tem uns caras que são
meio folgados. Não todos. É da pessoa mesmo, né? São bonzinhos, mas tem uns que
são meio folgado. Então eles já ficam tudo alerta, entendeu? (Empregador 3, 28 set.
2018)

Essa tentativa introdução de imigrantes no grupo de trabalhadores como forma de
disciplinamento do grupo de trabalhadores – sobretudo pela incidência na prática do “marca
passo” pela qual os agentes do trabalho, por um acordo tácito ou explícito, controlam o
andamento de execução do trabalho – foi o leitmotiv dos discursos dos contratantes,

“Só por indicação. Nunca teve uma placa pra gente pegar funcionário. Aqui tem... tem dois... três ou quatro que
trabalham, são irmãos. Tem dois irmãos aqui, tem dois irmãos lá [na outra loja] (…). Depois é primo, primo do
primo... A maioria mora em Guaianases, tudo na mesma rua. Uns trinta pelo menos moram em Guaianases e é na
mesma rua, assim. Um indica o outro. Ninguém estranho entra aqui, entendeu? A gente não põe, só por indicação. O
primeiro [funcionário que a empresa teve] é amigo, trabalhava com [meu filho] numa empresa, eles saíram juntos.
[Meu filho] saiu e trouxe [esse homem] junto com ele. Depois foi indicando, pegamos um funcionário amigo [dele],
[esse amigo] indicou outro, e vamos assim, devagarzinho. (…) Tem três caras... quatro caras que são meus vizinhos,
moram aqui no B. , vizinho meu, lá. Então o cara tá aí precisando de emprego, vem trabalhar. Tudo meus vizinhos.
Quatro são meus vizinhos, três ou quatro são amigos do [meu filho], é amigo do outro, tudo é assim. Tudo tem
parentesco aqui. Todos, todos têm parentesco, ou uma amizade muito longa. Ninguém é estranho.” (Empregador 3,
28 set. 2018)
47 “Eu achei muito bom, porque lá você tem uma informação, né? O cara já vem com documento... não vai pegar o
cara no meio da rua, entendeu? Tem que vir de algum lugar, né? Tem alguns que vêm aqui, já veio um aqui: – “tem
trabalho?”, – falei: “não sei”. Os que vêm aqui é tudo por indicação, e eu ainda acho que é uma boa indicação, né? A
igreja apoia, então tá bom. Ela [a responsável pelo Eixo Trabalho] falou que daqui três meses ou quatro meses ela vai
passar pra ver se os caras tão... né? Ela vem conferir como eles estão aqui.” (Empregador 3, 28 set. 2018)
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principalmente ali onde (ao contrário do que se pode parecer à primeira vista) essa introdução é
feita dentro de uma estratégia gerencial não de substituição da força de trabalho, mas, mais
precisamente, de uma composição. Esse problema será abordado mais detidamente no estudo de
caso do quinto capítulo.
Outra empregadora entrevistada (E4) era proprietária, junto a seu marido, de uma
empresa recém-criada (nove meses, quando da realização da entrevista), que se ocupa da
produção de alimentos naturais para cães, e trabalha sobre assinaturas e encomendas, e mediante
receitas prescritas por veterinários. Tratava-se de empresa de pequeno porte, que funciona nos
fundos de uma pequena casa no bairro da Mooca. A fabriqueta nunca chegou a empregar mais de
um funcionário, embora contasse eventualmente com a ajuda e “bicos” de amigos. Os
funcionários que tivera fora sempre homens brasileiros jovens que, segundo ela, sempre a
“deixavam na mão”, em algum momento, “sumiam” do trabalho após receber o primeiro ou o
segundo salários, “sem dar satisfação”. Por isso, ela contratou um homem angolano para auxiliála na cozinha com produção das refeições. Em seu caso, a migração e a mobilização de migrantes
internacionais em seu sistema de referência advém de um duplo enraizamento: por um lado, por
recomendações de colegas também empresários; por outro, por sua história familiar: a
empregadora é filha de imigrantes coreanos (motivo pelo qual a contratação de um imigrante era
para ela um ato carregado de emotividade) que trabalharam no setor da confecção – um dos
setores, como já se mencionou, “emblemáticos” do “trabalho imigrante” na cidade48:
(…) a gente tinha um responsável técnico que trabalhava aqui, que ele tinha uma amiga
muito próxima que trabalhava nesse nosso concorrente e falou que contratou, que eles
contrataram bastante haitianos e que estava dando super certo. E também os meus pais
já trabalharam muito com bolivianos, paraguaios, colombianos... na confecção, né?, no
ramo de confecção, no Brás e no Bom Retiro. Sempre falaram que eles trabalham bem.

“A gente teve uma experiência bem ruim. Porque... o funcionário era bom. Ele veio uma semana, e ele trabalhou,
mas assim... aí ele sumiu. Sumiu, não... sumiu, desapareceu, não ligava, não dava satisfação. Aí a gente tentou
contratar outros, e as pessoas falavam: – “que legal, eu vou!” – e aí no dia a pessoa não vinha e eu ficava na mão. Aí
eu coloquei cartazes e as pessoas me ligavam: – “não, eu quero, vamos fazer um teste” –, tal, e não vinha. Foi muito
decepcionante, assim. E.... e aí a gente até desistiu de contratar... por isso e pela questão financeira também. É... e a
gente sempre ouvia falar que o jovem, ele não tem muita... muito comprometimento. Hoje o jovem, ele... ele pula
muito de emprego pra emprego, né? E eu acredito que agora nem tanto, devido à condição econômica da crise, eu
acho que não. Mas a gente sempre ouviu falar que os imigrantes trabalham muito. E... que eles trabalham muito, que
eles são resilientes, que eles são muito responsáveis. E a gente sempre teve essa ideia né, de contratar um imigrante.
Até porque os meus pais são imigrantes. É... vieram pro Brasil, minha mãe veio pro Brasil há 50 anos, e meu pai há
30 anos... [M:] E eles são de onde? [E4:] São da Coreia do Sul. Os dois. Nascidos lá, eles têm RNE inclusive, são
estrangeiros mesmo. E... a minha mãe sempre fala que ela foi recebida bem, na medida do possível. Que aqui é um
país que se você quiser trabalhar, você consegue. Com liberdade religiosa, liberdade política. É um país muito bom
pra prosperar. Então, além de ser uma ideia, né?, de contratar pela qualidade do trabalho, do serviço, também é pra
mim uma questão um pouco mais... pessoal. Acho que é uma forma de devolver pra sociedade o que o meu pai e a
minha mãe uma vez tiveram: uma... uma boa recepção. E acho que a questão do imigrante, não é... é aquilo que eu
falei lá, não está aqui porque quer. Né? Então, acho que é... eu descobri na Missão que é uma coisa muito, é... é um
ato humanitário mais do que uma contratação. Claro que aqui, né?, é uma empresa. A gente tá... né?, tem prazo, tem
trabalho, tem métrica, tem feedback, mas também tem uma questão maior envolvida.” (Empregadora 4, 20 nov. 2018)
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E algum outro amigo, eu acho, que tinha restaurante. Escolheram... é, nos restaurantes
também eles contratam bastante imigrantes também. Acho que pela questão da
informalidade, talvez. Hoje menos, né?, porque... tem muita... hoje já está mais formal,
as coisas já estão mais formais, né? Mas a gente sempre ouviu falar muito bem do
trabalho do imigrante. E se você for pensar, é verdade, né?, porque ele vem aqui pra
trabalhar, o cara não tá de bobeira, não tá de brincadeira. Então ele não tá interessado
em trabalhar um mês pra juntar dinheiro, comprar um tênis e um celular e sumir, né?
Não, ele... a vida dele depende disso, né? Então a gente achou mais assertivo.
E quando eles falavam que “deu certo” a que eles se referiam?
[C.] “Deu certo” no sentido da pessoa vir trabalhar. A pessoa não sumir, não faltar, não
ficar faltando, não... não ser de má índole. Não ter, né... não ser uma pessoa, sei lá...
perigosa ou de repente envolvida com drogas, enfim. 49 Esse tipo de coisa. E esse é um
“dar certo”, né? Um “dar certo” pro contratador é que a pessoa realmente venha, que
ela trabalhe, que ela cumpra a função dela. E que seja um ganha-ganha, né?, que a
pessoa trabalhe bem, que esteja contente na empresa e a empresa também esteja
contente com o funcionário. Acho que esse pra gente é o “dar certo”. (Empregadora 4,
20 nov. 2018)

A Empregadora 5 (E5) foi a de maior reincidência nos Processos de Mediação para o
Trabalho que se pôde detectar durante o trabalho de campo. Ela é proprietária de uma confeitaria
na zone oeste da cidade cuja principal atividade é fornecer doces para festas de casamento. A
empresa existe desde 2011 e também é de pequeno porte: em seu auge, teve seis trabalhadoras,
incluindo-se aí a irmã da proprietária, que, na verdade, se encarregava da gerência. Quando da
realização da entrevista, tinha três funcionárias (excluindo-se a irmã desta classificação): uma
brasileira e duas venezuelanas recém-contratadas na Missão Paz. Durante a sessão de contratação,
a empregadora ressaltava que o trabalho não exigia qualquer “qualificação”, pois seria fácil de
aprendê-lo contanto que houvesse motivação. Estimulada a este respeito, na entrevista, elegeu o
“caráter” como a qualificação que lhe seria mais cara. A primeira contratação na MP foi em 2015,
quando contratou uma mulher haitiana. Depois dela, que se demitiu, E5 regressou outras três
vezes à Missão. Nas duas primeiras destas vezes, contratou uma mulher angolana em cada
incursão. Na terceira – em que eu estive –, duas venezuelanas. Apenas estas últimas ali
trabalharam simultaneamente, tendo as três primeiras se sucedido uma à outra. Também
“novidade” nesta última contratação foi ter insistido, desde a sessão de contratação, que
necessitava de pessoas que pudessem cumprir duas funções: de confeitaria e faxina – em todos os
casos precedentes, ela contratara para uma única função. Ao longo de seus oito anos de
existência, apenas dois homens vieram a compor o quadro de trabalhadores da confeitaria.
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alusão às drogas é feita em outro momento na entrevista: “Mas realmente se você anda lá no Glicério, no centro,
você não vê... na Cracolândia, você não vê imigrante. Você não vê nenhum nóia angolano, haitiano, venezuelano.
Você não vê! Eles estão... eles querem trabalhar, eles não querem beber e usar drogas, fumar e roubar. Eles querem
trabalhar. E eu morava perto da Cracolândia, né? O Bom Retiro fica perto da Cracolândia, né? Então você vê... você
vê que o imigrante não tá envolvido com esse tipo de coisa” (Empregadora 4, 20 nov. 2018)
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Ambos eram estudantes de gastronomia, recrutados como estagiários – portanto, se não já
“qualificados”, ao menos em vias de qualificação. Sua permanência na empresa, no entanto, foi
efêmera, e em geral eles foram preteridos em relação às mulheres50, de modo que durante a maior
parte do tempo a força de trabalho desta firma foi cem por cento feminina. A associação dos
trabalhos a serem desempenhados à feminidade anda de par à negação da qualificação, pois as
aptidões necessárias ao seu exercício aparecem como qualidades da pessoa.51 Serem mulheres era,
portanto, o primeiro critério de recrutamento. Resta saber por que “imigrantes”. Neste ponto, seu
relato contrasta com os dos demais empregadores, pois ela é a única que atribui sentidos
eminentemente negativos a suas “experiências” com “imigrantes”. Vide como ela as sintetiza:
O que eu noto em todo esse... esses, depois a gente teve outras, outras duas
funcionárias também, angolanas, é um pouco, assim... de uma teimosia. Essa haitiana,
por exemplo, no final ela começou a trazer preocupação pra mim porque ela tinha... Ela
era de uma teimosia tão grande, mas tão grande! E eu achei que fosse característica
apenas dela, né? Você falava: “é assim”, ela fazia de outra forma. (…) Ela ficou sete
meses no ateliê. Ela pediu demissão, né?, porque ela tinha um namorado francês, ele
veio pra cá e disse que ia bancar um estudo para ela (…) Então ela pediu, saiu. Depois
eu contratei mais duas angolas em períodos diferentes. (…) E também o mesmo
aspecto da teimosia. (…) Eu percebo assim (…) – não é que eu tô generalizando –, eu
não sei, mas recebeu o segundo salário, parece que é uma... é uma... é uma
característica, assim: a teimosia começa. E parece que eles colocam em você, que você
além de ser empregador, você vai cuidar deles, né? E a gente não vai cuidar [com ênfase]
deles. (…) [Para] a primeira, eu fazia compra, carne, produtos básicos. Eu praticamente
alimentei. E depois, da segunda em diante, já não fiz isso. Mas é uma questão forte,
assim: – “você tá me dando emprego, mas você vai cuidar de mim.” – A outra pessoa
angolana que ficou queria ter filho. Começou a fazer um tratamento pra ter filho, e aí
ela começou a confundir: ela faltava muito e principalmente de quinta-feira, que é um
dia muito ruim para o ateliê (…). E a terceira experiência com outra funcionária,
também angolana, foi terrível, terrível, terrível. Foi a pior delas (…) Foi terrível
também, a mesma teimosia, as mesmas características. Agora – você sabe, você me
acompanhou – eu tô no ateliê com duas meninas que são venezuelanas, né? Aí a gente
já meio escolado, teve uma situação esses dias que elas começaram a falar: – “ah,
também porque brasileiro é ladrão”, “porque brasileiro rouba”, “porque brasileiro é
isso...” – Minha mãe falou: – “olha, eu se fosse vocês eu não falaria isso, porque nem
todo brasileiro é ladrão, a maioria não é, e vocês estão em terras brasileiras (…)”. (…) –
Em geral, todas. Foram todas: – “ah, brasileiro”, “ah porque isso”, “ah porque vocês...”
– Vocês estão fazendo o que aqui, né? Então a gente dessa vez já tá cortando muitas
coisas porque a gente vai aprendendo, né? E é isso. O ritmo das... a haitiana, não; mas o
ritmo das angolanas, também, é muito diferente do nosso. De trabalho, sabe? É um
pouco... bem lento. Fica bem complicado. Mas a gente não desiste, né? Porque também
tem uma questão, pra gente, como, como ateliê que trabalha muito de fim de semana, a
gente dá sempre o domingo de folga (...). O brasileiro não quer trabalhar dia de sábado.

“Eu tive dois estagiários, mas só como estagiário mesmo, acaba não dando muito uma liga, muito certo. Um
cumpriu estágio, saiu, e o outro ficou pouco tempo assim. É complicado, é uma casa pequena, a gente também só
tem um banheiro, então... acaba não rolando legal. E o homem em si, pra confeitaria as pessoas têm muito
preconceito, acabam não pegando. Acho que só pra cozinha de sal mesmo. Um confeiteiro numa confeitaria
dominada por mulher é muito difícil, eles têm dificuldade de arranjar estágio...” (Empregadora 5, 26 nov. 2018)
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A respeito da negação das qualificações e naturalização das aptidões profissionais femininas, ver: ABREU, Alice R.
& SORJ, Bila. “Subcontratação e Trabalho a Domicílio: a influência do gênero”, in: MARTINS, Heloísa & RAMALHO,
José (orgs.) Terceirização: diversidade e negociação no mundo do trabalho. São Paulo: Hucitec, 1994
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Principalmente o brasileiro que faz a parte de limpeza, ninguém. A gente tem grandes
dificuldades. (…). (Empregadora 5, 26 nov. 2018)

A tendência a atribuir as atitudes perante o trabalho a uma nacionalidade ou a determinados
“grupos” – operação que tem tudo de um certo tipo de racialismo, no que é essencialista –, que
sempre se mostrou tão presente em diversos empregadores, parece ter orientado decisivamente
sua decisão de contratação. Na sessão de contratação, havia uma mulher haitiana, cinco angolanas
e duas venezuelanas. Ora, foram estas duas as últimas contratadas. No entanto, eram atribuídas
características positivas aos diferentes subconjuntos de “imigrantes” logo que eram postas em
oposição aos trabalhadores brasileiros52:
A única coisa que todas essas pessoas em comum têm é que elas nunca faltam. Elas têm
uma responsabilidade maior que a gente, sabe?! (…) [Teve] essa que eu te contei que
faltava muito, né?, por essa questão... ela também estava bastante infeliz, foi a única.
Mas em geral elas são muito pontuais e elas têm bastante responsabilidade. Brasileiro é
duro, sabe... (...) Tem uma faltinha, tem uma outra falta... Você sabe que nem é verdade:
mata a mãe mil vezes; o pai, trezentas; a filha, quatrocentas, né?, e assim vai. Eles, não.
(Empregadora 5, 26 nov. 2018)

Portanto, apesar daquela avaliação negativa das trabalhadoras imigrantes, elas são, ainda
assim, percebidas como mais assíduas e, portanto, apresentavam vantagens do ponto de vista de
uma mobilização capitalista do trabalho. No mais, a reincidência na Missão Paz se deu por
necessidades “objetivas” de alocação de “mão-de-obra” just-in-time:
essa terceira e essa última vez foi por falta de... tempo. Foi por falta de... assim, uma
pessoa pediu pra sair, eu tinha que substituir rapidamente, e eu sei que se eu for lá eu
trago alguém, né? E se eu começar a entrevistar aqui [na sala onde ocorria a entrevista,
separada do ateliê], colocar na internet, currículo, as pessoas aparecem... Isso tem um
gasto de tempo, demora bastante, e é isso. (Empregadora 5, 26 nov. 2011)

Finalmente, a última empresa contratante era uma produtora de janelas automotivas sob
medida, que é localizada na zona leste paulistana. Seu principal ramo de atividade é o
fornecimento de material para empresas de transformação de veículos que se encarregam, por
exemplo, da feitura de viaturas, ambulâncias, Motor Homes, etc. Pode-se perfeitamente passar em
frente ao imóvel que sedia essa “franja” da indústria automobilística sem sequer suspeitar que ali
dentro trabalhem, aproximadamente, vinte e cinco homens e que ali haja espaço para se

No que toca unicamente às recém-contratadas, diz ela: “O que a gente nota nas venezuelanas é um... eu não sei se
isso tem o nome de respeito, elas têm uma questão de hierarquia um pouco diferente do brasileiro, né?: – „Senhora,
senhora...‟ –, é uma coisa de uma educação mais formal assim, que o brasileiro já perdeu. Não estou dizendo se isso é
bom, se é ruim, se é obrigatório ou não. Mas... me parece um pouquinho mais respeitoso, sabe? Não estou dizendo
que eu quero ser chamada de „dona‟ nem de nada, isso pra mim não tem importância, mas parece uma coisa assim,
das relações um pouco mais respeitosas nesse aspecto.” (Empregadora 5, 26 nov. 2018)
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armazenar umas tantas milhares de janelas de vidro. A entrada é uma rampa íngreme e
descendente, que tangencia o edifício pela direita e serve de estacionamento. O escritório da
administração é uma salinha muito pequena, mas que fica mais próxima à entrada e, portanto,
também é a parte mais alta da empresa. Descendo um pouco a rampa, a meio caminho, fica o
almoxarifado. Na parte mais baixa, dobrando à esquerda ao fim da descida, toda a parte onde são
feitas as janelas, que fica num cômodo meio indeterminado entre um porão ou uma garagem –
uma espécie de “manufatura de fundo de quintal”, onde a maior parte do trabalho produtivo é
realizada. Aí, é feito todo o trabalho de serralheria, que envolve a dobra, a soldagem, o lixamento
e a pintura dos metais que formam as bordas das janelas. Por ser muito abaixo do nível da rua,
nesse espaço circula pouco ar e os ventiladores nele instalados não são suficientes para que o ar
não fique abafado e “carregado” de todo tipo de resíduos. Era aí onde trabalhavam todos os
imigrantes, junto a uma maioria formada por brasileiros.
A informante E6 – encarregada da contratação na MP – não era proprietária da empresa,
mas em entrevista ela própria se apresentava como um dos “olhos” de seu chefe, mas sobretudo
no que se referia à administração financeira. Foi ela quem informou que o ano de 2018 fora
excepcional na trajetória da firma, que se encontrava em dificuldades desde 2014. Um
“aquecimento” inesperado na demanda por seus produtos fizera com que ela tivesse de recrutar
trabalhadores rapidamente, a pedido de seu chefe. Na Missão Paz selecionou quatro homens para
uma experiência de um dia cada, mas acabou por contratar apenas dois deles. Na época da
entrevista, janeiro de 2019, a empresa contava com vinte e cinco trabalhadores: após os dois
recrutados na MP, ela contratou outros cinco através de outro agente intermediador, um website
de divulgação de vagas de emprego, o Catho – estes últimos, todos brasileiros. No total, ela
contava com três trabalhadores imigrantes, pois antes dos dois recrutados na Missão Paz já havia
outro homem, marroquino e muçulmano, que também fora recrutado por intermediação de uma
instituição religiosa, que a entrevistada não soube precisar qual foi. A respeito desse homem, disse
ela:
[Ele] sempre foi bem. Ele tinha até, como a gente pode dizer... Não sei se era iniciativa,
se... Ele às vezes fazia até mais do que os brasileiros que a gente tinha aqui. “Ai, precisa
fazer hora extra!”: lá tá o M; “precisa fazer não-sei-o-quê”: lá tá o M. Enquanto os
daqui... Nessa parte a gente não teve o que reclamar, não. Enquanto tivesse uns dois ou
três M.‟s aqui, ia embora, não precisava nem dos outros. Pela situação de onde ele veio,
precisava tanto... Quase não tinha tempo ruim, não. (Empregadora 6, 28 jan. 2019)

Os excertos supracitados revelam os principais “problemas” sobre os quais os
empregadores pretendem incidir com a contratação de trabalhadores imigrantes: todos alegam
dificuldades em recrutar, manter e/ou disciplinar trabalhadores. Em todos os casos, tratava-se de
empresas relativamente jovens, de pequeno ou médio porte, organização familiar e que têm
capacidade e meios reduzidos de atrair candidatos. Nos casos observados (que se deram dentro
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de um quadro normativo de “proteção” estabelecido pelo agente intermediador), o problema
crucial em torno da mobilização do “trabalho imigrante” não se dá unicamente em torno do
salário, pois, como se viu, os salários oferecidos oscilaram acima (ainda que pouco) do salário
mínimo nacional. Tampouco pode ser explicado – como é alegado pelos próprios empregadores
– por uma suposta escassez de força de trabalho no mercado. Por um lado, alguns empregadores
parecem, de fato, encontrar “dificuldades” em recrutar trabalhadores, mas elas parecem vir mais
de sua impossibilidade de acessar um universo mais amplo de candidatos “desejáveis”, e numa
temporalidade rápida, do que, simplesmente, de encontrá-los.
Com efeito, esse encontro entre a oferta e a demanda nada tem de espontâneo, mas
carece de meios institucionais pelos quais possa se realizar. Nisso, a Missão Paz torna-se
particularmente atrativa àquelas firmas que tenham de ajustar-se rapidamente às flutuações da
demanda, pois ela permite o acesso a uma determinada reserva de força de trabalho (pois não se
trata de uma força de trabalho qualquer), sobre a qual se pode fazer uma seleção quase
instantânea e sem os custos adicionais de contratação, como seria o caso entre os demais agentes
intermediadores. A maior parte das empresas contratante era de pequeno ou minúsculo porte, de
organização familiar e baixa composição orgânica do capital (logo, intensivas em trabalho),
inseridas no setor não monopolizado do mercado e, portanto, mais suscetíveis às vicissitudes da
concorrência e às flutuações da demanda. Por isso, têm maior necessidade de contratar e demitir
trabalhadores em prazos curtos, conferindo alta rotatividade a uma parcela da força de trabalho
sob seu mando – este será o caso, particularmente, da empresa examinada no quarto capítulo e,
em certo sentido, também na do quinto. Isso só é possível com a condição de poder controlar a
mobilidade da força de trabalho de forma diferenciada, isto é, dominá-la de modo eficiente.
Ademais, na maior parte dos casos observados, as vagas de emprego oferecidas poderiam bem
ser caracterizadas com aquilo que a literatura em língua inglesa chama de dead-end jobs, quer dizer,
empregos que não oferecem qualquer plano de carreira ou possibilidade de ascensão, e a
dominação sobre os trabalhadores costuma se dar pela relação direta e personalizada entre
trabalhador e empregador.53

O que Saskia Sassen dizia no contexto das primeiras “cidades globais” por ela estudadas, Nova Iorque e Los
Angeles, parece valer com maior “peso” em São Paulo, onde, ao contrário daquelas cidades, uma segmentação do
mercado de trabalho entre “nacionais” e “imigrantes” nunca se produziu, ou seja, uns e outros são postos em franca
concorrência: “Empresas no setor competitivo do capital calculam ganhos adicionais da (1) flexibilidade da oferta de
trabalho (i.e., turnos noturnos e facilidade de contratação e demissão) e da (2) flexibilidade organizacional (i.e., uso de
equipamentos perigosos em espaços de trabalho precários). Esses dois tipos de ganhos podem ser muito
significativos para firmas que operam com margens estreitas de lucro, estão sujeitas a amplas flutuações de demanda
e dependem, para sua sobrevivência, de suprir a demanda quando quer que ela emerja. Portanto, se apenas
considerarmos os salários, os imigrantes nem sempre são muito mais baratos do que os trabalhos nacionais de
salários baixos; é também sua impotência [powerlessness] o que os faz proveitosos [profitable]. A disponibilidade de
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Isso se mostrava de forma nítida naqueles casos em que se demandava trabalhadoras
domésticas que pudessem residir no local de trabalho, como foi o caso das empregadoras E1 e
E2 mencionado há pouco. Além disso, durante o trabalho de campo, surpreendia a frequência
com que empregadores compareciam na condição de Pessoas Físicas para contratar caseiros para
suas chácaras ou sítios54, sob a alegação de que já não conseguiam reter seus trabalhadores nas
propriedades. Principalmente nestes casos, era comum que a “propaganda” da vaga que se fazia
aos imigrantes era que, além eles próprios residirem na casa e, com isso, poupar o dinheiro do
aluguel, lhes seria permitido trazer suas famílias. Estes casos eram uma preocupação constante do
Eixo Trabalho, pois com frequência envolvem o uso do trabalho das esposas e filhos, mediante
pagamento ou não, mas quase nunca com mais de uma única Carteira de Trabalho assinada, que é
a do homem “pai de família”. Os trabalhadores imigrantes eram particularmente preferidos
naqueles casos onde se fazia necessário estabelecer uma dominação peculiar sobre o trabalhador,
qual seja, a imobilização da força de trabalho pela moradia, que anda de par à dependência
personalizada.55 Essas técnicas, entretanto, não se limitavam a esses casos de trabalho doméstico.
Mas junto a todos esses fatores, por assim dizer, “objetivos” da demanda pelo trabalhador
imigrante, vem um conjunto de elementos ideológicos e morais que são deles indissociáveis e
que, embora ancorados na “experiência”, transcendem os limites desta mediante um raciocínio
verdadeiramente metonímico. O que se observa em São Paulo é algo bem distinto daqueles países
onde houve uma segmentação do mercado de trabalho em que os imigrantes vêm a ocupar
postos de trabalho rejeitados pelos trabalhadores nacionais – o “setor secundário” de Piore.
Embora essa razão seja quase universalmente a alegada pelos empregadores, os excertos
supracitados das entrevistas (que poderiam bem ser complementados por diversos registros de
campo) são exemplares do quanto o recrutamento de imigrantes está ligado a uma depreciação do
“brasileiro” pelo empregador, não a uma rejeição das vagas pelos candidatos. De suas “experiências”
com trabalhadores nacionais – isto é, em sua luta cotidiana com eles – os empregadores atribuem
a “brasileiros” um conjunto de atributos negativos que se encontram na base da operação cognitiva
que os leva a cogitar o recurso aos trabalhadores “imigrantes”. Embora haja fatores interventivos

imigrantes reduz a pressões sobre os setores atrasados [backward sectors] da economia para mudar técnicas de
produção ou melhorar condições de trabalho inaceitáveis aos trabalhadores nacionais”. SASSEN, Saskia. The
Mobility of Labor and Capital: a study in international investment and labor flow. Cambridge: Cambridge
University Press, 1988, pp. 40-41
54 Além das sessões diretamente assistidas, foi possível constatar um número expressivo de contratantes presentes
nessa condição.
55 Tomo aqui os termos de José Sergio Leite Lopes, que analisou brilhantemente essas técnicas de dominação em um
contexto muito diferente, o da vila operária de Paulista, em Pernambuco, na primeira metade do século XX. Ver:
LOPES, José S. A Tecelagem dos Conflitos de Classe na Cidade das Chaminés. São Paulo: Marco Zero, 1988
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nessa operação (como as relações sociais dos empregadores, seus sistemas de referência), estes só
podem ser eficientes em conduzir o empregador ao trabalhador imigrante com a condição que se
cumpra essa condição básica.
Doutro lado, a imagem que se tem sobre o trabalhador “imigrante”, de partida, prescinde
de qualquer “contato empírico ou prático com o objeto”, mas é determinada por aquele conjunto
de atributos negativos que se tem sobre o “brasileiro”, e que são depositados sobre o seu contrário
com sinais invertidos na forma de expectativas. Assim, se a “brasileiros” eram atribuídas qualidades
como a volubilidade, a irregularidade, a indisciplina, o descomprometimento, a má educação ou a
“folga”, etc., o “imigrante” ou o “refugiado” é presumido (exigido) como um tipo humano mais
assíduo, regular, disciplinado, comprometido, “bem-educado”, “trabalhador”... Esse conteúdo
simbólico da demanda é que dá os termos e constitui a heteronomia na definição social do
imigrante, tal qual ela se processa no “mercado”. Na maior parte dos casos, essas expectativas
eram satisfeitas, e mesmo onde à categoria “imigrante” se atribuía características negativas (como
no caso de E5), elas não eram suficientes para dissolver essa oposição fundamental. Isso quer
dizer que, ao ingressar no “mercado” e aos locais de trabalho, o “imigrante” já foi definido de
maneira heteronômica e metonímica, isto é, já foi classificado por outros (precisamente por aqueles
que são os dominantes nessas arenas) com um conjunto de atributos normativos que lhe são
imputados de maneira puramente negativa, e aos quais ele deve ajustar-se de modo a tornar-se
“um exemplar de seu tipo”.
Se essa oposição básica é indispensável à explicação de por que determinados
empregadores se dirigem à Missão Paz, ela não é suficiente para dar conta dos determinantes do
recrutamento em cada caso, ou seja, na seleção que se faz unicamente entre “imigrantes”, quando
essa antinomia já não se apresenta. Vimos na exposição dos casos precedentes que os
empregadores realizavam sempre uma espécie de “cálculo qualitativo” sobre a situação social
presente de cada candidato, a partir da qual inferiam a “probabilidade” de tornar-se um
trabalhador passível de atender a exigências dadas. Em alguns casos, isso era feito em torno da
situação familiar dos candidatos (como nos casos de E1, E2 e E3); em outros, em torno do
tempo de estadia no Brasil (o que poderia implicar na preferência por trabalhadores de uma
determinada nacionalidade: por exemplo, a preferência pelos venezuelanos em relação aos
haitianos por serem constituírem os primeiros um “fluxo” mais recente e, portanto,
presumidamente em situação de maior urgência – este foi o caso da empresa estudada no capítulo
4).
Por outro lado – o que é parte dessa relação metonímica e necessariamente essencialista –,
nesse “cálculo” entram juízos eminentemente racistas, sejam eles simples pré-conceitos ou
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“experiências” interpretadas. Sentenças como “haitianos são de um jeito A”; “africanos são de um
jeito B”, e “venezuelanos, de um jeito C” não eram tão comuns, se proferidas assim, nitidamente,
mas tampouco chegavam a ser raras. Bom exemplo é a fala do proprietário da fazenda de criação
de búfalos à qual já se fez alusão: “eu ouvi dizer que o venezuelano é melhor pra tirar leite da vaca, e o
haitiano, para o serviço pesado.” Tampouco a escolha dos empregadores se dava indiferentemente a
características somáticas e adscritas dos candidatos. A este respeito, não é inútil mencionar o caso
de um contratante de um Iate Club que após ter entrevistado aproximadamente vinte homens, em
sua maioria “pretos”, contratou um dos poucos candidatos “brancos” que se apresentara à
sessão, um jovem venezuelano que estava sentado na primeira fileira e sobre quem, antes mesmo
que as entrevistas começassem, o empregador disse a um amigo que o acompanhava: “gostei da
cara dele”. Entretanto, muito mais comum era que candidatos fossem prontamente rejeitados em
função de “experiências negativas” dos empregadores com trabalhadores de sua mesma
nacionalidade. Esse tipo de racialização da força de trabalho se fazia, em geral, na atribuição a
determinadas disposições e condutas no trabalho à “cultura” dos indivíduos – aquela noção de
cultura reificada e substancialista, que condensa bem aquilo que outrora se designou por “raça” e
que é emblemática daquilo que alguns autores chamaram de “novo racismo”.56 A atribuição de
traços essencialistas aos agentes de trabalho pelos empregadores, percebe-se, se faz juntos às
estratégias de seletividade e de controle da força de trabalho, como seu componente ideológico, e
servem à dissimulação dessas estratégias (inclusive, aos próprios estrategistas).
Duplamente condicionada pelas exigências práticas e pelo conteúdo simbólico da
“demanda”, a inserção dos “imigrantes” e “refugiados” ao mercado de trabalho e às empresas se dá
segundo expectativas desiguais em relação a “brasileiros”. A natureza da “integração” dos
imigrantes ao meio de imigração tal qual ela se dá no “mercado de trabalho” é, portanto, parcial e
diferencialista. O que os diversos empregadores se queixam é que os trabalhadores “brasileiros”
teriam perdido determinadas disposições e condutas no e perante o trabalho que caberia ao
imigrante “recuperar” (esse traço é particularmente saliente na narrativa de E2, que esperava
encontrar na mulher imigrante uma “pobre restaurada”, quer dizer, aquela que não perdeu o
“caráter” e que não “quer saber só de direitos”). Veremos no capítulo seguinte (3) de que modo
aquela chamada “metodologia de integração profissional” levada a cabo pelo agente intermediador é
significativa desse processo inclusivo promovido pelos compradores de força de trabalho.

“(…) [A] Europa de hoje [usa] o eufemismo „imigrantes‟ para referir-se aos seus novos grupos raciais e étnicos
(…), e cultiva, em relação a eles, um diferencialismo cultural que transforma o conceito de cultura em algo absoluto,
fixo e natural (…). A distinção entre formas de discriminação e preconceito, baseadas em identidades sociais, parece,
portanto, ser mais da ordem ideológica que da ordem processual.” GUIMARÃES, Antonio S. Racismo e
Antirracismo no Brasil. São Paulo: ed. 34, 2012. p. 25
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O “imigrante”, sujeito em mobilidade, é também visto como o trabalhador móvel; mas não,
como se mostrou, no sentido de um trabalhador “volátil”, mas precisamente o contrário: passível
de atender com maior precisão (e com menos “inconvenientes”) às exigências do capital
contratante. Ou seja, uma força de trabalho com maior “plasticidade” (seja pela assiduidade no
trabalho, pela extensão das jornadas, pela possibilidade de dormir no local de trabalho), cujo uso
é passível de exceder a taxa média vigente de exploração, em suma, uma força de trabalho “com
alto grau de adaptabilidade”. Que os empregadores façam avaliações retrospectivas positivas de suas
“experiências” com imigrantes, põe desde já um problema sociológico essencial que neste trabalho
se esforçará por abordar, qual seja, as formas de reação dos “imigrantes” a essas condições dadas;
em outras palavras, suas formas de perceber e assimilar o “campo dos possíveis” que se lhes
apresenta e o “papel social” que se lhes impõe, e diante disso racionalizar e orientar suas
condutas.

2.2.2 A oferta
Entre 2012 e 2018, o Eixo Trabalho cadastrou aproximadamente 15.734 indivíduos. A
observação direta nos Processos de Mediação para o Trabalho em 2018 permitiu identificar
candidatos dos seguintes países: Venezuela, Haiti, República Dominicana (neste caso, quase
sempre descendentes de haitianos, negros e falantes do kreyòl), Cuba, Gana, Jamaica, Bolívia
Argentina e o próprio Brasil, entre os países americanos e caribenhos; Senegal, Guiné-Bissau,
Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, República do Congo
(Brazzaville), República Democrática do Congo, Angola, Moçambique e Uganda, entre os países
africanos, além dos da ilha de Cabo-Verde; por fim, das Filipinas, único país asiático. Haitianos e
venezuelanos eram majoritários, seguidos pelos angolanos. De certos países, se pôde constatar a
presença de apenas um indivíduo (caso de Jamaica, Bolívia Argentina, Brasil, Benin, Moçambique
e Uganda) ou dois (caso de Bolívia e Filipinas, neste caso, mulheres). Desse modo, a maior parte
dos candidatos vinha de países localizados no Mar do Caribe ou na costa ocidental africana, mais
precisamente, no conjunto de países situados na “faixa” que vai do Senegal a Angola (sendo
Burkina Faso o único país não costeiro), sendo boa parte de ex-colônias da França que
atualmente compõem a zona do franco CFA. São esses migrantes atlânticos – majoritariamente
aqueles do “Atlântico Negro”, para tomar a expressão de Paul Gilroy – que na Missão Paz se
apresentam como vendedores de força de trabalho.
Os dados disponibilizados pela própria Missão Paz não permitem uma descrição
detalhada do perfil dos candidatos. Os dados mais precisos sobre os atendimentos realizados não
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por esse “departamento”, mas pelo conjunto do Centro Pastoral de Mediação do Migrante,
referem-se ao ano de 2013, quando todo o CPMM realizou 3.231 atendimentos. Entre os
atendidos, 27% eram haitianos; 15%, bolivianos; 11%, colombianos; 9%, peruanos; chilenos e
congoleses representavam, cada um, 5% daquele total; guineenses o (Guiné-Bissau) e cubanos
representavam, cada um, 4%; e representando 2% cada, havia paraguaios, angolanos, guineanos
(Guiné Conacri) e argentinos; os 12% remanescentes foram classificados como “outros”. A
imensa maioria dos atendidos se situava na faixa etária entre os 19 e os 40 anos, que representava
77% do total; em seguida, vinha a faixa entre 41 e 60 anos, com 17%; os indivíduos com mais de
60 anos eram 4%; e de 0 a 10 anos, 1%; e de 11 a 18 anos, também 1%. Tomando-se esses
números como referência (que tem o grave problema metodológico de dizerem respeito a um
ano diferente do que foi realizada a pesquisa de campo, pode-se afirmar que os diferentes grupos
de nacionalidade relacionam-se de maneira distinta com a Missão Paz, buscando e acessando
diferentes atendimentos e serviços. Assim, bolivianos, peruanos e colombianos, por exemplo,
O único modo de contornar essa dificuldade é um exame das respostas dadas pelas
candidatas durante as sessões de entrevista e contratação, perante os próprios empregadores. Um
problema grave que decorre desse procedimento é o efeito da própria situação de interação e do
que nela estava em jogo (a obtenção do emprego) sobre as respostas dadas, e que não se faria
sentir do mesmo modo em outras circunstâncias. Assim, é possível, por exemplo, que as
candidatas dissessem ter realizado trabalhados que, na verdade, nunca fizeram, em função das
exigências da vaga apresentada; ou, inversamente, que omitissem experiências, qualificações ou
títulos, por exemplo, por supor que determinado empregador as rejeite por supor que candidatas
qualificadas teriam maiores aspirações profissionais do que a empresa pode oferecer, e que isso as
tornaria potencialmente insatisfeitas, insubordinadas, etc. Além disso, nem sempre as perguntas
feitas pelos empregadores eram as mesmas, o que impede um tabelamento preciso. Logo, é
preciso que se leve esses condicionantes em conta na análise crítica do material, e os limites que
eles lhe impõem.
Na sessão de contratação para uma lanchonete de Osasco, compareceram nove mulheres,
sendo oito venezuelanas e uma cubana. Suas idades variavam entre os 28 e os 37 anos; a média
era 31 e a mediana, 29. Seis entre elas eram mães (de entre um e quatro filhos); duas não tinham
filhos; quanto à última, não se pôde determinar. Todas as venezuelanas haviam passado por Boa
Vista, onde os tempos de permanência variaram entre 2 e 17 meses. Lá, trabalharam como
empregadas domésticas, babás, cozinheiras ou camareiras. No que concerne a suas experiências
laborais país de origem, duas entre aquelas oito das candidatas declararam ter diploma
universitário – uma de engenheira química e outra de engenharia civil – e experiência profissional
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em sua área de formação. Uma terceira era gerente de loja de roupas. No caso das demais, os
trabalhados realizados na própria Venezuela não diferiam fundamentalmente dos exercidos na
imigração: haviam sido cozinheiras, faxineiras, trabalhadoras em supermercados ou camareiras.
Todas elas eram recém-chegadas a São Paulo (de duas semanas a dois meses) pelo Programa de
Interiorização do governo federal e estavam alojadas em diferentes instituições públicas ou de
caridade: uma, na Casa do Migrante das irmãs scalabrinianas, no Pari; todas as demais, no CTA
do Butantã. Apenas uma, a que estava há mais tempo na cidade, já havia exercido alguma
atividade remunerada nesta cidade, como ajudante na feira da Rua Coimbra, conhecida como “a
feira dos bolivianos”. Quanto à cubana, ela declarou ter trabalhado como cozinheira e
cabeleireira; era mãe de um filho, que estava em Cuba, e estava em São Paulo há um mês com seu
noivo, residindo no Jardim Helena, próximo a Guarulhos; também ela ainda não havia
encontrado emprego no período.
Numa segunda sessão de contratação, também para uma lanchonete, mas esta no
Mercado Municipal de São Paulo, compareceram sete candidatas: seis angolanas, uma
venezuelana e uma dominicana. Suas idades variaram entre os 16 e os 39 anos, com média em 27
e mediana em 25 anos (a adolescente era angolana e procurava emprego junto a sua mãe).
Quanto ao tempo de estadia em São Paulo, a variação ia de 1 (moda) a 24 meses, com média de 9
e mediana de 8½ meses. Também aqui, a experiência laboral que as mulheres declararam ter nos
países de origem eram aquelas assalariados, de baixos salários e feminizados: faxineiras,
cozinheiras, caixas. No país de imigração, as funções desempenhadas foram similares. Todas as
venezuelanas residiam na zona leste, particularmente em Artur Alvim; a dominicana, em Jandira;
e a Venezuelana, não se pôde determinar.
Finalmente, numa terceira sessão de contratação, para a função de faxineira em uma
empresa terceirizadora de serviços especializados para academias de ginástica, compareceram
quinze candidatas. Dentre elas, havia oito angolanas, duas venezuelanas, uma haitiana (que, no
entanto, residia na Venezuela, de onde emigrou para o Brasil), uma dominicana e uma brasileira.
Elas tinham, em média 33 anos.
Esse levantamento é suficiente para demonstrar que os candidatos e candidatas que se
apresentam à Missão Paz são majoritariamente indivíduos que se concentram nas casas dos vinte
e trinta anos de idade (que estão, portanto, na “idade do trabalho”), provenientes de países que
compõem a fração atlântica do “sul global” e que em sua maioria já eram (antes da emigração)
trabalhadores(as) assalariados(as), autônomos ou precarizados(as), que ocupavam funções de
baixos salários, prestígio e para os quais não eram exigidas aptidões socialmente reconhecidas
como “qualificações” autênticas. Mesmo levando-se em conta aquele problema analítico
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apontado acima (referente à influência da situação de interação sobre as respostas dadas), no que
se refere à qualificação e experiência profissional, pode-se ao menos afirmar que era este o modo
que eles e elas preferiam apresentar-se aos empregadores. Em menor proporção, havia homens e
mulheres “qualificados”, portadores de diplomas de cursos técnicos ou universitários, a quem, no
entanto, a imigração representou a perda do reconhecimento dessas qualificações e, portanto,
perda de prestígio e deterioração das condições de trabalho e de existência. Desse modo, um
nivelamento rigoroso se produz entre essas duas categorias, mantendo ambas “confinadas” em
um mesmo segmento do mercado de trabalho: aquele que oferece vagas para serviços manuais e
que oscilam pouco acima do salário mínimo, raramente excedendo os R$ 1,5 mil. No entanto,
parece lícito suspeitar que isso não simplesmente “apague” as diferenças substantivas que
persistem entre ambas as categorias no que toca às formas perceber e racionalizar sua experiência
migratório-laboral, e de reagir àqueles fatores que condicionam a inserção do “imigrante” ao
mercado de trabalho. Embora o material empírico levantado seja insuficiente para fazer uma
análise comparativa minuciosa este respeito, cumpre ressaltar que foi do único migrante
entrevistado que (um homem haitiano de vinte e oito anos) que chegara a iniciar um curso
superior (em engenharia, mas sem conclui-lo) que vieram as mais enérgicas manifestações de
inconformismo e de aspiração à transformação social. Isso não implica que não as houvesse em
absoluto entre aqueles primeiros, mas simplesmente que as condições de existência e do exercício
do trabalho em São Paulo tendiam a ser percebidas, senão como uma repetição, como uma
melhora significativa perante as vigentes nos países de origem (considere-se que nos referimos
aqui, em não raros casos, da possibilidade de ter acesso à agua potável ou de fazer três refeições
por dia).
Os principais locais de residência dos candidatos eram (i) o próprio Glicério e a
Liberdade, (principalmente no que se refere aos candidatos haitianos); (ii) bairros da zona leste
(como Artur Alvim e Itaquera) e sul (como Grajaú e Campo Limpo) da cidade; e diferentes
municípios da Região Metropolitana de São Paulo, em menor número. Além dessas localidades,
parte expressiva dos candidatos era formada por pessoas alojadas em outros alojamentos para
migrantes internacionais, como a Casa do Migrante do Pari (gerida pelas irmãs scalabrinianas) e o
abrigo da Rua Japurá, bairro da Bela Vista (vinculado ao CRAI, da Prefeitura de São Paulo), além,
é claro, da Casa do Migrante da própria MP. Na prática, todas essas instituições públicas e
privadas – que são de assistência, certamente, mas também de gestão das migrações e governança
dos migrantes – operam em conjunto, como um único complexo, em que pese haver nele uma
série de “descompassos”. Do ponto de vista da mobilização do trabalho dos migrantes,
especificamente dos processos que fazem com que o encontro entre ofertantes e demandantes de

61

força de trabalho se produza, o essencial é que a Missão Paz é um “caminho natural” a todos os
migrantes recém-chegados e sem emprego que são “assistidos” por essas instituições, pois é para
onde elas os encaminham.57 Mas veremos em breve que, desse mesmo ponto de vista, a
significação sociológica desse complexo institucional de gestão das migrações não se restringe a
isso.
De partida, no entanto, vejamos mais de perto as relações que os demandantes de
emprego ou ofertantes da força de trabalho estabelecem com esse agente intermediador, os
fatores que os levam a incorrer a ele, ou como é envolvido na racionalidade aplicada e nos
recursos utilizados na procura por emprego. (apresentar mais problemas aqui)
Ao serem perguntados a este respeito, muitos dos informantes (entrevistados ou não)
afirmavam terem nos Processos de Mediação da Missão Paz seu único meio de procurar
emprego.58 Mas para quase todos ela era o principal, seguida pela entrega de currículos (opção em
geral preterida, considerada inócua cansativa e/ou dispendiosa59); à mobilização de contatos

Vide, por exemplo, o percurso percorrido por Ousmane, quando de sua chegada a São Paulo: “[Eu cheguei no dia]
quatorze ou quinze de março. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Tinha um amigo que me acolheu no
aeroporto, era um amigo... Quer dizer, era um togolês, não era um dos meus irmãos. E ele me acolheu... então, quer
dizer que... – „você conhece alguém que acolhe pessoas?‟ – , ele me disse que é assim, que tem pessoas que você vem
e elas te ajudam a se mudar [déménager]... Eu falei que não: “não tenho dinheiro para pegar este homem, eu não tenho
trabalho” (…). Ele me disse que, se é assim, se eu não posso, então eu saio. E então eu lhe disse que não tinha
problema, que eu saía. Eu fui à Adus, que me indicou o caminho para o CRAI. Eu fui ao CRAI – à noite, assim – e
me indicaram um lugar. Eu fui para esse lugar... dormir com os loucos [com ênfase (ele se refere aqui a um abrigo da prefeitura
para moradores de rua)]. No dia seguinte eu vim ao CRAI e o CRAI me deu os horizontes até a Missão Paz (…)”
(Ousmane, 11 nov. 2018, em francês). O homem togolês de quem ele fala é possivelmente um membro do circuito
pelo qual o informante realizou sua migração, sobre o qual alguns apontamento são dados em 5.4.4. Ao dizer que
esse homem não era “um de seus irmãos”, Ousmane possivelmente corrigia-se da classificá-lo, em primeiro lugar,
como “um amigo”; mas talvez quisesse dizer também não ser um compatriota. Isso porque, durante a entrevista, ele
estava junto a um amigo também burquinense; os dois se conheceram não em Burkina Faso, mas em São Paulo, no
abrigo do CRAI. Este que o acompanhava migrou através do mesmo circuito. Explicando-me a relação dos dois,
disse Ousmane: “como ele é burquinense [burkinabè] e eu sou burquinense, nós somos irmãos”.
58 Este era o caso de Brahima (4.2.2.), um jovem refugiado marfinense e residente da Casa do Migrante da MP, que
disse: “não conheço ninguém no Brasil e também não sei se tem bandidos aqui, se tem assalto... Só aqui na Missão
Paz, procurando emprego” (Brahima, 04 jul. 2018, em espanhol e francês)
59 Vide o relato deste homem venezuelano de 59 anos idade: “Eu fui para a Lapa, eu fui por tudo isso... Brás... vou
caminhando por aqui, Praça da Sé, pra lá, lá pro fim, pelo Detran, por aí... onde tem lixo... Vou por aí entregando
currículo e então... Já não sei o que fazer agora. Já está me dando vontade ir embora, ver como eu consigo ir embora,
porque não consigo trabalho. Aqui já se vão nove meses. E se até agora não tem nada, não pus nem um centavo no
bolso, nem para pagar um café, nem pra nada... Passo o dia todo caminhando por aí, procurando. Nos restaurantes,
me dizem: – “Sem nada.” – “Ok!”. (…) E está me dando muita vontade de ir embora, porque não posso aguentar
essa situação! Não mando [dinheiro] para minha família porque não tenho. Eles estão contando comigo, e o mesmo
com a família dele [referindo-se a seu irmão, que estava conosco e também foi entrevistado]. E estamos aqui comendo. Estamos
comendo em um refúgio e nossa família passando fome na Venezuela. Não é justo, eu não estou de acordo (…)”
(Lauro, 18 out. 2018, em espanhol).
Ou os destes jovens haitianos: “Essas coisas de currículo, já entreguei mais de mil currículos aqui, só em São Paulo.
Quase mil, velho. Entendeu?: vinte e cinco currículos, trinta currículos por dia!, quase todo dia! Onde acho esse
dinheiros? Tem que achar, tem que ter dinheiro pra fazer currículo. (...) Tem que mandar currículo também, tem que
mudar endereço, tem que imprimir... Eu entreguei cinco aqui. Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui. Vinte e cinco
currículos por dia, trinta por dia. Ando muito. O dia... ando quase oito a dez quilômetros por dia. Ando muito,
velho. Sair en marchant [andando], sair na busca, passar no Brás, sair do Brás, passa na 25 de Março, anda tudo pra
57
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pessoais, por exemplo, para conseguir bicos; a incursão a intermediadores públicos (como o
CAT); e a incursão a ONGs que também cumprem função de intermediação de “força de
trabalho imigrante”, destacadamente o Instituto Adus (Instituto de Reintegração do Refugiado).
Mas uma série de fatores faz da MP o principal ponto de referência. Exemplar disso é o relato
deste jovem angolano de dezenove anos, que embora procurasse por todas essas vias, encontrou
todos seus empregos pelos Processos de Mediação para o Trabalho (vide 5.4.5):
(…) Todos os empregos que eu consegui, eu consegui lá na Missão Paz. Eu acho que
esse é o terceiro, terceiro emprego que eu consigo na Missão Paz 60. Missão Paz é a
melhor oportunidade. Não tem outro lugar melhor que a Missão Paz pros imigrantes
procurarem emprego. É mais rápido! Cê… tudo termina no mesmo dia, cê não fica
naquela “ah, eu vou esperar telefone tocar, pro cara ligar pra mim...”. Não. Na Missão
Paz tem resposta na hora! Então, pra mim, eu acho… eu acho legal os imigrantes
procurar emprego na Missão Paz, porque é mais rápido. Se você se dedicar, ter uma
força de vontade...
E cê tem algum outro jeito de procurar emprego ou costumar ser só lá?
Eu tenho. Eu muita das vezes eu vou no CAT, eu vou na Adus… a Adus é
especificamente pros estrangeiro também. Mas só que a Adus é bem diferente da
Missão Paz (...). A Adus, ela envia o seu currículo pras empresas. Mas, assim, o pessoal,
na verdade, os imigrantes não dão muita bola pra Adus, porque a Adus dificilmente
resolve seu problema. Cê pode enviar o seu currículo hoje, muitas vezes eles vão te ligar
depois de seis meses… poucas pessoas conseguem emprego na Adus. Eles enviam o
currículo e muitas vezes recebem ligação em um mês, três, quatro, cinco… Então o
pessoal prefere mais a Missão Paz do que outro lugar. CAT também, a mesma coisa
[que a Adus] (…) (João, 19 out. 2018)

Em termos análogos e complementares, Ronaldo (da mesma nacionalidade), assim exprimiu sua
predileção:
Antes de conseguir este emprego, já tinha trabalhado, né?, em outra empresa também.
Aí depois a empresa diminuiu o pessoal e também eu acabei naquela leva. Mas sempre
tive essa esperança de que eu podia conseguir um emprego lá na Missão Paz, né? Na
Missão Paz eu... é justamente um... é uma hegemonia que todos os imigrante tem lá
emprego! Os imigrante tem esperança de que vai conseguir um emprego lá na Missão
Paz. Por quê? Primeiro é que eles instruem, né?, eles dão aquelas palestras, né?, pros
imigrante, como deve se comportar. E é muito bom. É muito bom. E eu tinha
esperança de que eu podia conseguir um emprego lá na Missão Paz. (Ronaldo, 20 nov.
2018)

entregar currículo. Sai da 25 de Março, sobe... sai na Sé. Entendeu? Passando Parque Dom Pedro II, né?, aqui. Passa
um tempo aqui, tem que voltar de novo à Mooca. (…) É assim todo dia, velho, todo dia.” (Jean-Jacques, 20 de dez.
de 2018, em português)
“Bom, eu entreguei CV e até hoje nunca me chamaram. Além disso, eu ainda tenho alguns CVs, mas os caras me
disseram que eu não preciso fazer isso porque não vão me chamar, é perda de tempo. Até agora não me chamaram.
E os caras [meus amigos] tinham me dito que eu estava perdendo meu tempo, porque não vão me chamar mesmo.
Porque o trabalho no Brasil, quando precisarem de você, aí sim você entrega seu CV. Eles podem ligar para você
logo em seguida, desde que eles precisem de pessoas.” (Fresnel, 04 out. 2018, em crioulo haitiano)
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Ele se refere ao emprego na empresa que é o objeto do capítulo 5.
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Também este burkinabè de trinta anos de idade61 teve na Adus e na Missão Paz seus
principais recursos na procura por emprego, embora nutrisse uma preferência também evidente
pela última, mas assentada sobre razões distintas:
Duas [entrevista de emprego que eu fiz] foram na Missão Paz, e a primeira, foi a Adus que
me telefonou para eu ir a um lugar para fazer uma entrevista. Eu fui e a empresa me
disse que iria me ligar, mas eu não tinha certeza. (…) Eu tinha dúvidas sobre isso. Por
quê? (…) Porque meu português não era bom para falar com eles, então eu falo
misturando um pouco de francês... Na Missão Paz não precisa disso. Na Missão Paz,
mesmo que você não entenda francês (…) que você não entenda português, que você
não saiba falar espanhol, se você só fala inglês, se você está sozinho, te pegam. Porque
na Missão Paz não dizem: – “você é negro, você é branco, você é amarelo...” –, pegam
todo mundo lá. Lá a gente não precisa do que quer que seja. (…) Mas, no Brasil, se
alguém te disser que você tem que ir num lugar para fazer uma entrevista, é preciso
saber com certeza que se você não entende português, aí vai ser duro para você. É isso
que eu posso dizer. (…) (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Com efeito, para que um candidato possa “apresentar-se no mercado” é preciso que ele disponha
de meios linguísticos para tanto. E de fato, a inaptidão em compreender e/ou falar o português
foi o mais importante critério de exclusão dos candidatos. Ciente de que é este o primeiro e
fundamental obstáculo aos imigrantes em encontrar trabalho – e, portanto, em “integrarem-se”,
nos termos do programa – e de maneira a incidir sobre esse problema, o próprio Eixo Trabalho é
quem faz o encaminhamento para os cursos de português. Além disso, os mediadores voluntários
que se encarregam da tradução quando necessário, embora nem sempre fossem aptos a fazê-lo às
línguas de todos os demandantes de emprego.62 No mais, com frequência os próprios candidatos
com maior proficiência em português ajudavam seus pares com esse problema, de modo que
quando a procura por trabalho na Missão Paz não é a única de fato possível, ela é ainda assim a
mais “certa” e segura.
Essa fronteira objetiva que tolhe de tal modo as possiblidades de circulação dos agentes
no mercado e faz da concorrência um jogo tão desleal é que leva os migrantes a ver na MP uma
porta de acesso privilegiada ao emprego, ao ambicionado “trabalho com carteira assinada”.
Vimos, porém, que ali se oferecem vagas de um estrato bem delimitado do mercado de trabalho,

Detalhes sobre este informante estão em 5.4.3.
Diga-se de passagem que o próprio fato de Ousmane ter me cedido a entrevista se explicava por um sentimento de
gratidão à Missão Paz (sentido por diversos candidatos, como se verá abaixo) que era projetado sobre mim. Embora
eu e ele tenhamos conversado algumas ocasiões, acabamos perdendo contato, que só pôde ser reestabelecido
algumas semanas depois, por um conhecido em comum a quem eu pedi que lhe passasse meu número de telefone.
Agradeci a Ousmane quando entrou em contato comigo, que, para minha surpresa, retrucou: – “Sou eu quem agradeço.
Graças a você, eu encontrei trabalho.” – É que eu próprio, embora não estivesse presente nas sessões na condição de
mediador, ficava junto à mesa de entrevista e quase sempr0e me incumbia dessa função de tradução. Durante a
entrevista, isso emergiu novamente, quando ele falava a respeito da sessão de entrevistas na qual foi contratado (para
a empresa analisada no capítulo 5): “eu estava seguro e certo de que iam me contratar, mas ainda assim meu
português não era muito evoluído, mas era um pouco básico. Se você não estivesse lá, seria... Eu não sei como eu iria
explicar para as pessoas.” (Ousmane, 11 nov. 2018)
61
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que embora seja o estrato que se abre a esses e essas “imigrantes”, não pode ser tomado como um
“setor secundário” em um mercado de trabalho segmentado, pois uma divisão do mercado de
trabalho entre “imigrantes” e “nacionais” jamais se produziu no Brasil, e tampouco em São Paulo
(a existência de determinados “nichos de mercado” a mobilizar majoritariamente migrantes
internacionais – como é o caso da confecção63 – não é suficiente para se advogar pela tese
oposta). Logo, a rigor, os imigrantes não vêm ocupar postos de trabalho em absoluto “rejeitados”
pelos “trabalhadores nacionais”, mas, antes, são os próprios “trabalhadores nacionais” que são
rejeitados para os postos de trabalho oferecidos. Embora à MP confluam quase exclusivamente
“imigrantes”, sua própria incursão a esse agente intermediador se deve a constrangimentos
impostos fora de seus portões, mas que passam sem se fazerem sentir do lado de cá e dizem
respeito a desigualdades percebidas e a desvantagens sentidas em sua competição com
trabalhadores “nacionais”. A preferência pela Missão Paz como meio de procura de emprego se
fazia também entre aqueles candidatos fluentes na língua portuguesa, fosse pelo maior tempo de
imigração no Brasil ou por terem ela como sua primeira língua (como é o caso de João). Logo,
esse primeiro obstáculo não é suficiente para explicar a incidência e a persistência de
demandantes de emprego para os quais ela ou já não se faz sentir com seus efeitos mais danosos,
ou para aqueles a quem nunca se fez. Outros fatores que se situam, mais precisamente, no
domínio daquela oposição básica apresentada na seção anterior (que não existe apenas na cabeça
dos empregadores) tal qual ela se desdobra no cotidiano do trabalho e do desemprego (do nãotrabalho) – e, portanto, que condiciona a socialização do migrante “estrangeiro” no meio e no
país de imigração, fazendo-o conhecer e reconhecer os sintomas e os estigmas da desigualdade
que fazem dele um “imigrante” –, particularmente, da competição contínua que se processa nessas
duas esferas, é que parece ter mais “peso” na determinação da “preferência” expressa pelos
indivíduos. Ouçamos a continuação relato de João, supracitado:
… CAT também, a mesma coisa. Quando tem uma vaga, eu gosto de competir só com
imigrante. Porque eu acho que é melhor. [em tom de brincadeira, quase rindo:] Sempre falo
que eu vou ganhar quando compito com os imigrantes. Porque aí eu falo que eu tenho
uma capacidade. Claro, essa pessoa também tem capacidade pra passar nessa vaga, mas
eu acho legal, que aí eu acho que eu tenho um aproveito na hora de falar o português
ou de ter algum conhecimento básico de algumas coisas. Já com brasileiro… [com o
mesmo jeito na fala:] nossa, brasileiro tem milhões de cursos, quando vai pra fazer
entrevista cê nem fala mais nada, porque cê já sabe que o cara vai passar, já. Verdade!
Pessoal aqui já cresceu com internet, já cresceu com tecnologia. Já a gente, não. A gente

SOUCHAUD, Sylvain – “A confecção: nicho étnico ou nicho econômico para a imigração latino-americana em São
Paulo?”, in: BAENINGER, R. (org.): A Imigração Boliviana no Brasil (2012, Campinas, Núcleo de Estudos da
População-Nepo/Unicamp; FAPESP ;CNPq; Unfpa.
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tem muita dificuldade em termos de tecnologias, e tá pegando o ritmo da tecnologia
agora, né? (…) Então, é uma vantagem que cês tem aqui. (…) (João, 19 out. 2018)

A “preferência”, neste caso, se dá por uma certa “posição intermediária” que o
informante ocupa entre esses dois polos que ele encontra na concorrência no mercado de
trabalho. Em nenhum deles, ele sente-se em posição de igualdade, pois se encontra ora em
posição de “desvantagem comparativa”, ora de “vantagem comparativa” perante seus
concorrentes64 – a “especialização” do agente se dará, então, onde ele se veja nesta última (com o
perdão de um uso tão plástico dos termos de Ricardo). Ora, tal experiência apenas pode ser
sentida contanto que essas duas categorias estejam, de fato, inseridas em um mesmo “mercado”,
embora variem suas formas de acessá-lo e nele sejam desiguais a cada uma dessas partes (como se
mostrou na seção precedente) as expectativas e os critérios de avaliação. Se aposição expressa
pelo informante só poderia se fazer sentir de igual maneira entre os migrantes internacionais
lusófonos (que eram também angolanos, em sua maioria) no que diz respeito ao sentimento de
vantagem na concorrência com imigrantes, o mesmo não deve valer para o sentimento de
desvantagem, especificamente para aqueles que – como este informante – eram despossuídos de
títulos socialmente reconhecidos como qualificações.
Contudo, à luz do que foi exposto nas seções precedentes, no Eixo Trabalho são
oferecidos poucos trabalhos que exijam essas qualificações – pois na maior parte dos casos se
demandava apenas trabalhadores flexíveis e dispostos a aprender rapidamente “trabalhos fáceis”
– e, no que toca ao maior número de casos, a seleção sobre eles parecia fazer-se menos em
função disso do que da possibilidade presumida pelo empregador de poder mobilizar de forma
diferenciada a força de trabalho, em função da situação social presente de cada candidato.
Portanto, se ao ingressar na MP os empregadores já realizaram uma operação de exclusão que fez
dos “imigrantes” os preferidos na seleção dos agentes do trabalho, vimos que o fizeram em termos
precisos e bem determinados. Inúmeras manifestações deixavam fora de dúvida que quem ali
procura emprego conhece bem as “regras do jogo”: frases como “imigrante trabalha mais” ou
“imigrante faz de tudo”, com frequência, eram ouvidas das bocas dos próprios candidatos e não
raramente dirigidas aos empregadores, nas sessões de contratação. Ou seja, pode-se seguramente
afirmar que essas expectativas desiguais são conhecidas íntimas por quem é delas objeto. Como
estes reagem àquelas e às ofertas nas quais se inserem é o problema que se apresenta.
Mas seriam realmente os “imigrantes” essa espécie de autômatos dispostos a atender às
convocações da demanda quando, como e de onde elas venham, como são frequentemente

Como se verá detidamente no capítulo 5, isso não cessa aqui, na esfera da circulação, mas persistirá no interior do
processo de trabalho e no local de trabalho, onde um “mercado de trabalho interno” se estabelece.
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representados, presumidos e desejados, e como eles próprios representam-se em circunstâncias
dadas? As funcionárias do Eixo Trabalho apelavam incessantemente para que não ingressassem
em sessões de contratação para vagas em que eles não estivessem de fato interessados (como
veremos no capítulo seguinte, 3, algumas das palestrantes nas “formações interculturais” agiam
no sentido contrário). E, de fato, diversos candidatos resistiam às vagas ofertadas simplesmente
não entrando nas sessões de contratação, e arcando com a consequência óbvia disso:
A maioria dos trabalhos aqui é de limpar, é trabalhar como ajudante, coisas assim. São
trabalhos de que eu não gosto muito. Não gosto muito. Eu prefiro ser motorista e que
seja um trabalho... Mas limpar e lavar pratos como ajudante, eu não gosto disso. Mas
por isso eu não tenho trabalho. Porque a maioria dos trabalhos aqui é lavar pratos (…)
Não é que eu seja melhor do que o trabalho; não. Na vida, cada pessoa: “eu gosto disso,
não gosto disso”. Posso fazer isso, mas não gosto muito. Mas por isso não tenho
trabalho. (Brahima, 04 jul. 2018, em espanhol)

Numa sessão de contratação acompanhada, um homem na condição de Pessoa Física
desejava contratar um ajudante de pedreiro para uma reforma em sua casa. Tendo tomado ciência
de que na MP se exigia que fosse firmada a Carteira de Trabalho, o homem comprometeu-se a
assiná-la como trabalho temporário (o que de fato era). Seguindo à risca aquela ideia de que “ao
imigrante tudo tem de ficar absolutamente claro”, de partida a mediadora voluntária responsável
explicou os termos da vaga e perguntou aos candidatos presentes se concordavam com os termos
– todos responderam afirmativamente. Durante cada entrevista, o empregador e a mediadora
repetidamente relembravam que o trabalho não seria em uma empresa, mas numa casa, e que
seria de caráter temporário, indagando a cada candidato se concordavam ou não com as
condições. O trabalhador recrutado nessa ocasião, Alejandro, dirigiu-se ao local de trabalho
imediatamente após o término da sessão de contratação, na garupa de uma moto que o
empregador conduzia. No entanto, este informante relatou que, ao chegar ao local de trabalho, o
empregador se negava a assinar sua carteira, e ele julgou inaceitáveis as condições de trabalho.
Vide seu depoimento:
Era horrível, era na casa dele. Era ruim. Não entendo como uma palestra de tanto
prestígio como é a Missão Paz vai permitir isso, que cheguem pessoas querendo
explorar a nós, venezuelanos, para lucrar com nosso trabalho e pagar algo que não
corresponde. (…) Acho que deveriam tomar nota do assunto (…), porque alguém
assim como esse senhor poderia levar outro, disfarçado de ovelha. Então você, como
funcionário, tem que fazer seu relato, devia notificar isso lá na palestra, porque pode
chegar uma pessoa com bigode postiço, com um nome falso e diz que precisa ter um
venezuelano qualquer na fazenda, assina o papel e aí... E se não o verem mais? E se o
perderem? Na verdade [de hecho], eu falei pra ele: “rapaz, você tem empresa?”, e ele: –
“não, é minha casa!” – e eu perguntei: “sua casa?”, e ele: – “é, minha casa, porque vocês
cobram muito barato” –, ele me disse. (...) [passam-se alguns segundos; ele volta a falar da saída
da Missão Paz:] Montado em uma moto – você viu que eu montei em uma moto. (…)
Quando cheguei lá, me atendeu uma... me deu uma cama e falei pra ela: “Eu sou
profissional. Tenho Carteira [de Trabalho] e documentos [papel] aqui. O que você me
oferece?” – “Não, é que você vai trabalhar na minha casa...” – “Mas tem que assinar
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minha carteira, quanto tempo eu vou trabalhar...” (Alejandro, 2018 set 2018, em
espanhol)

Sobre as condições propriamente de exercício do trabalho, disse:
Tinha que pegar a cerâmica, subir a escada... (…) Era muito alto e além disso não tinha
segurança. Podia-se cair de lá de cima, mas eu... como eu te disse: nunca pensei que esse
senhor iria a uma palestra que tem tanto protocolo... por favor! (Alejandro, 2018 set
2018, em espanhol)

E pouco adiante, quando perguntado a respeito da sessão de contratação:
Você acha que [esse homem que te contratou] mentiu para as pessoas na
Missão Paz?
Ele mentiu, porque disse que... Não, ele não mentiu, porque disse que era um trabalho
temporário. Mas, para mim, mentiu, porque lá [na Missão Paz] os trabalhos têm que ser
trabalhos estáveis, não vir nos explorar na sua casa e depois vamos embora e não
levamos nada. Entende o que eu quero dizer? (Alejandro, 2018 set 2018, em espanhol)

Entretanto, parece que compreenda melhor a relação que a Missão Paz estabelece com
seus atendidos é preciso lembrar-se de que ela não se restringe ao aspecto que está aqui em
exame, qual seja, sua função de agente intermediador de mercado. Com efeito, vimos que não
somente o conjunto de serviços agregados na noção e na prática da “mediação” envolvem um
conjunto de outras dimensões que se referem à intermediação não com o mercado, mas com o
Estado (regularização migratória, documentação, acesso a serviços públicos de saúde e educação,
etc.), além daqueles que se referem diretamente à reprodução individual e/ou familiar direta
(alojamento, oferecimento de alimentação, atendimento médico e psicológico, doação de roupas,
reunião familiar, etc.). Serviços estes, é claro, que são absolutamente cruciais e para muitos dos
atendidos – sobretudo a refugiados, para quem frequentemente são o principal (senão o único)
ponto de apoio e referência – e que permitem, afinal, ter alguns momentos de repouso e de quase
sossego na luta pela vida. Não à toa, a Missão Paz (como diversas outras instituições que
oferecem alojamento aos recém-chegados) com frequência é chamada pelos atendidos
simplesmente de “refúgio”, sobretudo quando se referem à Casa do Migrante, e que sua relação
para com ela seja frequentemente marcada pela emotividade e pelo sentimento de gratidão. Pelo
rápido esboço traçado acima, se pôde perceber que a Missão Paz estabelece relações altamente
heterogêneas com seus atendidos: determinados grupos de nacionalidade utilizam-na mais para
organizações de eventos e festividades de suas “comunidades”, outros, mais ou exclusivamente para
os serviços de assistência; mesmo entre estes, não é igual à distribuição dos que tomam parte nos
Processos de Mediação para o Trabalho ou dos que se alojam temporariamente na Casa do
Migrante.
Por outro lado, considerando-a deste ângulo, o conjunto integrado de ações de assistência
e gestão que ela empreende ganha significação peculiar, pois é condicionado por e orientado a

68

processos “inclusivos” que a transcendem e envolvem. Para o problema que aqui está em foco,
um estrato circulante e expressivo de seus atendidos revela-se de particular importância, pois
neles aqueles diferentes serviços – de diferentes “departamentos” da MP – convergem de
maneira peculiar: trata-se daqueles cuja relação com a Missão se dá prioritariamente entre a Casa
do Migrante e o Eixo Trabalho (em seus dois “setores”): os candidatos-residentes. Sua existência é
uma peculiaridade notável da Missão Paz em relação aos demais agentes intermediadores de
emprego, públicos ou privados. Para esse estrato, a socialização nos espaços da Missão Paz,
embora não seja prolongada (já que não se pode residir ali por mais de noventa dias), é
particularmente “densa”, pois nela se dorme, nela se acorda, nela se estuda (português) e nela se
procura emprego, embora cada coisa aconteça em espaços contíguos. Portanto, um exame das
relações estabelecidas entre os candidatos-residentes com a Missão Paz e dos candidatosresidentes entre si, e suas formas de perceber seus contatos com ambas as partes, deve revelar
aspectos significativos da sociabilidade que se estabelece entre os “imigrantes” entre si e no meio
social inclusivo, num espaço marcado pela tensa unidade de contrários entre assistência (com
uma parte) e concorrência (com outra).
Neste ponto, parece apropriado que acompanhemos o “espírito” da intuição de Sayad e
suspeitemos que o alojamento orientado aos imigrantes revele aspectos significativos de sua
situação social e do controle que sobre eles se exerce. O caso concreto por ele observado, porém,
serve-nos apenas como um ponto de referência empírico a partir do qual se possa apreender – no
objeto aqui colocado – o que se revela do nexo fundamental que há entre o alojamento e o
trabalho. Também aqui se cumpre a máxima de “um alojamento provisório para um residente
provisório”, mas seria absurda a suposição de que ela tenha o mesmo sentido histórico e social
daquelas habitações construídas “sob medida” pela SONACOTRA (Sociedade Nacional de
Construção de Alojamentos de Trabalhadores), com forte participação do Estado francês,
dirigidas por oficiais militares aposentados que fizeram carreira nas ex-colônias e que alojavam,
majoritariamente, precisamente os egressos dessas mesmas ex-colônias. É que se em tais
alojamentos, que eram diretamente ligados ao Estado ou às próprias empresas contratantes – que
têm, por isso, tudo de um modelo fordista de gestão das migrações e de dominação sobre o
trabalhado – a provisoriedade era, a um só tempo, uma crença que servia à dissimulação da
continuidade de fato do trabalhador ao seu trabalho, ao alojamento que lhe é associado, por um
lado, e um estatuto político-legal de trabalhador temporário (e revogável), por outro, – portanto,
servia à dissimulação do conjunto de fatores que definia a “condição imigrante” – aqui, o
alojamento não é, de fato, ligado ao “trabalho”, mas precisamente ao “não-trabalho”, i.e., ao
desemprego e à procura por trabalho.

69

Também aqui, entretanto, o alojamento é caracterizado por um conjunto de regras e
normas que exercem uma ação educativa sobre seus residentes e se faz, com isso, uma
importante instância de disciplinamento da força de trabalho. Neste ponto, particularmente, sem
que se perca de vista a delimitação do objeto, é preciso que se considere a Missão Paz como um
dos diversos atores que formam um complexo urbano público-privado de gestão das migrações.
Isso porque considerando-se as trajetórias de diferentes indivíduos, era muito comum a
mobilidade em diferentes dessas instituições.
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3

AS “FORMAÇÕES INTERCULTURAIS PARA IMIGRANTES” OU O RITO DE INSTITUIÇÃO DO
“TRABALHADOR IMIGRANTE”

A chamada “formação intercultural para imigrantes” (também designada por “palestra” ou “treinamento”)
é uma etapa obrigatória e essencial dos “processos de mediação para o trabalho”. Para o migrante que
chega, ela aparece como um processo à sua maneira ritualístico, que marca seu primeiro contato
com aquele espaço de onde ele sairá devidamente iniciado (o que um pequeno papel azul
contendo o logo da Missão Paz que é grampeado em sua Carteira de Trabalho significa) e onde, a
partir do dia seguinte, poderá apresentar-se ao “mercado”. Contribuir para que o faça
“apropriadamente” é o objetivo prático manifesto dessas palestras, que se propõem a transmitir
aos candidatos determinadas normas e padrões de conduta entendidos como “performativos” e
adequados à “sociedade brasileira” em geral, mas às entrevistas de emprego e ao cotidiano nos locais
de trabalho em particular. Findado o “treinamento” e devidamente preenchidas e entregues as
fichas cadastrais, firma-se a “parceria” e quem ali entrou como simples aspirante a uma vaga de
emprego, dali sai como reconhecido e autorizado candidato.
Diferentemente dos que são proferidos aos empregadores, estes “treinamentos” são
elaborados e ministrados não pelo próprio pessoal da Missão, mas por uma ONG com a qual ela
travou “parceria”, a SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) Brasil. Deixemos
que ela própria nos os introduza:
Oferecida desde outubro de 2013, esta palestra tem o objetivo de explicar ao recémchegado a maneira de pensar e agir do brasileiro. Ao compreender as expectativas de
seus futuros empregadores e colegas brasileiros, os imigrantes passam a fazer ajustes de
comportamento que aceleram a sua aceitação no mercado brasileiro. Esta palestra foi
criada em resposta ao fenômeno de que entre os imigrantes que conseguiam obter
emprego, muitos tinham dificuldade em mantê-lo. No início esta palestra era opcional e
oferecida com frequência mensal. A resposta à exposição destes novos conhecimentos
foi percebida tão positivamente pelos empregadores e a diferença entre os imigrantes
que passavam ou não pela palestra era tão grande (ex: alguns que não haviam passado
pela palestra apresentavam comportamentos interpretados como agressivos pelos
empregadores) que desde setembro de 2014 a Missão Paz optou por tornar esta palestra
obrigatória para todos os imigrantes, que precisam apresentar o certificado de que
assistiram à palestra para entrar na sala de recrutamento e seleção. Temos em média 1
turma/semana e atendemos cerca de 600 a 700 imigrantes por mês em francês,
português, inglês, créole e espanhol. (…) 65

Esse excerto, que exprime a versão oficial sobre as palestras, de antemão nos dá alguns
dos elementos decisivos para que possamos compreender sua natureza e finalidade. Antes de
tudo, cumpre lembrar que o ano de 2013 não é fortuito: vimos no capítulo anterior que foi
quando a Missão Paz passou a organizar-se de modo a agir sobre o fenômeno da “imigração

Excerto extraído da seção “Responsabilidade Social” do website oficial da SIETAR. Disponível em:
<https://www.sietar.com.br/responsabilidade-social.html> Acesso em 04 abr. 2019
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haitiana”. Diz-se, então, que pela inculcação de uma determinada brasilidade, “a maneira de pensar e
agir do brasileiro” (o singular não é trivial), se cobiça induzir os “ajustes” (e o plural, tampouco)
necessários para que os “imigrantes” possam ser “aceitos” pelo “mercado brasileiro”, ou seja, pelos
empregadores. Essa “aceitação” é condição para a obtenção e manutenção do emprego, que é o
problema sobre o qual se pretende incidir. Uma questão de imediato se impõe: quais são essas
características produtoras de “aceitação” pelo “mercado” às quais pelas “formações” se pretende
“ajustar”? Ou, ao contrário, quais são as características rejeitadas pelos empregadores? Os
parênteses no excerto, longe de conterem um exemplo anedótico e banal, revelam o que nos
“treinamentos” há de essencial: os “comportamentos interpretados como agressivos pelos empregadores” são,
com efeito, o ponto sobre o qual se dedica boa parte do tempo das palestras e um dos pontos
sobre os que se observa maior recorrência. São transmitidas aí proposições apresentadas como
normas “culturais”, sobre a maneira pela qual supostamente se lida com os conflitos na “cultura
brasileira” que buscam prevenir tais “comportamentos”. Elas têm implicações profundas sobre a
maneira de “manejar” as relações de trabalho, uma vez que ali é disso que se trata. Portanto, no
que consistiria essa brasilidade e em que termos ela é apresentada e proposta é o problema
principal aqui abordado de maneira a responder àquelas questões.
O próprio excerto nos diz ainda, tácita e talvez despercebidamente, parte do que aqui
pretendo argumentar: que embora as “palestras” tenham nos migrantes seu público-alvo e objeto
é, no fim das contas, aos empregadores que elas se orientam. Afinal, é o juízo (as “percepções
positivas”) deles sobre uma ação “educativa” (transmissora de “novos conhecimentos”) exercida sobre
outros que é eleito como o maior critério de justificação para que os “treinamentos” fossem tornados
obrigatórios a quem quer que ali queira candidatar-se a uma vaga de emprego e, em decorrência
do que as palestras passaram a ser ministradas semanalmente. Que a avaliação desses
“conhecimentos” aos que são a eles expostos seja positiva ou negativa é coisa que, por ora, em nada
muda a questão. Antes, importa a relação de dominação que é textualmente expressa na qual o
elo mais forte a, em última instância, dirigir todo o processo, é aquele da demanda por força de
trabalho, i.e., os “possuidores do dinheiro” ou “compradores da força de trabalho”. Tudo o que
ali transcorre depende de sua “aceitação”, do cumprimento de suas expectativas e exigências, que,
como já mencionado, não se restringem à escassez de força de trabalho (isto é, a determinações
puramente mercantis), como se faz onipresente em suas declarações.
Por isso, a despeito das aspirações multiculturalistas e dos princípios xenofílicos que
possam animar subjetivamente as instituições envolvidas no processo e os agentes humanos que
nelas se engajam, como se vê, as palestras têm objetivos práticos manifestamente
assimilacionistas. Trata-se de uma tentativa de produzir, pela indução de “ajustes de comportamento”

72

(quer dizer, pela inculcação de normas de conduta), o tipo peculiar de trabalhadores que é
demandado. Contudo, o caráter dessa “integração” é condicionado e limitado pelo conteúdo
simbólico da demanda, que classifica “positivamente” o imigrante em oposição ao brasileiro por
meio de atributos estereotipados que são presumidos como características imanentes aos agentes
acoplados em cada um desses polos. Essa dualidade também se faz sempre marcante nos
“treinamentos” e, como tentarei mostrar, tanto pelas tensões e diferenciações que se apresentam
nos discursos quando mobilizam tais categorias, quanto pela transmissão de “normas” da
brasilidade, é, na verdade e por paradoxal que o pareça, sempre o papel de imigrante que está
sendo proposto.66
No texto oficial de apresentação do Eixo Trabalho apresentado no capítulo anterior, as
palestras a serem aqui analisadas eram apresentadas como uma “metodologia de integração profissional
para imigrantes e refugiados” e estes eram explicitamente apresentados como “motivados, pontuais e com
alto grau de adaptabilidade”, segundo os chamados “feedbacks positivos” dados pelos próprios
empregadores. Dada essa complementaridade entre os dois excertos, o que vem a ser essa
“integração” e sua relação com essas características enunciadas pelos contratantes, portanto, é o
que deve se fazer como problema de investigação.
Por fim, os números apresentados de imigrantes “atendidos” são provavelmente
superestimados ou referem-se a um período de tempo curto e excepcional. Como até setembro
de 2014 o cadastramento no Eixo Trabalho era feito independentemente do comparecimento às
palestras, os números referentes a uma coisa e outra não coincidem. Mas se confiarmos naquela
estimativa, dos quinze meses que transcorreram entre outubro de 2013 e dezembro de 2014,
teríamos, na hipótese mais baixa (600), um número de 9 mil indivíduos que as teriam assistido; na
mais alta (700), 10,5 mil. Contudo, segundo dados do Eixo Trabalho, os cadastros nele
registrados entre 2012 e 2014 teria sido de 8.426 indivíduos. A hipótese de que o número de
pessoas que assistiram às palestras tenha sido maior do que a das cadastradas para os processos
de mediação é pouco provável, pois na maior parte daquele período de quinze meses as palestras
ainda não haviam sido tornadas obrigatórias.
A partir de 2015, no entanto, os dados tornam-se precisos. O Eixo Trabalho cadastrou
entre esse ano e 2018 um total de 7.308 pessoas, tendo sido: 2.904 em 2015; 2.182 em 2016; 1.259
em 2017; e 963 em 2018. Como nesse período a obrigatoriedade dos “treinamentos” já havia sido

“Ao marcar solenemente a passagem de uma linha que instaura uma divisão fundamental da ordem social, o rito
atrai a atenção do observador para a passagem (daí a expressão “rito de passagem”), enquanto o importante é a
linha.” BOURDIEU, Pierre. “Les rites d‟institution”, in: Langage et pouvoir symbolique (Éditions Fayard, Point
Essais, s/d), p. 176 [tradução minha]
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instituída, todas essas pessoas devem tê-los assistido. Note-se que o ano em que se deu o trabalho
de campo, 2018, foi o mais “fraco” da série. Também o número de palestrantes ativas (16 em
2016 e 13 em 2017 contra 10 em 2018) e de palestras ministradas (74 em 2016 e 97 em 2017
contra 25 em 2018) foi menor nesse ano do que nos precedentes.
Antes de entramos propriamente nas “formações”, porém, cabe que nos detenhamos
brevemente sobre alguns dos condicionantes sociais de sua produção. Para tanto, se faz
necessária uma exposição, ainda que sumária, sobre a organização encarregada de produzi-lo e
transmiti-lo, suas características principais e o perfil de seus membros. Em outras palavras, antes
de entrar no que é falado, vejamos, antes, quem fala.
3.1

A SIETAR
Nos dias de hoje, a SIETAR já se configura como uma organização de caráter

transnacional e existe em ao menos dezoito países.67 Sua primeira seção foi fundada nos Estados
Unidos da América em 1974, dentro de um programa da Universidade de Pittsburgh financiado
pelo Departamento de Estado estadunidense. Mas se confiarmos nas memórias de Albert R.
Wright – importante e respeito ancião dessa sociedade – que as expôs a seus calouros quando da
Conferência Global dessa organização em Granada, Espanha, no ano de 2008, sua concepção se
deu neste episódio mítico, quando em 1968 um grupo de jovens “pegos pelo idealismo e pelas ideias
revolucionárias da época[,] ansiando por fazer algo ativo e significativo de suas vidas” e entusiasmados com a
iniciativa que seu presidente John F. Kennedy tomara seis anos antes de mostrar ao mundo o
lado doce da pax americana, encontrava-se “nas altas montanhas do Colorado” em ocasião de uma
“conferência de treinamento cross-cultural” promovida pelos Peace Corps (estes vinculados àquele
mesmo Departamento).68
É ainda Wright quem nos conta que ainda nos primórdios de sua gestação e tendo visto
sua relação com os Corpos da Paz abalados pelo governo de Richard Nixon, os pioneiros dessa
“sociedade”, vendo-se renegados por seu próprio Estado, buscaram refúgio no mundo
corporativo. Ele próprio declara ter conduzido, em 1969, um survey entre corporações
estadunidenses a fim de “determinar se algumas estariam interessadas em treinamento cross-cultural para as

São eles: Alemanha, Áustria, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países-Baixos, Polônia, Reino Unido, Canadá,
Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia. Informação tirada do website da seção
francesa da Sietar. Disponível em: <https://sietar-france.org/index.php/sietar-dans-le-monde-2/ >acesso em 02
mai 2019.
68 Wright, Albert R. Where SIETAR began, 2008. Texto apresentado na Conferência Global da SIETAR (2008) e
disponível
no
website
oficial
de
sua
seção
francesa:
<http://sietarfrancecongres.com/wpcontent/uploads/2015/02/where-SIETAR-Began.pdf> Acesso em 08 abr. 2019
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pessoas que elas estavam enviando a ultramar” (p. 5), acrescentando que a um desinteresse inicial, a
crescente competição japonesa faria com que rapidamente, já nos anos 1970, elas revissem sua
posição.
Enquanto esse ilustre veterano discursava, escutavam-no aqueles que seriam os
precursores da Sietar Brasil que, desde o ano anterior, 2007, já vinham negociando sua criação
com representantes de sua célula-mãe da América do Norte. O processo foi longo e sua fundação
efetiva veio somente dois anos mais tarde, em 201069, com o objetivo de por aqui promover
“valores como tolerância, inclusão, colaboração e entendimento mútuo” (veremos em breve em que termos)
para contribuir com a “criação de um caminho de paz e progresso na sociedade”, além, é claro, de ser
“[parte fundamental] nos diálogos interculturais e de negócios internacionais”.70 Ainda, o que é cláusula
estatutária (art. 6, §II) e se fará também importante nos “treinamentos”:
contribuir para a solução de problemas através da facilitação da comunicação entre
povos de culturas diferentes, assim como de associados de uma mesma Associação que,
por questões culturais, tenha dificuldade de relacionamento com seus pares. 71

Dentre os benefícios que essa “sociedade” proporciona a seus membros, encontram-se a
divulgação de eventos por eles promovidos, bem como de suas empresas por via de suas
instâncias oficiais de comunicação.72 Portanto, ela pretende oferecer-lhes “oportunidades” neste
pequeno e “vanguardista” nicho de mercado de “„coaching‟ intercultural” para executivos,
especificamente buscando mostrar as vantagens que advém da introdução da “diversidade” e da
“liderença” interculturais para fins de formação de equipes (“team building”). Em muitos sentidos,
ela assemelha-se, portanto, a uma associação profissional dessa diminuta “categoria”.
Os “treinamentos interculturais” na Missão Paz são por ela concebidos como ação de
“responsabilidade social”73 ou, em outros termos, “trabalho voluntário” ou “benevolente”.74 Mas seu

Informações tiradas do documento “Workshop „Razão de Ser‟” de 07 de março de 2015, disponibilizado no website
oficial da SIETAR Brasil. Disponível em: <https://www.sietar.com.br/assembleias.html> Acesso em 02 mai 2019
70 Citações do documento “Workshop „Definição de produtos e serviços de comunicação” de 07 de março de 2015,
disponibilizado
no
website
oficial
da
SIETAR
BRASIL.
Disponível
em:<https://www.sietar.com.br/assembleias.html> Acesso em 02 mai 2019
71 Disponível em: < https://www.sietar.com.br/estatutobylaw.html> Acesso em 03 mai. 2019.
72 Informações tiradas de seu website, na seção “Junte-se a nós”, subseção “Associação”. Disponível em:
<https://www.sietar.com.br/associaccedilatildeomembership.html> Acesso em 02 mai 2019.
73 Vide nota 2.
74 « Signe des temps mais aussi, une chose étant liée à l‟autre, nécessité imposée par la forme vers laquelle a évolué
l‟immigration (…), la population immigré constitue la cible privilegiée du travail social, cette institution inventée (…)
et instauré progressivement pour ajuster à l‟ordre économique et social d‟autre personnes, à l‟origine, que les
immigrés aujourd‟hui » SAYAD, Abdelmalek. « Qu‟est-ce qu‟un immigré ? », in. : L‟immigration ou les paradoxes
de l‟altérité, vol. I : l‟illusion du provisoire, Paris: Éditions Raisons d‟Agir, 2006. pp. 61-62
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sentido é melhor compreendido se atentarmos para o significado do termo “parceria”75, utilizado
tanto pela MP quanto por esta ONG. Essa “parceria” firmou-se, como vimos, desde os primeiros
dias de criação do Centro Pastoral de Mediação do Migrante e particularmente do “Eixo
Trabalho”, tendo, assim, contribuído decisivamente para que este assumisse forma. Mas ela tem
aqui um significado todo especial. Em um documento de 29 de novembro de 2014 (i.e., quando a
“parceria” com a MP já contava com mais de um ano de duração), encontra-se o seguinte
quadro:76
Portanto, de seu ponto de vista, o desenvolvimento de uma “parceria” tem como objetivo
o “crescimento”, a “aumento da lucratividade”. É certo que no caso da Missão Paz, não se tira daí
nenhum benefício monetário direto77, pois se trata, como já dito de “serviço voluntário” ou
“benevolente”. Neste caso, a mediação decisiva é aquele “tornar-se mais conhecido”. Portanto, ao que
tudo indica, é uma estratégia típica de extração de benefícios simbólicos de uma “ação
humanitária” a ser reconvertida monetariamente.
Por meio de dados públicos78 disponibilizados pela própria ONG a respeito de seus
associados, é possível observar elementos essenciais à sua caracterização. Um primeiro fator
importante consiste em que 17 dos 29 (58,6%) membros declaram em suas experiências
profissionais a atividade de “coach intercultural” para empresas multinacionais ou em vias de
internacionalização. Também é significativa a porcentagem de indivíduos que “fizeram carreira”
sobre a mobilidade internacional, tendo experiências de trabalho (ad. %) e formação acadêmica
(ad. %) no exterior
Também se pode observar a importância de alguns “cursos-” e “instituições-chave” na
formação dos associados. Entre os cursos universitários de maior expressão, encontramos o de
administração de empresas e, somando-se os cursos de graduação com o Master of Business
Administration (MBA), encontramos 14 associados detentores de algum desses títulos, o que
representa aproximadamente metade (48,27%) de todos os associados.

Veremos de que maneira a “parceria”, na verdade, é a expressão utilizada para referir-se não somente à relação da
Missão Paz com a Sietar, mas também daquela com os migrantes-candidatos e com os empregadores. Aqui, no
entanto, ela traz sentido peculiar.
76 Disponível em <https://www.sietar.com.br/assembleias.html> . Acesso em 02 mai. 2019
77 Mesmo isso, entretanto, é passível de dúvidas. Em outro documento tornado público pela SIETAR (“Colheita de
iniciativas 2015”, inconclusivo) numa lista intitulada “Brainstorm de iniciativas – para priorização”, lê-se: “Missão Paz:
subsídio da prefeitura”. Esse documento contém um agregado de iniciativas possíveis para arrecadação de fundos,
diante de uma dificuldade de arrecadação que a organização vinha encontrando desde a criação de seu CNPJ, em
2013.
78 Trata-se de seus currículos publicados na rede social LinkedIn. Foram analisados todos os currículos disponíveis,
que totalizam 29. Efetivamente, há mais pessoas na lista de associados, 34, mas há 5 cujos currículos não foram
publicados ou estão em branco.
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Vemos que a maior parte dos associados da SIETAR é formada por egressos de grandes
escolas de negócios e administração de empresas. Entre as instituições brasileiras destacam-se a
FGV, ESPM, FAAP, USP, etc... Além disso, uma ampla maioria de seus membros tem trajetórias
ocupacionais no mundo corporativo “globalizado” (em empresas multinacionais) e possuem
experiência de trabalho em outros países. Significativo também foi a porcentagem de associados
que alegam trabalhar com “coaching” executivo, que representa a quase totalidade dos associados.
O perfil das ministrantes das palestras que se pôde assistir e registrar no trabalho de campo não
contrasta significativamente desse padrão geral. Também vimos anteriormente que a vocação
corporativa da própria ONG, sua solidariedade com o mundo dos negócios e promoção da
“interculturalidade” corporativa.
3.2

As assim chamadas “formações interculturais par a imigrantes”

Os “treinamentos” são ministrados segundo um roteiro pré-estabelecido, elaborado pela SIETAR.79
Ele é constituído por um conjunto de tópicos expressos em uma sequência de slides reproduzidos
sobre a parede dianteira das salas onde as palestras acontecem. Apesar dessa formatação prévia,

Contudo, no excerto apresentado no início deste capítulo (a que se refere a nota 2), logo após o trecho citado,
menciona-se o nome de uma mulher cujo nome não consta na lista dos associados como a fundadora do projeto dos
“treinamentos interculturais”. Por ser alguém a quem se atribui um papel decisivo, algumas palavras a seu respeito se
fazem necessárias para uma melhor caracterização dos agentes. Como ela não está naquela lista, também não se tem
acesso ao seu curriculum por via do LinkedIn, como é o caso dos associados. Ainda assim, dados públicos a seu
respeito puderam ser obtidos por outras vias e eles revelam um perfil condizente com os demais, no que se refere à
formação acadêmica e vida profissional (particularmente a experiência internacional). Nas eleições de 2016, ela
candidatou-se ao cargo de vereadora no município de São Paulo pelo então récem-criado Partido Novo, sem elegerse, contudo. Na Ficha Pública do movimento “Vem Pra Rua Sampa” referente a essa candidatura – e divulgada pelo
NOVO em seu website oficial –, numa seção onde se responde à pergunta “O que motivou sua decisão de ser candidato a
vereador?”, consta, em caixa alta, o seguinte: “Com uma pós-graduação em estratégia empresarial na França, Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e sendo uma profissional que diagnostica como alcançar credibilidade, colaboração e liderança
em várias culturas nacionais após viver em 7 países estrangeiros, quero trabalhar para que o Brasil entre em um círculo virtuoso de
produtividade e auto-realização do seu grande potencial. Precisamos para isso mudar as instituições por dentro e limpar a governança de
hábitos corrompidos e de processos mais que ultrapassados. Cheguei à conclusão de que é através da política que se apresentarão as
oportunidades reais de mudança cultural. Só através da política que podemos fazer uma faxina legislativa absolutamente necessária, temos
poder de fiscalização sobre as ações do Executivo, e fórum para propor novas condutas e processos. Na política, tenho a possibilidade de
juntar todas as habilidades com as quais posso contribuir: capacidade de gestão, habilidades de debate e negociação, sensibilidade social e
cultural, capacidade de diagnóstico e de encontrar soluções sustentáveis, eficientes e efetivas”. Para o problema que aqui interessa, é
particularmente expressiva a maneira pela qual a “mudança cultural” que engendra “novas condutas” é, para ela, uma
ação política. Ainda, na página de divulgação de sua candidatura no website do NOVO-SP, faz-se referência a seu
“trabalho voluntário” na Missão Paz. Nas eleições seguintes, em 2018, ela candidatou-se novamente, mas agora ao
cargo de deputada federal por São Paulo e pelo extremo-direitista Partido Social Liberal (PSL). Novamente, não
conseguiu eleger-se, embora seu partido tenha saído vitorioso do pleito, alçando-se à condição de segunda maior
bancada (com 52 cadeiras) na Câmara dos Deputados e, é claro, tendo logrado a eleição de Jair Bolsonaro à
Presidência da República. O fato de essa agente-chave ter passado pelos dois partidos políticos que sejam talvez as
maiores expressões da reorganização dos movimentos conservadores no Brasil no século XXI e da emergência de
uma “nova direita”, deve parecer significativo para o objeto desta seção, que é o conteúdo das palestras, a visão a
respeito do Brasil que nelas se apresenta e o “programa” (quer dizer, um conjunto de proposições normativas) que
elas expressam.
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uma dificuldade que se impõe à análise do material coletado advém da multiplicidade de
palestrantes, que operam variações significativas no momento de verbalização do conteúdo; por
exemplo: uma pode deter-se longamente sobre um tópico por outra ignorado, seja por
intervenção do público ou por inclinação própria; além disso, diferentes palestrantes abordam o
mesmo assunto de maneiras distintas, às vezes contraditórias. Portanto, é preciso que se
identifique quais são os tópicos em geral mais enfatizados e quais os menos, bem como as
nuances entre uma enunciação e outra, para assim identificar o que nas “formações” é acessório e o
que é essencial. O que aqui interessa é o que nelas há de substantivo, o “núcleo” do discurso e o
caráter do projeto de integração que ele revela. Portanto, nosso interesse é sobre as recorrências,
reincidências de uma mesma ideia ou proposição normativa. Como pretendo mostrar, esse núcleo
é apreensível se observamos as maneiras pelas quais, a despeito de diferenças nas enunciações,
sempre se recai na transmissão, tácita ou explícita, de determinados padrões de comportamento e
apresentação de si.
Outra dificuldade advém daquela “reflexividade” das ciências sociais, isto é, quando quem
pesquisa defronta-se com ideias e conceitos forjados por elas em seu objeto (seja em campo, em
entrevistas, documentos, etc.). Contudo, estes aparecem transfigurados, fragmentados,
interpretados e sujeitos a um determinado uso, que é o que cumpre elucidar. Como se verá em
breve, as referências a “pesquisas” e a esquemas “científicos” sobre a imigração e os imigrantes, o
Brasil e os brasileiros, são aí abundantes e compõem uma visão singular, diferente daquelas a que
tomou empréstimo, mas não sem ser delas tributária. O caso que se fará mais evidente é o da
maneira como ideias de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda (dois dos “inventores do
Brasil”) compenetram-se e imiscuem-se de maneira a formar um imaginário a respeito do que
vem a ser a “sociedade brasileira” que, com todo um conjunto de estereótipos (enunciados à
maneira de “o brasileiro é isso” ou “o brasileiro gosta daquilo” ou “... faz aquilo outro”), forma uma
determinada maneira dominante (que por isso mesmo é também maneira da dominação) de
conceber-se “nação”, quer dizer, constitui um senso-comum ao qual o migrante deve ser
“integrado” ou, o que dá no mesmo, que ele deve assimilar. 80

Tentar analisar, neste espaço, a correspondência ou não do que é dito com as ideias daqueles autores ou a maneira
pelas qual elas converteram-se em imaginário nacional quase “oficial”, além de desviar-nos do assunto, seria de um
pedantismo imperdoável, embora fosse talvez necessário para dar conta do problema da reflexividade. A este
respeito, só posso ficar em débito com quem lê. Dados os limites deste trabalho, é preciso limitar a análise ao uso que
se faz das ideias tais quais elas se expressam.
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3.2.1 A autoridade da fala e o imperativo da “adaptação”
Toda uma série de oposições marca esse rito peculiar, dentre as quais emissor e receptor,
brasileira e não-brasileiro, nacional e estrangeiro(a), autóctone e imigrante, assistente e
assistido(a), branca e preto, são somente alguns exemplos. O próprio espaço onde ele é praticado,
organizado como uma sala de aula convencional, assegura que cada parte entre nele sabendo o
lugar que lhe compete. Quem entra como público e “neófito” consente com os termos e toma
parte na liturgia tendo em vista o reconhecimento que lhe conferirá o acesso à Missão e, através
dela, ao “mercado de trabalho”; quem assume a posição de falante a conduzir a solenidade, já o
faz dotado de toda a legitimidade delegada pela mesma instituição ao apresentar-se como seu
porta-voz autorizado.81 Mas em vários sentidos esses “treinamentos” constituem-se como rito de
agregação não somente à MP e ao “mercado”, mas ao próprio “Brasil”. Assim, as palestrantes
apresentam-se também como representantes autênticas (“informantes-chave”, talvez) da “nação
brasileira”, como se esta assumisse, por um curto período de tempo, a figura daquelas. Em sua
dupla condição de “brasileiras” e “interculturalistas voluntárias”, cumpre-lhes fazer a “mediação”
entre o seu mundo e o “mundo de fora” que o público encarna, quase como que em uma espécie
de xamanismo secular.
Mas a fim de estabelecer com maior solidez os fundamentos simbólicos que dão suporte
à cumplicidade do público, as palestrantes empenham-se em trazer a conhecimento geral outros
fatores propriamente sociais que lhes fariam merecedoras desse poder de fala. Isso é feito de duas
maneiras: ora pela identificação e pela tentativa de neutralização das várias oposições que marcam
sua interação com os ouvintes, colocando-se também na posição de “imigrantes”; ora pela
distinção e evocação da autoridade de “nacional” e de “profissional especialista”. Em ambos os
casos, que quase sempre se complementam, o que está em jogo é o porquê de se dar ouvidos a
quem fala:
(…) Eu tive a oportunidade de ser imigrante na França (…) (Palestrante 1; 25 set.
2018; em francês)
(…) Qual é minha motivação para ser voluntária na Missão Paz? Em primeiro lugar
[déjà], eu trabalho nessa associação, SIETAR, eu faço estudos sobre isso, que concernem
às diferenças culturais e eu também... eu nasci no Rio de Janeiro, eu já morei em
Brasília, a capital, eu já morei em São Paulo e eu já morei na França. Eu já passei por
processos de mudança, de recomeço, de uma nova vida em um novo país. Então [eu

“(…) Há uma retórica característica de todos os discursos de instituição, isto é, a fala oficial do porta-voz
autorizado que se exprime em situação solene com uma autoridade que tem os mesmos limites que a delegação da
instituição”. BOURDIEU, Pierre. “Le langage autorisé”, in: Langage et pouvoir symbolique (Éditions Fayard, Point
Essais, s/d), p. 161 [tradução minha]
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gostaria] de poder compartilhar um pouco minha experiência e meus estudos (…)
(Palestrante 2, 09 mai. 2018, em francês)
(…) Eu sou filha de imigrantes, meus pais vieram da Síria em 1958 (…) E tiveram que
deixar tudo, tinha prédios, tinha loja, tinha dinheiro, tudo isso foi deixado. (…) Então é
essa situação, mas naquela época – eu vou mostrar depois para vocês – teve muitas,
muitas ondas de imigração. Eles vieram e pronto, eu sou brasileira. Eu tenho sobrinhos,
eles se adaptaram... Não foi fácil, mas então... isso está na minha história. Eu já vivi
também em outros países, morei dez anos nos Estados Unidos, morei três anos em
Israel, enfim, eu já vivi essas mudanças, às vezes numa situação mais fácil, que não era
de refúgio, não era de escapar, eu... mas tem dificuldades e é por isso que a gente quer
poder ajudar e acolher o máximo que a gente puder, porque a gente sabe como é isso.
E é por isso que eu trabalho com isso. Eu sou psicóloga de formação, mas isso é tão
forte para mim, essa coisa da imigração, da identidade, de mudar, que eu fui pra essa
área. Eu fiz mestrado em relações interculturais e hoje eu trabalho com isso. (…)
(Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)

A primeira palestrante constrói sua identificação com o público pela experiência de ter
sido “imigrante” (embora, a experiência a que ela fizesse alusão fosse a de ter feito um
intercâmbio mediante arranjos de “adoção temporária” por parte de uma família francesa,
quando adolescente – a diferença das situações sendo tão grande que chega a surpreender que
possam ser designadas pela mesma palavra). A segunda procura construi-la de maneira análoga:
embora não se use da palavra, preferindo “processos de mudança”, de “recomeço”, de “vida em um novo
país”, mas a isso ela associa sua “experiência” e seus “estudos”.82 Nesses dois casos, a
imigração/emigração é concebida no que ela tem de mais genérico, o deslocamento de um lugar
(cidade ou país) para o outro, a despeito das condições e circunstâncias em que tal mudança se
processa. Retenhamos esse aspecto.
A criação da identificação e da empatia no terceiro caso é mais sutil e contém elementos
que se observou em alguns outros. Discursando para um público composto por homens e
mulheres cuja nacionalidade era majoritariamente venezuelana e, em menor número, angolana,
ela apela de início a uma experiência familiar que não foi diretamente vivida por si própria, mas
por seus pais e irmãos, mas que de toda forma teria marcado a história da família e sua identidade
pessoal – ambos fatores que seriam reveladores de uma “integração bem-sucedida” (“eles vieram e
pronto, eu sou brasileira”). Quando se trata da experiência que é propriamente a sua, ela hesita, recua
(“eu já vivi essas mudanças, às vezes numa situação mais fácil, que não era de refúgio, não era de escapar, eu...”)
e reorienta seu discurso rumo à criação de empatia pela solidariedade, mas que outra vez
desemboca, no fim, na autoridade de uma formação e de uma profissão.
Se a referência a uma experiência vivida e de uma formação ou ofício foi algo recorrente
em todas as palestras, isso advém da necessidade de se consolidar da autoridade da fala, mas

Formada economista, em seu currículo consta cursos de extensão sobre “Comunicação Intercultural e Resolução
de Conflitos” nas Universidades da Flórida e de Xangai, além de cursos de “coaching”, todos realizados entre 2015 e
2016.
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também para que se falasse sobre uma das principais “teses” defendidas nas “formações”, a do
assim chamado “processo de integração cultural” ou “processo de adaptação”, que seria constituído por
três etapas: a “euforia”, (momento de extrema excitação e expectativa a respeito da vida em um
novo país), seguida por um “choque cultural” (no qual emergiria o sentimento de frustração,
estranhamento e perda de referências, eventualmente depressão e abalado da identidade pessoal)
mais ou menos duradouro, mas forçosamente transitório, ao fim do qual se chega à “adaptação”
(quando o imigrante, tendo absorvido as referências e os códigos da nova sociedade, passa a
compreendê-los e a aceitá-los naturalmente). Veja-se como as diferentes palestrantes se exprimem
sobre este ponto:
(…) A gente diz que isso [o “choque cultural”] é normal e importante. Isso não acontece
somente com os imigrantes que não têm trabalho, isso acontece com todo mundo que
é imigrante em sua vida. Por exemplo [si vous voulez], nosso trabalho [da SIETAR] do
dia-a-dia é fazer formações com executivos de grandes empresas – como a Peugeot, por
exemplo – e eles têm muito dinheiro, eles já têm seu trabalho, mas os franceses que
chegam no Brasil também vão se sentir como peixes fora d‟água. E diz-se que [on dit
que] leva tempo para vir a integrar uma nova cultura. (…) [Leva] de um ano a três anos.
E, sim, isso depende da velocidade, da capacidade da pessoa de se abrir para uma nova
cultura. (…) (Palestrante 1; 25 set. 2018; em francês)
(…) o processo de integração em um novo país é o mesmo, pouco importa em que
condição a pessoa decidiu mudar-se de país. Pouco importa se a pessoa já vem com um
trabalho, se a pessoa vem para estudar, se a pessoa vai se casar, se a pessoa vem como
refugiada... o processo de integração é o mesmo (…) O período de adaptação vai ser
mais rápido ou menos rápido a depender de vocês. (Palestrante 2, 09 mai. 2018, em
francês)
(…) na verdade, esse processo, é... eles fizeram vários estudos baseados em estatística
mesmo e eu posso dizer porque eu vivi isso, tá?, e eu trabalho com isso também, existe
um processo pra adaptação, tá? E este processo, ele tem algumas fases mais marcantes:
isso aqui [indicando o slide projetado sobre parede] é bem assim, por fora, né? Assim, não é
exatamente, né?, tem gente que esse processo é mais curto (…) e tem gente que esses
processos demoram mais. Mas, na verdade, o processo, ele tem algumas etapas. O
começo é, na verdade... vamos... cê tentou e cê chegou, cê conseguiu superar e chegou;
na hora que cê começa a olhar e comparar, o primeiro momento tem vários nomes,
pode falar “euforia”, “fase da lua de mel”, que é o momento onde você começa a olhar
com olhos... tudo parece bacana, encantador, interessante, diferente. Só que engloba a
vida e você tem que [palavra incompreensível], fazer carteira... E você não sabe a língua,
não sabe os códigos culturais, não sabe como funciona as coisas, aí começa a preocupar
né...aqui, lá... começa a ficar, sente falta da família, começa a se sentir um pouco “será
que eu fiz a coisa certa?”. Enfim, a coisa pode ir ficando cada dia mais difícil e vai
ficando um desânimo, pode ficar deprimido, pode ficar chateado, pode ficar
desanimado e pode... isso que eu tô falando acontece com todo mundo que muda, pode
ser tanto de situações favoráveis (…) quanto numa situação de dificuldade... E aí, o
problema dessa situação, por isso que é tão interessante saber que isso existe e que isso
acontece com quase todo mundo... Porque quando acontecer com vocês, vocês vão
saber que não é uma incapacidade de vocês, é uma fase que geralmente passa, só que tem
que se cuidar nessa fase, né? Porque é uma fase que pode ter muito desânimo,
depressão, ficar chateado [uma voz masculina ao fundo endossa: “É”] pode ficar até com
raiva dos brasileiros: – “Ah, esse povo, esse Brasil!” É uma fase que como as coisas não
estão perfeitas, ou não estão do jeito que a gente esperava, a gente pode ficar cada vez
mais decepcionado, e o problema é esse. Por isso que é importante cês saberem: é
normal sentir essas coisas, mas é importante saber que não pode ficar... quer dizer, tem
que sair disso de alguma forma e é isso que a gente quer falar: “vamos tentar” (…) é
importante de vez em quando dar uma... e conversar com outras pessoas que já
passaram por isso e se adaptaram: amigos, pessoas que vieram há alguns meses, há seis
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meses, há um ano e já estão aqui, já conseguiram, certo? Tudo isso ajuda. Não pode é se
isolar e ficar, porque aí vai ficando cada vez mais difícil. E eu tenho, sabe... isso passa,
isso passa. Tem fases cíclicas, mas a adaptação leva tempo, um pouco, e vocês tem que
sempre ter senso de humor, eu sei que é difícil, né?, dar risada das dificuldades um
pouco...Depois, um dia, cê vai dar muita risada com confusões que foram geradas por
causa disso, mas pra poder tirar um pouco do peso de tanta... tanta...né...né?
(Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)

Nas três variantes o “processo de adaptação” é concebido como um processo de assimilação de
mais do que de assimilação a. Ou seja, ele é transmitido como um processo cognitivo, individual,
que, no entanto, se faz valer em cada pessoa, pouco importando as diversas variáveis sociológicas
que possam diferenciar as experiências migratórias de pessoas e grupos distintos (como raça,
gênero, classe social, idade, escolaridade, nacionalidade, etc.) em função de um meio social
determinado no qual sua imigração se processa. Trata-se de uma hipótese (sociologicamente nula
e absurda) que abstrai de todos os determinantes sociais do processo migratório (dos migrantes
como dos processos inclusivos do meio de imigração) em que a “adaptação” reduz-se à assimilação
de códigos culturais, prescindindo de todos aqueles fatores designados por “modos de
incorporação”83 que condicionam as trajetórias possíveis de indivíduos e grupos num novo meio
social.
Sendo um processo humano cognitivo, é natural que ela se processe mais ou menos
igualmente em todos os “imigrantes” – genericamente entendidos como todos aqueles que se
encontram residindo em um país (ou em uma “cultura”) que não é o seu de origem – e com uma
duração tão precisamente predeterminada (“de um a três anos”), sejam eles executivos franceses da
Peugeot (com quem se está em seu habitat natural, fazendo seu “trabalho do dia-a-dia”) ou pessoas
em desemprego oriundas de antigas colônias francesas da África subsaariana e do Caribe (para
quem se fala em caráter de “responsabilidade social”, de “trabalho voluntário” ou “beneficente”),
relativamente despossuídas de recursos financeiros ou sociais que possam reconverter
favoravelmente em seu processo de socialização em um novo meio.
Todas as palestrantes insistem no fato de que o “processo de adaptação” seja independente de
quaisquer circunstâncias sociais, e embora o “choque cultural” se imponha a todos, a conquista da
redenção na “adaptação” depende unicamente do indivíduo (“a capacidade da pessoa de se abrir para
uma nova cultura”, “O período de adaptação vai ser mais rápido ou menos rápido a depender de vocês ”). A
maior ou menor duração do processo (subentende-se pela negativa: também do sofrimento social
que caracterizaria a fase do “choque cultural”) é, então, também de sua responsabilidade, a despeito
dos processos inclusivos próprios do meio de imigração. Também aí a imigração é genericamente

PORTES, Alejandro. Economic Sociology and the Sociology Of Immigration: a Conceptual Overview. The
Economic Sociology Of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity and Entrepeneurship Corrigir citação
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concebida, o que se expressa numa equalização “cientificamente autorizada” de experiências de
mobilidade internacional inteiramente distintas.
A mensagem transmitida no tópico do “processo de adaptação” tem também um caráter
fortemente motivacional.84 O que se busca aí é convencer o público da transitoriedade de sua
situação, pedir-lhe paciência85 e resiliência. Nisso, novamente vemos a vivência das palestrantes e
a Ciência objetiva e anônima (“eles fizeram vários estudos baseados em estatística mesmo...”) imporem-se
com a autoridade de uma experiência já feita e refeita, sempre produzindo os mesmos resultados.
Na medida em que elas próprias apelam para o fato de já terem “concluído” suas experiências
migratórias (ou seja, retornado), apresentam-se como provas vivas daquilo a que pretendem
convencer o público, com o que, num único movimento, comprovam a “tese” e asseguram a
autoridade e a legitimidade da posição de falante.
O “processo de adaptação”, tal qual aí apresentado, é uma variação vulgarizada e
extemporânea dos esquemas sociológico-teleológicos que apontam para uma inexorável
assimilação (ou integração, adaptação, como se queira) dos imigrantes, à maneira do melting pot e
do ciclo de relações raciais de Park. O que as palestrantes cobiçam é, nada mais, nada menos, do
que catalisar esse processo, provendo os recém-chegados de categorias com as quais poderiam
apreender a “sociedade brasileira” e, assim, minimizar os sofrimentos próprios à “etapa do choque
cultural”, pela incorporação prévia de categorias (ou “conhecimentos”) que, se presume, lhes serão
úteis para – nos termos do estatuto supracitado – resolver “problemas” supostos como de
“comunicação” ou “culturais” “com seus pares”.
Por fim, em diversos momentos a necessidade imperiosa da “adaptação” era transmitida de
várias maneiras, mais ou menos sutis. Mas em linhas gerais, todas tratavam de contrapor ao
imigrante a “sociedade brasileira” como um todo, como uma força contra a qual eles nada podem.
Não somente a “insignificância” demográfica dos imigrantes no Brasil faria também que
insignificante fosse sua capacidade de tomar parte nos processos de mudança social, como a
“sociedade brasileira”, entendida como “tolerante” e xenofílica, por seus próprios processos

Diz a Palestrante 3, em outro momento: “ (…) a adaptação não é fácil, mas eu acredito que, sabe?:, com força de
vontade, com esperança...”
85 Embora esta afirmação seja interpretativa no que concerne à maioria das exposições (nas quais aparece de maneira
tácita ou sutil), isso fica explicitado pelas palavras da primeira palestrante, que em dois momentos apela: “(…) é muito
normal ter imigrantes muito deprimidos, imigrantes que pensam em voltar para sua casa porque eles se arrependem de terem vindo. (…)
A gente diz para vocês que é um esforço, ter paciência (…)” E pouco adiante, prossegue: “Então isso é só para dizer para vocês que
é normal estar triste, é normal estar deprimido, mas há aqueles que vão continuar deprimidos e há aqueles que vão conseguir aprender
português e integrar a cultura brasileira. E não depende de vocês escolher se vocês serão este ou aquele. Mas é preciso, sobretudo, paciência
e persistência”. É ainda a mesma palestrante, noutro dia (31 out. 2018), quem diz: “Então o que nós pedimos sempre para
vocês é que tenham paciência, porque o começo, sobretudo o primeiro ano, é mais difícil. Depois começa a ir, vocês começam a se integrar
(…)” [traduzido do francês]
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inclusivos, asseguraria que o imigrante e sua “cultura” pudessem ser assimilados sem maiores
transtornos, mas com consideráveis ganhos simbólicos:
Nós temos mais de vinte milhões de pessoas que moram na cidade de São Paulo. Então
mesmo que para vocês [imigrantes], vocês sejam muitos, para nós, não é nada. (…)
Vocês não são mais de cem mil imigrantes no Brasil. (…) [rindo:] Então, o Brasil é
enorme, (…) nós temos 230 milhões de pessoas e em São Paulo nós temos 20 milhões.
(Palestrante 1, 25 set. 2018, em francês)
Corrigir citações
(…) Desde o início o Brasil é um país de imigrantes. Tem muita mestiçagem, tem muita
mestiçagem cultural. As pessoas dizem que o passaporte brasileiro é um dos mais
desejados (…), porque todo mundo pode ter cara de brasileiro. Não importa quem
chegue com um passaporte brasileiro, não importa que cara essa pessoa tenha, ela pode
ser brasileira: tem brasileiros brancos, negros, loiros, ruivos, asiáticos... todo mundo
pode ter cara de brasileiro, por causa dessa mestiçagem. (…)

E ainda a respeito desta, poucos minutos depois:
(…) por ser [o Brasil] um país de mestiçagem, os brasileiros aceitam muito as outras
culturas. Eles são muito amistosos [amicaux] com as outras culturas (…). É importante
que vocês tragam suas culturas ao Brasil. (…) A cultura de vocês é muito importante,
guardem-na e a ensinem aos brasileiros. Eles vão ser muito curiosos, porque nós temos
o hábito de estar com outras culturas. E os brasileiros, por causa de toda essa mistura,
eles também são muito tolerantes, que seja tolerância religiosa, tolerância de opção
sexual... os brasileiros são muito tolerantes. E a tolerância racial, mesmo que seja um
país racista. 86

Desse ponto de vista, passa a ser menos surpreendente o paradoxo que há entre os
propósitos integracionistas e os princípios “interculturalistas” dessas “formações”. Essa sociedade
plurirracial e multiculturalista por vocação que se apresenta, não é senão expressão do
assimilacionismo universalista que caracteriza, pelo menos desde o século XX, o imaginário
nacional e os modos de dominação que ele exprime.87 Um país “racialmente tolerante” embora
racista (como se a tolerância já não pressuponha alguma depreciação, para não falar na
contradição que há mesmo que se aceite esses próprios termos) é, com o perdão do eufemismo,
somente uma das “questões mal-resolvidas” desse imaginário. Entretanto, assimilá-lo, integrar-se

Sobre este ponto, assim se exprime uma quarta palestrante: “Uma iraniana me disse... quando ela saiu do país dela
e ela sabia que ela não ia voltar nunca mais – isso foi em 1982 – e ela ainda mora aqui, ela não podia voltar para o
país dela, o avô falou para ela o seguinte: – „minha neta, aprenda que quem faz o homem é a terra, não é o homem
que faz a terra‟. – Isso significa que é a terra que nos dá os costumes, e não o contrário. Não somos nós... [corrigindose:] não são vocês que vão trazer – eu vou explicar isso – que vão trazer os seus costumes para cá e implementar no Brasil; é o Brasil, do
jeito que ele é, que vai apresentar os seus costumes e vocês vão fazer uma mescla entre o que vocês trazem, da herança de
cada um, e do que vocês vão receber do que o país oferece. Nesse processo, é o processo de adaptação. Eu gosto
muito de dizer que adaptar-se não é perder as suas raízes; adaptar-se não significa que você deixa de ser do Togo, que
você deixa de ser Camarões, que vocês deixam de ser venezuelanos (…), não é isso, é uma terceira situação.” [destaque
meu]. Também aqui a imposição dos “costumes da terra”, quase como se dela emanassem, opera como essa força à qual
não se pode resistir. O trecho destacado em itálico é emblemático da maneira pela qual a “cultura”, reificada e
estanque, se impõe a fim de criar um identidade híbrida que é o fim mesmo do programa de integração – portanto,
trata-se de um projeto de uma integração que não se realiza, mas que preserva e acentua determinadas diferenças em
detrimento de outras, a serem eliminadas.
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A este respeito, ver: GUIMARÃES, Antonio S. Racismo e Antirracismo no Brasil. São Paulo: editora 34, 2009
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a ele, aparece como uma necessidade prática vital já que, para quem está ali, para viver é preciso
trabalhar.

3.2.2 “Performance”, apresentação e constituição de si
De maneira a “impulsionar” os ouvintes em seu “processo de adaptação”, lhes é sugerido um
conjunto de recomendações sobre “medidas” a serem tomadas (“ajustes” a serem feitos) para
“facilitar” sua “comunicação” e sua “performance” na “sociedade brasileira”. Muitos desses aspectos
prescritos são apresentados como sendo como sutilezas anedóticas a serem voluntariamente
adotadas de maneira a cumprir com o fim puramente prático de facilitar a interação cotidiana
com os “brasileiros” – como sugestões banais de “como desenrolar o papo”, nada mais. Mas cabe
questionar essa hipótese e suspeitar que haja aí algo de mais substantivo. Na medida em que sob
a alegação de “facilitação da comunicação” (e, portanto, da “resolução de problemas”, nos termos do
estatuto) são transmitidas proposições normativas a respeito de padrões de comportamento,
apresentação de si e adoção de símbolos, gostos e hábitos, em suma, todo um conjunto de
elementos “culturais” que seriam emblemáticos da “sociedade brasileira” e adequados àquele fim, ao
enunciar os aspectos constitutivos do caráter nacional ao qual a “adaptação” viria como uma
fatalidade e, ao mesmo tempo, agir sobre o impiedoso processo, se opera essa “mágica” que faz
com que o próprio ato de falar concorra para a criação daquilo sobre o que se fala. Com isso,
indicação e imposição, descrição e prescrição, se fazem num único ato.
Esse “rito de agregação à nação” (e seu “mercado” pela mediação da Missão) se apresenta,
assim, também como uma verdadeira socialização antecipada dos processos “inclusivos” do meio
de imigração. Portanto, sua significação transcende o local onde ele se pratica e as interações que
ali se desenrolam e revela as tensões que se produzem quando do confronto não da “sociedade
brasileira” em geral (como se pretende), mas talvez de uma parte dela, com as figuras dos vários
“outros” que a ela aparecem em massa na condição de “imigrantes”. Isso porque quem assim se
põe como porta-voz da “nação” não pode propor a “adaptação” sobre os aspectos que julga como
idênticos, como já adequados, logo, não pode propor a integração sem consagrar a diferença. 88

« Plus que cela, c‟est aussi la fin que peuvent objectivement servir ces intentions [des intentions qu‟on proclame
ainsi que des propos qu‟on tient sur la vértu éducative de l‟expérience acquise tout au long de l‟immigrationet à la
faveur de l‟immigration] et ces propos qui se donne à voir : rappeler aux immigrés qu‟ils font constamment l‟objet
d‟un travail de correction consistant à réduire les fautes, les manquements qu‟ils accusent à l‟égard de la société de
leur immigration (mais, en réalité, travail par lequel on entend se saisir d‟eux) ; leur rappeler les stigmates par lesquels
ils sont dénoncés et se dénoncent comme immigrés (analphabétisme, inculture, inqualification, inadaptation ou
mauvais ajustement aux mécanismes propres à la société et à l‟économie qu‟ils sont venus servir, ignorance des
principes et des règles qui président au fonctionnement de cette économie et de cette société, bref, barbarie au sens
88
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Ao falar ao “outro” a respeito do que ela, a “nação”, pensa ser si própria, se revela também o que
ela pensa ser “o outro” e suas exigências para com ele, e nisso ela própria revela-se também.
E como é comum nos primeiros encontros, quem quer melhor se fazer conhecer põe-se a
falar sobre seus gostos, aversões e excentricidades, sobre momentos marcantes de sua vida, sobre
o que faz no presente e como veio a fazê-lo, e coisas afins. Também neste caso assim sucede e
quem aqui se apresenta concebe-se facilmente: julga-se alguém “calmo”, “fácil de lidar” e
humilde, de bom coração e gostos simples, que gosta de aproveitar o que a vida tem de melhor e
levá-la tranquila e alegremente, apesar das dificuldades e dos sofrimentos que ela impõe. É assim
num dos tópicos das palestras, cujo título é “o jeito brasileiro de ser”, a projeção mostra as imagens
de uma bola de futebol que atinge o fundo de uma rede; de vários bonecos rindo
escandalosamente, os braços para o alto (o que é acompanhado da escritura “rir é o melhor
remédio”); um desenho de um casal que samba; um copo de cerveja bem suado; ao seu lado, uma
grelha de churrasco com bastante carne: picanha, linguiça, hambúrguer e espetinho; e uma praia
lotada num dia de sol para fechar esta primeira lista.
Mas ela é complementada numa próxima – “o que os brasileiros não gostam” – em que os
extremos, na projeção, são ocupados por dois “emojis”: o primeiro, amarelo, triste e choroso; o
último, vermelho e com cara de irritado, em baixo do qual se lê: “angry”. Entre eles, uma imagem
mostra as mãos de dois homens que usam terno cumprimentando-se, uma delas toda esmagada,
indicando a força que a outra aplica no gesto; à direita disso, as silhuetas de um homem e de uma
mulher que gritam um com o outro. Na linha de baixo, à esquerda, um jovem com o braço
direito erguido e a cabeça virada para ele confere o cheiro de seu sovaco; à direita dele, o desenho
de um homem, em perfil, que tem diante sua boca um alho inteiro, com pequenos tracinhos
ondulados entre este e aquela, que representam o hálito da personagem.
Em suma, “o brasileiro” gosta de futebol, bom-humor, samba, cerveja, churrasco e praia;
não gosta de tristeza ou desânimo, de brigas, de gritos, de “gente que fede”, tem mau-hálito ou
“cara amarrada”. Os estereótipos que o migrante é chamado a assimilar e a rejeitar englobam um
conjunto de normas que vão da apresentação de si (sorridente e com a vestimenta, a postura e o
cheiro adequados), introjeção de gostos e adoção de símbolos (de um time de futebol à bandeira
nacional) e mesmo de uma identidade pessoal (pela adoção de uma apelido, essa espécie de nome
próprio, que seja de fácil compreensão aos “brasileiros”) que visam a ressocializá-lo em termos

primitif du terme), n‟est-ce pas au fond, une manière de les rappeler à leur condition d‟immigrés ? (...) » SAYAD,
Abdelmalek. « Qu‟est-ce qu‟un immigré ? », in. : L‟immigration ou les paradoxes de l‟altérité, vol. I : l‟illusion du
provisoire, Paris: Éditions Raisons d‟Agir, 2006. pp. 62-63
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precisos, com o fim de auxiliá-lo “a obter um emprego e permanecer nele o máximo de tempo possível”, nas
palavras da segunda palestrante, ou com as “características culturais para conseguir ter um emprego no
Brasil”, nas da primeira. Note-se que os elementos valorizados dizem respeito a vigor, energia,
ânimo, alegria, vitalidade, demonstração de satisfação e esses aspectos serão particularmente
mencionados quando as palestrantes forem se referir às interações com os empregadores, nas
entrevistas de emprego e com eles e seus futuros colegas nas próprias empresas.
os brasileiros bebem muita cerveja, hein? Vocês já notaram isso? Mas a cerveja brasileira
é muito, muito leve, é por isso que se bebe muito (…) A gente gosta bastante de
churrasco (…), a gente costa bastante de praia, a gente gosta bastante de dança e
principalmente: tem uma frase no Brasil que diz que “rir é o melhor remédio”. Então,
essa mensagem é forte! Vai ser preciso sorrir mais. Vai ser preciso ter um
comportamento mais... como se vocês estivessem com suas famílias, não como se
vocês estivessem no ambiente de trabalho. (…) Do que os brasileiros não gostam? Os
brasileiros não gostam de pessoas tristes. Como vocês não sorriem, nós pensamos que
vocês estão tristes e não se pode contratar uma pessoa que seja triste, porque não é uma
energia boa para a equipe. (Palestrante 1, 25 set. 2018, em francês)
Do que os brasileiros gostam? Eles gostam de rir. Os brasileiros estão sempre felizes,
mesmo que eles tenham um grande problema, mesmo que hoje eles não tenham o que
comer, eles são contentes, eles são muito positivos... talvez para evitar entrar em
confronto, criar problemas, brigar [se battre]... eles viv... eles trabalham para viver. Mas
eles fazem festa e mesmo que eles tenham um grande problemas, eles são felizes.
(Palestrante 2, 09 mai. 2018, em francês)

A primeira palestrante exprime, já aí, pelo menos dois dos elementos que se farão
importantes, pois ela relaciona explicitamente esse “caráter nacional alegre” ao manejo das
relações laborais, dizendo ao público que apresentem-se sorridentes de maneira a impulsionar a
equipe e empenhem-se em construir um ambiente de trabalho familiar (i.e, caracterizado não pela
objetividade impessoal do contrato, mas pela construção de relações de proximidade mediadas
pelo afeto ou pela aparência afetiva). Como se verá em breve, essa prescrição diz respeito a uma
determinada visão a respeito da sociedade brasileira que se age no sentido de perpetuar. Já a
segunda palestrante, apresenta o brasileiro como um tipo humano dissimulador que, a despeito
de quaisquer circunstâncias que possam lhe abalar, mostra-se sempre feliz. Isso tudo, de maneira
a sempre “evitar o confronto”, o “problema”, a “briga”. Note-se também que as duas se referem aos
“brasileiros” deles se excluindo, pelo emprego da terceira pessoa do plural, o que se passa em
diversos outros momentos, como se verá. Na versão da primeira palestrante, esse “brasileiro” é
alguém que certamente tem interesse no bom desempenho da “equipe”; na da segunda, ele é
simplesmente o “pobre”, o que talvez “não tenha o que comer” e que “viv.... trabalha para viver”.
Em todas as “formações” era feita uma simulação de uma entrevista de emprego em que
duas pessoas do público eram chamadas para representarem, uma, um empregador, e outra, um
candidato. Em geral, se fazia sempre a simulação duas vezes, na segunda se tentando “ajustar” os
“erros” cometidos na primeira. Comumente, as palestrantes sugeriam desde uma postura a ser
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adotada (ereta e composta, sem muito “gingado”), uma maneira de entoar a voz (fazendo soa-la
com firmeza, mas sem agressividade), uma maneira de se vestir (evitando bermudas, bonés, fones
de ouvido, e preferindo roubas “sóbrias”, não muito coloridas), de se sentar (evitando “espalharse” na cadeira e olhando nos olhos do entrevistador), de cumprimentar (apertando as mãos com
uma intensidade nem muito forte, nem muito fraca; nem agressiva, nem morosa), de falar
(usando o máximo de português que conseguissem) e, claro, sempre sorrindo. Isso se completa –
e foi este o aspecto mais recorrente, antes de qualquer outro, pois não faltou em nenhuma das
palestras assistidas – com a necessidade do banho diário, assegurando-se de que não se
apresentem “fedidos” ou “com bafo” nas entrevistas e, posteriormente, nas empresas.
Portanto, trata-se de inculcar nos futuros candidatos um conjunto de disposições
corporais e de conduta que eles deveriam adotar para serem mais bem vistos pelos empregadores
e, assim, aumentar suas chances de obtenção e manutenção do emprego (de “aceitação”). Essa
espécie de adestramento dos corpos, da transmissão das maneiras de “boa educação”, é também
reveladora da maneira pela qual “o imigrante” é visto se olharmos o discurso pela negativa. É,
afinal, porque se subentende que sua maneira revela “desleixo”, que se lhe propõe um andar mais
“afinco”; é porque se pensa que seja “bravo” (ou seja, potencialmente conflituoso) que se lhe
propõe a mansidão, o sorriso, etc.; e é porque se o presume “anti-higiênico”, “mal-cheiroso”, que
se lhe propõe que (como um “brasileiro”) banhe-se ao menos diariamente, escove os dentes depois
das refeições e se faça sempre vigilante aos seus próprios odores.
Essa nova maneira de apresentar-se é consagrada por um último “detalhe”, de maneira a
fechar o processo de integração: a adoção de um apelido que fosse “de fácil compreensão aos
brasileiros”, de maneira a evitar a repetição exaustiva. Via de regra, perguntava-se o nome de
algumas pessoas do público, e as palestrantes tentavam entendê-los. Assim, se uma mulher do
público se chamasse, por exemplo, Djamilatou, se lhe diria que pensasse em um apelido para si,
de maneira a facilitar sua comunicação: “Djamila”, talvez, ou simplesmente “Mila”; se um
homem se chamasse Souleymane, “Suli” ou “Solimões”, quem sabe.89 A necessidade de encontrar
um novo nome pelo qual se atende é tanto mais provável quanto maior for a “distância”
presumida entre uma “cultura” e outra, sobretudo em termos fonéticos. Assim, era mais frequente
que fosse mais “necessária” a haitianos ou “africanos” (mesmo que de “países lusófonos”, mas

A palestrante 1, certa vez, pergunta o nome de um homem do público, oriundo de Burkina Faso, e sem conseguir
entendê-lo, pede que soletre-o, o que ela acompanha escrevendo letra por letra na lousa que há na parede dianteira.
Terminado, lê o que escreveu em voz alta e risca um xis sobre o nome, complementando: – “Isto não existe no
Brasil” (ça n‟éxiste pas au Brésil). A violência simbólica do gesto, tipicamente assimilacionista, é reveladora das
implicações em que a adoção dessa nova identidade, transmitida sutilmente, acarreta. O “isto” que não existiria no
Brasil é o mesmo que aparece diante de seus olhos. O que ela diz, na verdade, é que não se trata de uma existência
reconhecível, passível de ser reconhecida e, portanto, legítima.
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sem nomes portugueses) do que para venezuelanos. Nesse projeto, se bem-sucedido, a adoção
dessa nova identidade é algo além de um apelido ou de um nome próprio: Solimões não teria
mais o ar sisudo e intimidador de Souleymane, mas seria alguém mais risonho, bon vivant na
aparência, mas que mantém a disciplina e a compostura; alguém que agora torce para o São
Paulo, que prefere Brahma a Skol; que pode até sofrer por dentro, mas sem jamais o demonstrar;
que está aberto para relacionar-se amistosa e afetivamente com seus “pares”, colegas ou patrões,
seja num churrasco ou no trabalho.
O conjunto de estereótipos que constituiria esse tipo humano determinado, “o brasileiro”,
se desdobra para além dessas normas de apresentação de si em disposições comportamentais
coerentes com essa essência caricata que se lhe atribui. Indicando aos recém-chegados alguns
fatos significativos da história brasileira que teriam participado para moldar essa suposta
personalidade daquele, se lhes propõe determinadas maneiras de compreender o país para, assim,
nele melhor “adaptarem-se” (“ajustarem-se”) e, ao compreender as “expectativas dos empregadores”,
terem “sucesso” no “mercado”.

3.2.3 A “comunicação” e a regulação dos conflitos sociais
Algumas palestrantes exibiam a imagem de um iceberg, com uma parte relativamente pequena
exposta acima da superfície da água, a outra, muito maior, submersa. Em conformidade com essa
metáfora da “cultura”, elas tratavam de expor ao público os fundamentos invisíveis que davam
suporte e explicavam essa pequena sua parte que se apresenta diretamente aos sentidos. Essa
personalidade “alegre” do brasileiro seria, em realidade, a manifestação de algo maior, fruto de
um trauma ainda em processo de recalque e que teima em se expressar de muitas maneiras, sendo
uma das mais importantes sua maneira peculiar de comunicar-se, “indireta” e refratária a todo tipo
de “conflito”:
Tem uma pesquisa que diz que os dois países mais difíceis para os estrangeiros se
adaptarem são o Brasil e a Índia. No Brasil, um dos problemas mais importantes é este:
os brasileiros têm uma linguagem indireta, a comunicação é indireta e eles evitam o
conflito. O que isso quer dizer? (…) Às vezes, o que eles dizem não é realmente o que
eles querem dizer. Por exemplo: eles têm dificuldade em dizer “não”. Para os
brasileiros, em vez de dizer “não”, eles vão dizer “talvez” (…), porque ele pensa que
dizer “não” vai machucar a pessoa. (…) É uma questão cultural (Palestrante 2, 09 mai.
2018, em francês)
E assim, na verdade, por que que a gente é assim? Eu acho que, assim, a gente tem
muito essa coisa de não querer deixar o outro sem graça, ou não querer magoar, ou,
enfim... É uma forma que a gente entende que não precisa, a gente não gosta de
conflito. A gente acha que ser direto gera conflito. Brasileiro, ele não gosta, ele tenta, ali,
pelas beiradas. (…) Para quem é de comunicação direta é muito difícil, tá? Eu estou
falando isso porque é isso que eu falei, tá?: evitamos conflitos, tá? Então, muitas
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culturas têm forma direta, resolve na hora, conflito é uma oportunidade, conflito é uma
coisa, né? Agora, a gente evita, tá? (Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)

A aversão ao conflito seria, então, um traço de personalidade distintivo do “brasileiro”, esse tipo que
não se nega (portanto, que consente), que sequer discute, tamanha é sua obsessão em preveni-lo.
As palestrantes 2 e 3 expunham esse ponto com exemplos anedóticos, como alguém que, ao ser
convidado para ir a uma festa aniversário, responde com um “talvez” ou “a gente vai se falando”
mesmo que já saiba que não pode ou não deseja ao comparecer evento. Embora as prescrições a
que elas cheguem mais tarde sejam condizentes com esse caráter nacional conciliador, seu o
discurso não exprime de maneira explícita os elementos significativos para o problema aqui
destacado – ou seja, o que as “formações” pretendem inculcar como normas de conduta para as
relações laborais. É a Palestrante 1 quem, ao abordar a “comunicação indireta”, fala a respeito de
“uma coisa muito importante da cultura brasileira que faz com que muitas vezes as empresas decidam não
contratar o imigrantes: e é o lado comunicativo”. Como costumava ser feito nas palestras ministradas em
francês, este assunto era abordado a partir dos sentidos do verbo português “discutir” e do
francês “discuter”, explicando que, contrariamente a este, que significa tão-somente um debate de
ideias, em português, “discutir” seria sinônimo de “entrar um conflito”:
(…) nossa primeira diferença... para nós, “discuter” quer dizer conflito. Porque nós,
brasileiros, nós não discutimos nunca. Diz-se que em francês tem uma frase – e eu acho
que isso também faz parte da mentalidade francófona que vocês compartilham – que
diz: “concordamos em não concordar” [on est d‟accord de ne pas être d‟accord]. Então, eu
tenho minha opinião, você tem sua opinião e a gente vai discutir. Não se faz isso no
Brasil. Porque se eu não estiver de acordo, eu não vou dizer que não tem acordo. Eu
vou encontrar uma maneira indireta de comunicar que eu não estou de acordo. E por
que eu digo isso para vocês? Porque na entrevista e no trabalho aparece muito como
um problema de comunicação entre o imigrante e as empresas. Porque o imigrante vai
tentar falar de direitos e de voz com as empresas. A gente diz que as empresas não
querem saber disso. A gente não fala de direitos, de voz, de reivindicação, não se fala
disso com as empresas. A gente sempre tenta ter uma comunicação indireta. Vocês
entenderam este lado? Porque às vezes na fila [para entrada nas entrevistas] com as
empresas, é comum que nós vejamos vocês discutindo e às vezes até brigando. E para
nós, isso dá medo, porque a gente não tem o hábito de discutir com as pessoas da
maneira que vocês fazem. Então, vocês não estão errados, não é que não seja bom, mas
na cultura brasileira, vai ter que se adaptar. Porque um imperativo para conseguir ter
um trabalho no Brasil é ser agradável com o patrão, [é ser] muito simpático [com ele]. E
isso é uma coisa que não se vê muito na cultura de vocês, no ambiente de trabalho. Em
família, sim, vocês são muito simpáticos, vocês sorriem, vocês fazem festa, mas no
trabalho vocês são muito sérios, não é? [um homem do público responde: “Sim.”] Isso não
funciona no Brasil. Então, por exemplo, o que as empresas reivindicam de vocês é que
vocês sejam um pouco mais simpáticos, [que demonstrem] bom humor, sorriam...
coisas que não sejam tão sérias, porque, para nós, vocês são muito sérios e isso nos dá
medo. [sorrindo e chamando o público a imitá-la:] Vamos, eu quero ver! E no sorriso
brasileiro se vê os dentes! É por isso que a gente escova os dentes três vezes por dia,
porque os dentes são muito importantes na cultura brasileira, porque nós estamos
sempre sorrindo! (…) (Palestrante 1, 25 set. 2018, em francês)

O primeiro aspecto a ser destacado nessa passagem é a maneira pela qual o antagonismo
que se faz presente na relação entre trabalhador e patrão ou funcionário e empresa é reduzido a
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um problema “comunicativo”, um descompasso “cultural”, em suma, um simples “mal-entendido”
que adviria do confronto entre duas maneiras opostas de “comunicação”. Porém, é o público quem
se apresentará não somente na condição de candidato ou demandante, mas também na de hóspede
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e, portanto, é a ele (que é o verdadeiro interessado em garantir sua “aceitação” por outro) que

cabe adequar-se à “etiqueta da casa”: “tem que se adaptar”; falar sobre direitos, que nada mais é do
que o apontamento dos termos do contrato, e sobre “voz”, afirmação da condição de ser
humano, consistiria numa violação à regra básica da “boa educação brasileira”, que é a
“comunicação indireta”. Complementar a ela é o “imperativo” da “simpatia”, que deve suplantar
aqueles assuntos enfadonhos na interação entre o candidato e o contratante. Sem nos lançarmos
em especulações inúteis sobre se o mesmo “medo” seria incitado se os que discutem na fila fossem
holandeses igualmente “sérios”, mas bem loiros, constatemos esse aspecto peculiar do “sorriso
brasileiro” que é sugerido que se apresente no encontro com os empregadores: os dentes bem à
mostra, devidamente limpos. Não é este o único sentido em que o a interação que se dá entre o
comprador da força de trabalho e seu vendedor se assemelha à que antes se passou entre o
comprador do trabalhador e o trabalhador vendido. Discursando para um público de vinte
homens, todos negros e oriundos de países “francófonos”91 (eu próprio excluso), ela se preocupa
em fazê-los “conhecer” algumas diferenças “culturais” que a escravidão teria legado, que se
expressam numa sociedade desigual e numa forma peculiar de regular os conflitos que daí advém.
Diz ela, enquanto exibe na projeção a famosa foto de Tuca Vieira que mostra, à esquerda, a favela
de Paraisópolis, separada por um muro de um condomínio em que há duas quadras de tênis, uma
piscina comum e em cujos apartamentos há piscinas privativas nas varandas:
(…) O problema da pobreza no Brasil é enorme. Isto é São Paulo hoje. (…) Nós
temos muito poucas pessoas muito ricas, que têm suas piscinas, e as pessoas que vivem
nas favelas. Normalmente, se nós vemos isso na França ou no Haiti ou no Togo, nós
vamos fazer a revolução, não é? A gente vai lutar, a gente vai ter guerra. E essa é uma
diferença enorme [com ênfase] entre a cultura de vocês e a nossa cultura, porque o Brasil é
um país que não gosta muito de conflito. Nem os conflitos de comunicação, nem os
conflitos nos quais se mata. Por exemplo [si vous voulez], nós não tivemos uma guerra de
independência – nós somos um dos únicos países no mundo que não teve uma guerra
de independência; nós não tivemos uma guerra para acabar com a escravidão – nós
fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, uma coisa que é

A relação de hospedaria que se entrepõe entre o imigrante e a cidadania plena é uma das mais eficientes formas de
introjeção da relação de dominação específica que constitui a condição imigrante. Como mostrarei adiante a partir
das entrevistas, é pelo fato de os imigrantes frequentemente verem-se e serem vistos como “visitas” na “casa” de
alguém que a sujeição diferencial que deles se espera aparece como um princípio básico de etiqueta. Isso fica evidente
também nos termos pelos quais se concebe “boas políticas” de imigração, que devem ser “acolhedoras” e pautadas
pela “hospitalidade”, o que não parece se dever a nenhum efeito colateral de um patrimonialismo especificamente
brasileiro que confunde os domínios do público e do doméstico, mas aos próprios termos com os quais a imigração
é concebida: os termos “société d‟accueil” e “host society”, por exemplo, revelam esse mesmo sentido.
91 Haiti, Togo, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Burkina Faso foram os países de origem
manifestos.
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muito comum na cultura de vocês é a reivindicação, a luta, a guerra, para nós, não é
aceito. E eu digo isso para vocês porque se vocês quiserem realmente integrarem-se e
ter oportunidades no Brasil, vai ser preciso mudar a mentalidade revolucionária. Isso
não vai funcionar, porque vocês vão começar a se indispor [engueuler] com o patrão e aí
ele vai mandar vocês embora [envoyer]. Está certo? Eu não digo isso porque eu esteja de
acordo com a cultura brasileira e eu não digo que a cultura brasileira seja boa ou justa;
não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no Brasil é assim, tem que se
adaptar. E aí eu quero dar uma sugestão para vocês: o que acontece no Brasil é que
essas pessoas aqui [indica a favela] vão encontrar trabalho aqui [indica o condomínio] e é
difícil, porque é injusto. E as pessoas vão se sentir com vontade de reivindicar ou vão se
sentir revoltadas, não é? Mas os brasileiros, o que eles vão fazer? Ao invés de
reivindicar qualquer coisa, eles vão construir relações com o patrão. Então é uma
construção de confiança até o dia em que o patrão vai se sentir responsável pelos
brasileiros, responsável ao menos por dar a ele uma casa nova – não como esta!
[indicando a favela], mas melhor –, por dar escola para seus filhos, por dar educação.
Então é assim que se soluciona as injustiças [c‟est comme ça qu‟on fait le règlement des
injustices] no Brasil: não é através do conflito, mas pela conciliação, pela negociação. E é
verdade que essas pessoas [i.e., as que moram nas favelas] são muito pacientes, porque isso
não vai mudar em suas vidas, vai mudar para seus filhos. Então a gente diz que [on dit
que] a revolução no Brasil tem gerações, que ela é muito, muito lenta. E se vocês não
quiserem aceitar isso... [bate quatro vezes o dorso de uma mão contra a palma da outra,
alternando-as, no gesto que diz “pouco importa”, “tanto faz”] não tem problema [c‟est pas grave;
um homem do público endossa: – “c‟est pas grave”]. Mas vocês vão ter dificuldades [avoir du
mal] em encontrar um trabalho no Brasil se vocês tiverem mentalidade reivindicativa,
porque é aí que os brasileiros vão dar o trabalho a outros brasileiros, que não
reivindicam. O que eu quero dizer por “reivindicação”? Às vezes o imigrante é... ele
tem um trabalho no qual ele tem que trabalhar de sete horas da manhã às seis horas da
tarde. E o patrão vai chegar e dizer: – “Hoje você pode trabalhar até às oito horas da
noite?” – E o imigrante vai dizer?: – “Não.” [um homem do público, outro, faz uma intervenção
muito rápida, de um segundo, mas não se pode ouvi-lo devido a ruídos; a palestrante prossegue,
respondendo-o:] Sim, você tem... você está certo, você tem o direito de dizer “não”, mas
talvez o patrão não goste [risos da palestrante]. E às vezes o imigrante pensa que, por isso,
o patrão quer fazer dele um escravo, porque o patrão pede que ele trabalhe sem
pagamento. A rigor92, sim, é verdade. Mas os brasileiros não vão reivindicar. Os
brasileiros, ao contrário, vão trabalhar mais para ganhar a confiança do patrão até o
momento em que o patrão vai dar oportunidades aos brasileiros. Vocês entendem a
mentalidade? E por que isso? Isso, diz-se que [on dit que] é a consequência de
quatrocentos anos de escravidão. Quer dizer que os pobres no Brasil – que geralmente
são os descendentes de escravos – estão muito cansados da violência, então eles não
querem mais luta, eles não querem mais guerra, porque eles já sofreram muito. Vocês
entendem esse lado? Então é aí que normalmente os brasileiros vão dizer: – “Eu não
vou mandar meus filhos para a guerra. Não. Eu prefiro trabalhar até o momento em
que vou poder lhes oferecer uma vida melhor.” É isso que a gente chama de uma
“sociedade relacional”. Não é uma sociedade do tipo “sim, a lei existe; sim, você tem
direitos e deveres”. Vocês podem ir à justiça exigir [demander] isso, mas vocês não vão
integrar a informalidade da cultura brasileira. Está certo? Vocês entenderam bem esse
lado? Vocês têm questões sobre isso? É claro que se um patrão começar a pedir todos
os dias para que vocês trabalhem mais horas e não dê nada para vocês comerem, aí é
um problema – tem que vir aqui e nos dizer o que está acontecendo. Está certo? Mas o
que eu quero dizer é que os brasileiros são mais flexíveis [com ênfase] nas negociações do
dia-a-dia no trabalho e vocês não são muito flexíveis sobre esse ponto. Então, vocês
vão ter que ser mais flexíveis (…) (Palestrante 1, 25 set. 2018, em francês)

Comparado aos demais, esse discurso é, a um só tempo, excepcional e emblemático da
mensagem que se transmite nos “treinamentos”, pois o que na maioria dos casos está contido

Aqui a palestrante usa a expressão francesa “au fur et à mesure”, cuja tradução literal seria “à medida em que...”. A
expressão não faz sentido na forma que é aí utilizada. Tentei traduzi-la inferindo o sentindo visado pela palestrante.
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implicitamente e é somente apreensível pela atenção detida às sutilezas das narrativas e pelo
confronto entre ideias que às vezes aparecem unicamente nas entrelinhas, é aí enunciado de
maneira articulada, tout court e com inaudita nitidez. Vemos aí que a referência aos conflitos
comunicativos não é algo banal no conteúdo das palestras, pois agora se estabelece uma gradação
entre as diversas ordens de conflito, desde os “mal-entendidos” que adviriam do confronto de
uma “comunicação indireta” com uma “direta”, até “os conflitos nos quais se mata” (guerras, revoluções)
e à regulação dos conflitos raciais e de classe. De tal maneira, a “característica” a que antes se referia
de não incidir frontalmente sobre assuntos potencialmente conflituosos na verbalização a nível
interacional, nas relações face a face, aparece agora como reveladora do mesmo caráter nacional
que erige determinados padrões de conduta e sociabilidade em nível relacional-societário. Há,
portanto, uma coerência interna entre uma coisa e outra, uma visão coesa sobre o que viria a ser a
“sociedade brasileira” que é sistematicamente transmitida como norma.
O discurso é organizado em torno da oposição entre duas “culturas”: de um lado, a
“brasileira”, marcada pela sua presumida pacificidade, continuidade ou lentidão histórica, aceitação
e relações sociais personalizadas; de outro, o que antes ela chamava de “a mentalidade francófona” –
os colonizados sempre derivados de seus colonizadores por subsunção –, eminentemente
conflituosa, marcada por rupturas (revoluções), reivindicativa e impessoal. Entre uma e outra não
há complementaridade possível e a palestrante a todo o momento ressalta esse desajuste
funcional (“para nós, não é aceito”, “isso não vai funcionar”) que encontra sua contrapartida na
necessidade imperativa e incontornável da “integração” (“é assim, tem que se adaptar”, “vai ser preciso
mudar a mentalidade revolucionária”), sob pena de recair no seu contrário: desintegração, inadaptação
e exclusão, o que aqui se traduz em desemprego.
É certo que o que embasa a integridade formal do discurso é um conteúdo estereotipado,
caricato, mas que precisamente por ser caricatura, tem seu fundamento no real. O que a
palestrante exprime é decerto um clichê, mas um clichê eficaz que tem raízes profundas numa
autocompreensão amplamente difundida e aceita da e pela sociedade brasileira; mais precisamente,
uma autocompreensão acrítica, isto é, ideológica. Temos aí uma espécie de versão oficial sobre a
história brasileira que, de interpretação de seu sentido, converte-se em princípio ao mesmo tempo
explicativo de e normativo para sua reprodução. Assim sendo, ela é duplamente conservadora:
numa primeira acepção, porque é verdadeiramente uma visão conservadora da história que se
apresenta, na qual a escravidão teria transcorrido sem que suas vítimas lhe opusessem resistência
e que representa o negro como um tipo humano paciente, pacífico, “dócil” (uma representação
que, ela sim, é “consequência de quatrocentos anos de escravidão”!); na qual todos os processos
de mudança teriam sido dirigidos “de cima”, o que se teria entranhado em nossa maneira de ser, e
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assim por diante; numa segunda, porque a “cultura”, como história condensada e petrificada no
presente, aparece aí como uma verdadeira camisa-de-força da qual não se pode desvencilhar e,
portanto, conduz a uma praxis repetitiva.
É assim que, a despeito de defender-se alegando não estar ela própria de acordo com a
“cultura brasileira” – que ela consideraria “má” e “injusta” –, ainda assim a palestrante sugere ao
público que, ao invés de reivindicar, “à brasileira”, aceitem-na, empenhem-se em construir relações
de dependência personalizada com seus futuros patrões e sujeitem-se a seu paternalismo
despótico em nome de uma necessidade prática de preservar o vínculo empregatício – o que
certamente é de interesse do público e disso também o discurso extrai sua eficácia – mesmo que
isso implique, vez ou outra, sujeitar-se à sobre-exploração do trabalho (coisa natural e aceita na
“cultura brasileira”, desde que só de vez em quando!).
Em outra ocasião, a mesma palestrante ao discorrer sobre o mesmo assunto e defender
rigorosamente as mesmas ideias do excerto supracitado, introduz algumas nuances:
(…) Mas há um problema: os brasileiros gostam dos imigrantes, mas talvez vocês
venham a ver [peut-être vous allez voir] que o Brasil é um país um pouco racista. Eu não sei
se vocês sentiram isso (…). Vocês vão ver que não há as mesmas oportunidades
[chances] dos brancos para os negros na sociedade brasileira, mesmo que cinquenta por
cento da população brasileira hoje seja negra. Mas o racismo é proibido no Brasil, então
se alguma coisa acontecer a vocês, vocês podem ir à polícia. [O racismo] é proibido,
está certo? A justiça está ao seu lado. Mas eu não vou mentir, não é necessariamente
fácil, porque nós temos uma história de escravidão e, quando acabou a escravidão no
Brasil, nós não necessariamente integramos [com ênfase] os africanos na sociedade
brasileira. Está certo? Então é por isso que os africanos geralmente são os que
permaneceram pobres na sociedade. Então, a gente costuma dizer que no Brasil
mistura-se um pouco o racismo com preconceito social, porque geralmente os negros
são os mais pobres. É preciso tentar mudar isso [risos da palestrante] e depende de vocês
também [c‟est à vous aussi] (…) depende de vocês também nos ajudar com isso (…)
(Palestrante 1, 24 out. 2018, em francês)

Se antes, no que concernia às questões trabalhistas ela expressamente desencorajava o
público a recorrer à justiça (o que lhes conferiria sinal de inadaptabilidade à “informalidade
brasileira”), ela agora o incentiva, no que concerne ao racismo; o seu público ganha enfim alguma
capacidade de agência e a própria “cultura” passa agora a aparecer como algo minimamente
maleável, passível de mudança, como a associação entre negritude e pobreza, que se deve tentar
mudar. Porém, ela própria reconhecerá pouco depois (em passagem citada adiante) os limites que
se impõem em função da própria natureza da demanda a que o trabalhador imigrante é
chamando a preencher, cujos salários e funções oferecidos podem estar (e com frequência
realmente o estão) muito aquém das expectativas dos migrantes quando da concepção de seu
projeto migratório. Portanto é assim que ela, como outras, sugerirá aos ouvintes que não rejeitem
os empregos cujo salário oscila em torno dos mil reais, fazendo-lhes conhecer a estrutura da
distribuição dos salários no Brasil, a situação atual de crise e desemprego, e o “perfil” das
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empresas que à Missão Paz se dirigem, cuja demanda, fator heterônomo, circunscreve o campo
possível no qual os migrantes podem exercer sua racionalidade, ou seja, sua autonomia.93 Mas não
basta conseguir o emprego se não for possível mantê-lo, isto é, se o ato original de “aceitação” não
puder ser continuamente renovado. Para isso, é como se uma escolha tenha de ser feita entre as
aspirações de mudança e de ascensão sociais:
(…) Também tem uma coisa que as empresas sempre nos dizem: que os imigrantes não
sorriem muito. Eu não sei se vocês perceberam que os brasileiros estão sempre
sorrindo, e eu sei que para vocês isso pode parecer hipocrisia, porque nós sorrimos até
para as pessoas que nós não conhecemos. [um homem do público intervém: – “isso é verdade!”
(ça c‟est vrai)] Sim, mas os brasileiros foram educados para serem homens cordiais. O
que isso quer dizer? Se vocês pensarem na colonização do Brasil, nós temos a casa dos
portugueses e nós temos o lugar [endroit] onde viviam os escravos. Está certo? Então
nós tínhamos poucos portugueses para muitos escravos. E o que aconteceu?
Geralmente os escravos que trabalhavam na Casa[-Grande] tinham uma vida melhor do
que os escravos que trabalhavam fora. Mas quais eram escravos escolhidos pelos
portugueses para subir à Casa[-Grande]? [um homem do público intervém: – “os sorridentes?”; a
palestrante prossegue, respondendo-o:] Os mais cordiais, os mais simpáticos, os mais
sorridentes. É difícil dizer isso, mas é verdade e é por isso que... E também as meninas
[filles] que... Quais eram as meninas que eram escolhidas para ir à Casa[-Grande]? As mais
bonitas [belles]! É por isso que os brasileiros valorizam muito a estética e a higiene
pessoal, é por isso que os brasileiros escovam os dentes três vezes por dia depois
comer. (…) Então, essas são coisas que nós aprendemos exatamente para termos o
trabalho na Casa[-Grande]. Então é o seguinte: ser sorridente, ser cordial, ser simpático.
Nós nunca dizemos “não” ao patrão. É por isso que os brasileiros não dizem “não”,
porque eles não podiam dizer “não” ao patrão português. É por isso que os brasileiros
não podem fazer a comunicação direta, porque a gente costuma dizer que [on dit que]
não se podia dizer o que se pensava aos colonizadores, então os brasileiros aprenderam
a falar as coisas sempre nas entrelinhas [derrière les lignes], sempre com um sorriso na cara
[tête]. Sim, nós sabemos que para vocês isso pode parecer hipocrisia e nós pedimos a
vocês para não tomarem isso por hipocrisia (…). Todos os brasileiros vão tentar ser
simpáticos, ser cordiais, ser amigáveis, ser muito próximos. Eu não sei se vocês
perceberam que os brasileiros tocam muito as pessoas (…) porque para nós é
importante tocar as pessoas, é nossa maneira de nos comunicarmos. É preciso sempre
ganhar intimidade. [Os escravos] chamavam os senhores [seigneurs] de “senhorzinho”,
que é o diminutivo [petit nom]. É por isso que nós usamos sempre o diminutivo
[diminutif], porque o diminutivo confere [rend] intimidade, torna [rend] mais próximo. E
quando a gente se sente mais próximo, a gente se sente como se fôssemos amigos e nós
temos muito respeito pelos amigos. Então é importante que vocês se façam sentir
próximos da empresa. Na entrevista, tentem ser cordiais com os senhores [messieurs] que
vão vir fazer a entrevista, porque assim eles vão se sentir mais próximos de vocês e vai
ser mais fácil contratar vocês. (…) (Palestrante 1, 24 out. 2018, em francês)
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A Palestrante 3 assim se exprime sobre este ponto: Bom, enfim, essa pirâmide, ela é muito importante também. De novo: não
vamos ser, os dados não são, tá 56, 356, pode ter uma variação aí, mas o que é importante é ter uma noção de que quarenta e seis por
cento tem renda familiar, ou seja, a família toda ganham até mil trezentos e cinquenta e seis [reais]. Se vocês querem dividir isso por, sei
lá, em dólar, o dólar tá quase batendo quatro de novo, quatro, oito doze... Põe quatrocentos dólares por mês: é muito muito pouco, né? pra
família. Mais vinte por cento até R$ 2.034. Depois dezesseis [por cento] de dois mil e trinta e quatro a três mil e noventa, a três mil
novecentos e noventa. Enfim, e aqui vai indo, um por cento tem de treze mil quinhentos e sessenta a... né? Então é um país... pobre. Tá?
A gente precisa dar esses dados pra vocês, até pra pensar o seguinte: vão aparecer oportunidades às vezes, aqui e muita gente vem com
qualificações muito altas e fala: – “não, eu não vou pegar isso aqui, eu...”, só que assim, o ideal é... Gente, o importante é não ficar em
rua, o importante é não cair numa situação onde vocês não vão ter o mínimo. Então às vezes é melhor pegar e ficar de olho em outras
oportunidades, porque às vezes, uma coisa que você acha “não, num quero...”, às vezes num vai demorar de novo pra acontecer essa
oportunidade. Principalmente por causa da situação real que a gente tá vivendo. Tá? Então, é uma dica assim, é difícil, mas às vezes no
começo vale a pena não deixar passar uma oportunidade aqui pra depois ir tentando outras coisas, tá bom?
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Aí estão tão bem condensados quanto na penúltima passagem citada da palestra anterior
quais seriam as “características culturais” produtoras de “aceitação”: precisamente as que asseguram a
“reciprocidade” do gesto, mas não da forma positiva do contratante, que se traduz no ato de
admissão, mas na forma negativa, sinônimo de passividade, assentimento e resignação. Isto é, a
“aceitação”, perpetuada como “confiança” no que se implica a sujeição da parte mais “fraca” da
relação. Como se vê, não se trata de uma sujeição qualquer, haja visto que ao público é sugerido
tão-simplesmente reproduzir, no seio da “ordem social competitiva” (para parafrasear Florestan
Fernandes) um tipo de conduta – de “performance”, como talvez se preferisse – própria da
sociedade estamental e de castas: discursando para um público agora composto por mulheres e
homens negros, ela lhes sugere que, em seu primeiro contato bem como na relação subsequente
com os “empregadores”, teatralizem – o que é uma maneira de praticar – padrões de conduta
próprios da relação senhor-escravo e senhor-escrava: o primeiro, submisso e simpático; a
segunda, submissa e sexualizada. Ela age no sentido de conquistar a confiança e o
comprometimento do público colocando-se como crítica a tais relações, mas ao apresentar
estereótipos como “verdade” e norma da “cultura nacional” à qual se deve adaptar, novamente
conduz àquele mesmo desfecho: o estereótipo como norma a ser aceita e desempenhada de
maneira a conquistar alguma possibilidade de estabilidade e ascensão, e esta é apresentada ao/à
migrante negro/a nos termos de “ascensão à Casa-Grande”. Fazer com que aqueles que recebem
seu discurso saibam-se imigrantes e saibam-se negros, ambas condições constitutivas do papel que eles
são convocados a desempenhar, com tudo o que isso implica no novo meio social – é, afinal,
disso que se trata.
Em outros casos, o mesmo tema foi abordado de maneira semelhante. Embora as
proposições normativas que foram evidenciadas nesse primeiro caso lá se tenham reproduzido de
outras maneiras, foi uma constante o estabelecimento da relação da “herança cultural” da
escravidão à criação de um caráter nacional pacífico e politicamente passivo. Foi comum que a
brasilidade nesses termos suposta fosse transmitida a partir da comunicação ao público de sua
insígnia maior, cujo significado expressa, mais do que qualquer outro símbolo, a versão oficial do
que vem a ser a nação brasileira: sua bandeira. As palestrantes 2 e 3 assim o expuseram:
(…) A bandeira: o verde, as florestas; o amarelo, o ouro; o azul é o céu; [o branco,] a
paz... Ainda, está escrito “Ordem e Progresso”, mesmo que nós não tenhamos muita
ordem e que nós não tenhamos muito progresso, infelizmente. E tem uma curiosidade
na bandeira brasileira: tem uma coisa que não tem aqui, mas que tem nas bandeiras de
vocês. O que tem na bandeira de vocês que não tem na bandeira brasileira? [um homem
responde: “o vermelho”] E o que quer dizer o vermelho nas suas bandeiras? [outro homem
responde: “sangue”] Quer dizer sangue, para o bem ou para o mal. No Brasil não tem
guerra, no Brasil não tem... que seja guerra religiosa, guerra política... não tem. No
entanto, o lado que não é muito positivo, [é que] eles [, os brasileiros,] não lutam por
seus direitos. (…) Diferentemente dos seus países, onde as pessoas lutam por seus
direitos, o Brasil é pacífico em todos os sentidos. Todas as grandes mudanças, as
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grandes evoluções que aconteceram [se sont passées] no Brasil, elas foram feitas mais pelas
classes mais altas [elevées] do que pelas classes baixas. O exemplo mais importante é a
Abolição da escravidão: ela foi feita pela princesa por pressão da Inglaterra; não foram
os escravos que se rebelaram pela Abolição. Isso é muito importante. (…) (Palestrante
2, 09 mai. 2018, em francês)
(…) Bom, enfim, aqui as representações do Brasil: florestas, o ouro, tá?, um céu, a paz...
Não tem nada vermelho, a gente não tem um histórico de tanta... ahn... de massacre, de
lutas terríveis... A gente teve guerras, mas, é... não se formos comparar com outros
países onde teve, né?, guerras terríveis. Dizem que, isso... a gente não tem vermelho na
nossa bandeira. E “Ordem e Progresso”... aqui [indicando as estrelas do hemisfério inferior do
círculo da bandeira] representa cada um dos Estados, [indicando a estrela do hemisfério superior]
aqui é nossa capital, enfim... Aqui, isso aqui, só esse slide daria pra conversar muito
tempo, mas não vamos falar sobre isso... mas é uma sociedade muito hierárquica,
começou assim e continua. E está sendo feito uma luta [sic], principalmente, ahn... na
democracia a gente quer transformar isso, que seja uma sociedade... mas ainda tem... é
uma pirâmide, né? [referindo-se à representação de um engenho reproduzida no telão:] Aqui tem a
senzala, né?, e a Casa-Grande onde moravam os senhores que eram donos das terras e
dos escravos, e isso acabou sendo muito forte e marcando a nossa cultura, tá? (…)
(Palestrante 3, 14 nov. 2018, em português)

E, como a Palestrante 1, liga a isso o fato da desigualdade presente a partir do mesmo exemplo:
Aqui é um bairro na zona sul, e essa foto não é uma montagem, né? Muitos de vocês
tão acostumados com situações assim, infelizmente, né? Mas isso aqui é... essa é uma
favela que tem, que chama Paraisópolis, ela fica no Morumbi. E vocês veem aqui, olha
que coisa curiosa: cada lugar tem uma piscina dentro, mas não é uma piscina pequena,
não, é um piscinão! Na varanda! Eu nunca vi um negócio desses, mas realmente...
Então, cria essa desigualdade social, tem lugares que ela fica mais clara, mas dá pra ver.
Tem gente que tem muro, tem gente que... bom... E é essa luta para transformar numa
sociedade um pouco mais justa. (Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)

Minutos depois – após falar sobre a importância dos banhos e de se escolher um time de futebol
–, acrescenta:
(…) e, assim, essa cara muito brava, às vezes, né?... eu acho assim: agora falando até em
termos de trabalho, do trabalho, se você ver uma coisa que tá injusta ou errada, como o
brasileiro não gosta de conflito direto, você pode depois chamar a pessoa
individualmente, conversar, falar: – “olha, aconteceu uma coisa que eu fiquei...” –
Sempre muito cuidado, porque se for enfrentar... eu estou falando isso porque tem
muitas pessoas, vamos supor:, até do Haiti, ou que foram colonizadas pelos franceses,
que têm uma cultura que é mais “de boa” com o conflito. Entendeu? – “Tá errado isso,
eu falo” –, e isso é normal. E essas características culturais, elas são muito fortes: a
gente antes de ver, já falou; antes de ver, já fez. Então vocês vão ter que se policiar
porque aqui isso ameaça; isso não é visto de um jeito bom. Somos... além de sermos
muito hierárquicos, então uma pessoa de uma... um chefe, ele não gosta de ser
questionado em público. Não somos uma cultura igualitária, [em] que isso é mais
normal, [em] que as pessoas lidam melhor com isso, então tem que tomar muito
cuidado. E tem um dado de realidade também, eu vou contar pra vocês: ahn... existem
leis trabalhistas pra defender, né?, os trabalhadores e tudo, e muitos... é... [muitas]
pessoas das empresas, das indústrias, dos trabalhos, têm muito medo de processos
trabalhistas, tá? Eles têm muito medo, porque geralmente eles perdem, é muito
confuso, é muito complexo... Então eles não querem encrenca. Eles não querem quem
eles achem que pode gerar encrenca. Então, na verdade, o que eu estou falando... Tem
uma injustiça?: Claro que tem jeito de conversar: ou vocês vão no RH, ou fala com o
chefe no momento, né? Mas não enfrente diretamente porque isso pode não ser bom.
Tá? E outra coisa: se você enfrenta diretamente e vai pra um outro trabalho, eles pedem
referências, às vezes... pode ficar marcado que você é uma pessoa que fez um processo
ou que você... sei lá... Entendeu? Então tem que evitar, você tem que se proteger, de
uma certa forma, pra não deixar portas se fecharem pra vocês, tá bom? Isso eu vejo, eu
tenho uma experiência, eu trabalhei muito tempo em fábrica, no RH, e eu sei como que
isso funciona. (…) (Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)
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O discurso de ambas revela aquela mesma visão idílica a respeito do que teria sido o
processo histórico brasileiro. Uma (2) como outra (3) falam, cada qual a seu modo, que a
escravidão que se teria arraigado psicologicamente de maneira a constituir um caráter nacional
que se define, antes de tudo, pela passividade e pela resignação. Na versão da segunda palestrante,
o país sequer teria conhecido guerras e (embora ela própria diga não ver bem esse “lado que não é
muito positivo”) a luta por direitos é associada à violência, o que vai diretamente de encontro àquilo
que o opõe a todos demais e marca o papel específico do Brasil no espetáculo das nações. Aqui
novamente a própria escravidão teria se desenrolado sem a oposição prática de quem dela foi
vítima e a Abolição constitui somente um exemplo da eficiência de nossas classes dominantes em
conduzir os processos de mudança, independentemente das “classes mais baixas”, as quais –
presume-se – seu público virá a compor.
Já a fala da terceira palestrante é mais hesitante e reticente do que os das precedentes, e
contém sentenças cujo sentido é apenas sugerido, obrigando às vezes quem o recebe a inferi-lo.
Ainda assim, uma série de nuances e semelhanças pode ser observada em relação àquelas. A
começar pelas primeiras: a mais substancial é que embora ela realce que a escravidão tenha
deixado uma herança cultural que se expressa, no presente, em uma sociedade muito hierárquica,
num primeiro momento isso não lhe é suficiente para que ela torne-se justificativa para sua
perpetuação: é assim que a essa hierarquia ela opõe a democracia, como duas ordens em
confronto (“na democracia a gente quer transformar isso”, “é essa luta para transformar numa sociedade um
pouco mais justa”). Contudo, ao prosseguir, é notável à maneira pela qual ela recai em vários dos
mesmos princípios de conduta propostos pela Palestrante 1, sugerindo aos futuros candidatos
que evitem “essa cara muito brava”, isto é, que apresentem-se “contentes” no local de trabalho; que
se furtem do “conflito direto” a todo custo e preponham, em seu lugar, a resolução individualizada
(ou, neste caso, apelem aos departamentos de Recursos Humanos); que “policiem” seus impulsos
igualitaristas; que evitem o recurso à justiça trabalhista. De tal maneira, aqui também, embora se
refira criticamente às relações sociais que apresenta, chega-se a proposições normativas de
padrões de conduta que lhes sejam “adequados”.
Outro aspecto digno de nota é a subsunção do público a partir dos “franceses”, em
particular a menção aos haitianos, que aparece nos discursos das palestrantes 1 e 3. Vimos
anteriormente de que maneira as palestras foram uma resposta à sua migração. Elas foram
concebidas, portanto, para um grupo visto como insubordinado, subversivo, reivindicador, com
“mentalidade revolucionária”, cujos “comportamentos” e concepções devem ser “ajustados” às condições
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vigentes, isto é, que se deve apaziguar por meio da inculcação de “características culturais”
adequadas às exigências do “mercado”.94 Em lugar dos “comportamentos interpretados como agressivos
pelos empregadores”, devem vir aqueles que se interprete como “aceitáveis”, no que a “performance” e
a prática da sujeição são essenciais.

3.2.4 A introjeção da concorrência e a consagração da “diferença”
Por um lado, o caráter e o limite deste projeto de integração se encontram nos próprios termos
em que ele é proposto. Baseando-se em um conjunto de estereótipos que formam uma
verdadeiro clichê sobre o que é “o brasileiro”, concebido como uma essência social, o que está em
jogo é não a dissolução do imigrante numa tal caricatura, mas a instituição do próprio “imigrante”.
Em outras palavras, não se trata exatamente de transformar o “imigrante” em “brasileiro”, mas de
instituir o imigrante nos termos em que uma parte dos “brasileiros”, aquela com que ele se
defrontará no “mercado”, exige. Ao transmitir as “características culturais” que são, em larga medida,
estereótipos constitutivos de uma representação ideológica do que é o “ser brasileiro”,
representação que pode muito bem não corresponder, de fato, à maior parte dos sujeitos que são
acoplados nessa definição, e identificando a “cultura” à norma, o que se trata é, de fato, de instituir
um papel específico: o papel de “imigrante”.
Vimos na seção precedente que, ao falar sobre o “brasileiro”, em diversos momentos as
palestrantes referem-se, em realidade, a uma representação do “pobre”, conjunto mais amplo
dentro do qual o imigrante se inscreve. Portanto, os gostos, hábitos e as normas de conduta
transmitidas se referem, em realidade, a uma definição do que se esperaria de um “bom pobre”
(que sofre, mas é feliz; que é conformado, passivo, etc.). Mas para que o “mercado”, seletivo que é,
possa “aceitar” esse subconjunto específico de “pobre” que é o “imigrante”, é preciso que este faça
mostrar que não se confunde inteiramente com aquele. Aí, o projeto de assimilação em questão
apresenta seu segundo limite, pois é justamente a diferença o que faz do “imigrante” um “atrativo” e
é isso que se lhe sugere que explore para aumentar suas chances presumidas de obtenção de um
emprego. Assim, trata-se de um projeto de integração que é irrealizável, ou melhor, somente
possível de ir até um determinado ponto. Mas que diferenças são essas?

No mesmo vídeo anteriormente citado, uma palestrante deixa mais uma vez clara essa associação. Diz ela: “(…) o
que que o interculturalismo oferece para a Missão Paz? A gente oferece tentar decodificar os códigos haitianos para os brasileiros e
explicar os códigos da cultura brasileira para os haitianos, para que eles possam ter uma performance melhor tanto na entrevista de
trabalho quanto no trabalho em si.”
94
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A Palestrante 2, saúda seu público por ver nele a “característica” sem a qual a migração não
aconteceria:
(…) Então a primeira coisa que eu tenho pra falar é que para isso [i.e., a migração] muita
coragem é necessária. Então a primeira coisa é parabéns a todos vocês, vocês tem uma
características que é, sabe, coragem, porque precisa de coragem. Eu sei que muita gente,
mesmo em situações difíceis, não tem esse ímpeto de ir e mudar e acaba ficando, então
realmente já mostra um espírito bastante de luta, de coragem, então isso [ouve-se uma
palma isolada] parabéns. (…) (Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em português)

E complementa adiante:
Eu acredito que muita gente de fora tem muito mais diferenciais do que muita gente
que está aqui, exatamente pelas diferenças, porque tem uma visão diferente, porque tem
uma... só o fato de vocês terem saído de uma situação, ido atrás de um futuro, mostra
que vocês têm iniciativa, que vocês não são acomodados, que vocês têm... né? E isso é
um diferencial. [Por]que muita gente é muito acomodado [sic]: a pessoa não está com a
situação boa, mas também não sabe, não quer... Então, na verdade, vocês têm
diferenciais e aí você pode realmente explorar isso (Palestrante n. 3, 14 nov. 2018, em
português)

Em sua visão a própria migração já seria fruto de uma seleção, em que a “coragem” seria o
elemento distintivo dos eleitos. Os “imigrantes”, portanto, teriam a essa “característica” do “espírito de
luta”, do “ímpeto”, o que faria com que eles se diferenciassem positivamente de seus concorrentes,
por serem menos suscetíveis a cometerem aquele que é o maior pecado do “pobre” (ou “da pessoa
que não está numa situação boa”): o de ser “acomodado”. “Explorar” essa “diferença”, mobilizá-la em
proveito próprio, seria fazer dela um “diferencial” em relação aos “brasileiros” (“gente que está aqui”)
com o qual se teria maiores possibilidades de logro em situação de concorrência com eles.
Mas é a Palestrante 1 quem transmite a mesma mensagem de forma mais completa e
menos eufemística a respeito das “características” distintivas do “imigrante” a serem “exploradas” no
mercado:
Também tem um outro lado complicado que eu vou mostrar a vocês: é a distribuição
da riqueza no Brasil. Então qual é o problema de ser um imigrante no Brasil? Os
imigrantes são muito bem-vindos no Brasil, os brasileiros não têm muito problema com
os imigrantes. O problema é que os imigrantes estão em competição com os brasileiros
que também não têm trabalho. Então é este o maior problema. Por exemplo [si vous
voulez], mais de 80% da população brasileira vive com menos de três mil reais por mês.
Por mês e por família, ou seja, o homem e a mulher [ganham juntos] três mil reais por
mês. É muito? [dois homens do público respondem: “Não”] (…) O problema é que vocês,
imigrantes, vocês são como a população brasileira em geral, que é uma população que
não tem muito dinheiro, nem muitas oportunidades. Então este é o problema de ser
imigrante no Brasil. (…) E aí eu pergunto para vocês: se vocês tiverem uma situação
assim em seus países [chez vous], em que a população é pobre e há desemprego, vocês
dariam trabalho a um imigrante ou a alguém de seus países [quelqu‟un de chez vous]? [leva
cinco segundos até que um homem responda: – “eu dou o trabalho para alguém do meu país
[quelqu‟un de chez moi]”. – A palestrante prossegue]: Normalmente é assim. É por isso
que, como imigrantes, vocês devem mostrar que vocês têm algo a oferecer às empresas
brasileiras que os brasileiros não têm. Se não for assim [autrement], não tem por que
contratar vocês. E se tem uma coisa que eu posso prometer a vocês, é que as empresas
não vão contratar pessoas por piedade, porque se elas tiverem piedade, elas vão
contratar brasileiros. [rindo:] Nós temos muitos brasileiros que não têm trabalho. Então
não se deve chegar aqui amanhã ou na próxima terça-feira com um comportamento
que peça piedade. Elas não vão ter piedade de vocês. Está certo? E geralmente o que o
imigrante pode oferecer, é que geralmente os imigrantes trabalham mais duro. Por quê?
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Porque vocês não têm suas famílias aqui, então vocês têm mais tempo e mais [palavra
incompreensível] para trabalhar. (…) Os brasileiros estão aí, eles têm suas famílias, aos fins
de semana eles vão fazer festa, então eles estão um pouco mais à vontade [à l‟aise] no
trabalho. É por isso que o imigrante é diferente, porque ele quer trabalhar pesado
[travailler très fort]. Eu sinto muito em dizer isso para vocês, mais muitas vezes as pessoas
vêm aqui oferecer jobs por mil reais e o imigrante não quer, porque ele acha que não
está bom. Eu também acho que não está bom, mas falo para vocês: os brasileiros
trabalham por mil reais. Então se vocês não quiserem trabalhar por mil reais, vocês não
vão encontrar trabalho, porque os brasileiros concordam em trabalhar por isso. Eu
sinto muito em dizer isso a vocês, mas é a realidade brasileira. Portanto, ou vocês
aceitam isso, ou é preciso buscar mais oportunidade em outro lugar [ailleurs]. Então,
vocês têm estas duas coisas: vocês trabalham mais duro e vocês são mais baratos [vous
coûtez moins cher]. É por isso que as empresas querem compr... contratar vocês [vous
achet... vous embaucher]. É claro que eles [, os empregadores,] também querem dar
oportunidade, e vocês vão ver que há muitas empresas que vêm aqui porque eles têm
alguma coisa de imigração no seu passado – digamos, pais italianos que chegaram no
Brasil e eram imigrantes –, então essas empresas querem dar oportunidades aos
imigrantes. Mais se vocês não tentarem ser agradáveis com as empresas, elas vão
mandar vocês embora [vous envoyer] porque, para elas, tem muitos brasileiros que
também precisam de trabalho. Vocês estão de acordo com isso? [várias pessoas respondem:
“Sim, sim”] Sim? Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é... eu acho que é melhor saber a
verdade [avoir la vérité], assim vocês podem pensar sobre o comportamento de vocês na
entrevista amanhã. Essa é a regra no Brasil, tem que aceitar. (…) (Palestrante 1, 25 set.
2018, em francês)

Identificando, de partida, o “imigrante” ao “brasileiro” na condição “pobre” (e excluindo-se
dessa classificação pelo emprego do “eles”), a palestrante comunica ao público a situação de
competição em que se encontra com este grande estrato da população brasileira ao qual ele se
incorpora. Mas essa identificação é rompida, pois ele é assimilado como uma subcategoria do
“pobre”, fadado que está a ser preterido a menos que forças adicionais venham a pesar em seu
favor na balança da concorrência, já que em cenário de desemprego a “piedade” (i.e., o emprego) é
um bem escasso. A escolha prioritária pelo “trabalhador nacional” em sua distribuição seria,
então, uma manifestação espontânea da solidariedade humana “natural” por quem é “da casa” (de
“chez vous”), “naturalidade” (universalidade) que ela trata de comunicar pelo apelo à pergunta
retórica que faz com que pelo menos um homem do público aceite os termos. Isso dado, o
imigrante tem de mostrar no que consiste aquele aditivo, que é evidentemente a força de
trabalho.
É prosseguindo que sua fala se mostra de maneira mais notória, pelo menos na intenção,
como “ato de instituição”, pois ela se põe a indicar ao público o que ele é e deve ser, ou seja, a falar
aos migrantes o que é um

“imigrante”, o que o singulariza, o que ele quer, em suma, o

conjunto de predicados que constitui a definição à qual ele deve estar conforme. Ela parte de uma
situação social que pode ou não corresponder à de cada um, como se do fato da separação de
suas famílias decorresse, como emanação de uma mesma essência, o “trabalhar mais” e o “ser mais
barato”. Esse trabalho sobre as aspirações subjetivas, sobre o “querer” do público, é certamente,
do ponto de vista do projeto de integração, uma maneira de amenizar as expectativas fantásticas
que se nutriram na “fase” da “euforia” e, assim, “amortecer” o “choque cultural” (que passa então a
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se assemelhar àquilo que no bom português popular se chama de “choque de realidade”) e tornar
mais fácil – catalisar, talvez – o “processo de integração”. Tendo assimilado subjetivamente os
“códigos” do novo meio, os limites objetivos que este lhe impõe e, o mais importante, os aceitado e
passando agir (e mesmo a querer) em conformidade com eles, em resumo, estando o migrante
“adaptado”, se chega ao fim daquele processo. É bem verdade que isso pode perfeitamente não
suceder, mas implicaria então no abandono do papel de “imigrante”95 e na reincidência no de
“(e)migrante” (“ou vocês aceitam isso, ou é preciso buscar mais oportunidade em outro lugar”) e prevenir esse
desajuste entre “função” e “estrutura” é justamente a finalidade do “processo de integração” almeja: a
realização do imperativo “torna-te o que tu és!”

3.3

Considerações finais
Chegado o fim desta exposição, cabe indagar: mas não seria a “adaptação” realmente uma

“necessidade prática” e, portanto, algo em que os primeiros interessados são os próprios migrantes,
sobretudo tendo-se em vista que, em muitos casos, ela é uma questão de vida ou morte, senão
para si próprio, talvez para familiares? Ou, melhor dizendo, não seria ela um processo que está,
como se propõe, fadado a acontecer, com maior ou menor duração e sofrimento? E ainda:
desconsiderando-se, por exemplo, esse imaginário idílico a respeito da história brasileira que de
forma alguma é exclusivo das palestrantes ou das instituições pelas quais elas falam, não haveria
em seu discurso diversos “momentos de verdade” que, do ponto de vista de uma política de
assistência voltada a assegurar a autonomia dos migrantes, deveriam ser-lhes ditas, uma vez que
eles irão defrontar-se com elas de todo modo, a despeito de qualquer palavra e, portanto, devem
para isso estar “preparados”? Por fim, não se cometeria um “exagero” ao supor que essas
“formações” tenham efetivamente o poder de instituir tão firmemente um “papel social”?

« C‟est le travail qui fait “naître” l‟immigré, qui le fait être ; c‟est lui aussi, quand il vient à cesser, qui fait “mourir”
l‟immigré, prononce sa négation ou le refoule dans le non-être. Et ce travail qui conditionne toute l‟existence de
l‟immigré n‟est pas n‟importe quel travail, il n‟est pas n‟importe où ; il est le travail que lui assigne le “marché du
travail pour immigrés” (...) Le travail étant la justification même de l‟immigré, cette justification – c‟est-à-dire en
dernière analyse, l‟immigré lui-même – disparaît sitôt que disparaît le travail qui fait être l‟une et l‟autre. On
comprend dès lors la difficulté, qui n‟est pas seulement technique, qu‟il y a à définir le chômage dans le cas de
l‟immigré (...), la difficulté qu‟il y a à penser la conjonction de l‟immigré et du chômage : être immigré et chômeur est
un paradoxe. Et, sans aller jusqu‟à dire que cette situation est proprement impensable, elle ne manque pas, même
d‟un point de vue purement intellectuel, d‟être ressentie comme un scandale, d‟abord pour l‟esprit ; la difficulté est ici
de concilier les inconciliables : chômeur et immigré ou, ce qui revient au même, le non-travail avec ce qui ne se
conçoit et n‟existe que par le travail. ». SAYAD, Abdelmalek. « Qu‟est-ce qu‟un immigré ? », in. : L‟immigration ou
les paradoxes de l‟altérité, vol. I : l‟illusion du provisoire, Paris: Éditions Raisons d‟Agir, 2006. pp. 50-51
95
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Certamente o “dever de ofício” de reconstituir esses “treinamentos” em seus traços
essenciais não seria merecedor de uma linha sequer se eles não fossem mais do que o exercício de
planos malévolos de uma seita neoliberal mal-intencionada que manipula migrantes recémchegados com lorotas ardilosas. Fosse este o caso, sua significação seria, senão nula, ao menos
insignificante para os objetivos deste trabalho, que se propõe a investigar os determinantes
propriamente sociais da mobilização de trabalhadores imigrantes em São Paulo. Ademais, ela não
teria qualquer eficácia, pois nenhuma “lavagem cerebral” (ou temos análogos que uma má
interpretação do que precede poderia sugerir) pode-se fazer em uma palestra de pouco mais de
uma hora de duração, assistida uma única vez na vida e com maior ou menor grau de interesse e
atenção.
No que então reside o interesse pelo que precede?
Em primeiro lugar, o conteúdo das palestras (embora isso apareça emaranhado em um
imaginário conservador e ideológico da sociedade brasileira que talvez possa ser explicada pela
origem de classe comum dos membros da organização que o transmite) exprime, de certa
maneira, uma experiência institucional acumulada ao menos desde a criação do Centro Pastoral
de Mediação do Migrante, mas possivelmente já de antes disso. O conjunto do processo de
intermediação para o trabalho, com tudo o que ele envolve (as palestras com ambas as partes, as
sessões de contratação, os “retornos” das empresas e as visitas a estas por parte do pessoal da MP
e, claro, as queixas de imigrantes a respeito tal ou qual empresa ou empregador), além dos os já
extintos Grupos de Escuta, asseguram com que o pessoal do Eixo Trabalho e as palestrantes
tenham, de fato, consciência não somente de vários “problemas” típicos que ocorrem quando da
introdução de trabalhadores imigrantes nas empresas (seja com a gerência, com a figura do patrão
ou com os demais trabalhadores), mas também das experiências que, como costumeiramente ali
se diz, “deram certo”. A isso se soma as experiências das palestrantes a respeito das práticas das
gerências das empresas, mundo que elas conhecem “por dentro” – disso é ilustrativa a fala da
Palestrante 3, que trabalhou em um departamento de Relações Humanas, a respeito de como as
gerências “puxam as referências” de um determinado candidato com empresas pelas quais ele passou
anteriormente e como os apelos à justiça trabalhista podem, tendo isso em vista, “sujar seu
nome” ou “fechar portas”.
Sabem também que o desemprego prolongado é particularmente crítico e ameaçador no
caso dos migrantes recém-chegados, dadas as maiores dificuldades em garantir sua própria
reprodução que advém de sua dessocialização relativa no novo meio; e a situação de extrema
urgência que define sua situação, pois de sua reprodução, pode estar dependendo também a de
outros. E como é aos recém-chegados que é prioritariamente orientada toda a ação assistencial
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que ali se faz, “ressocialização” e “urgência” são dois princípios norteadores dentro do quais essa
ação tem de se dar. A Casa do Migrante, que oferece alojamento e alimentação – quando não
roupas –, assegura a reprodução individual durante noventa dias a quem consiga um de seus
cento e dez leitos. O Eixo Trabalho trata de abrir aos assistidos as portas do “mercado” (na medida
em que este o permite), onde, se lograrem permanecer, poderão “caminhar com as próprias pernas”,
ou seja, ter maior “autonomia”, liberando-se da necessidade da assistência.
São evidentes os limites do “campo dos possíveis” da ação assistencial, cujo sucesso
depende de fatores dela independentes, neste caso, o “mercado”. Orientando-se a ele, ela torna-se
assim dirigida “por fora”, por esse ente suprapessoal que se apresenta de maneira diferenciada nas
figuras dos vários “empregadores”. As possibilidades do “mercado” de absorver maiores ou menores
contingentes de trabalhadores em um dado momento é coisa sobre a qual não se tem,
obviamente, qualquer possiblidade de ingerência. Mas dentro das condições dadas, buscar
garantir a “aceitação” dos “empregadores” e assim, assegurar algum fluxo de oferta de vagas de
emprego, mínimo que seja, por reincidência de um mesmo empregador ou por outros que
tiveram notícia de alguma “experiência positiva” vivida por um, é do que a menor possibilidade de
sucesso da ação assistencial depende. Portanto, de maneira a cumprir com aquela “regra de ouro”
do Eixo Trabalho, que é que o “trabalho” seja “uma via de mão-dupla”, ou seja, igualmente
beneficente a todos, é preciso que as três partes estejam em sintonia. Mas como a Missão Paz
aparece aos olhos dos “empregadores” como o acesso a uma reserva de força de trabalho
particularizada (porque sujeita a práticas de diferenciação) que os trabalhadores imigrantes
representam, sua “aceitação” depende que eles efetivamente encontrem essas particularidades,
portanto, que o trabalhador que se apresente esteja, de fato, conforme a definição que se lhe
atribui: não se vai até lá simplesmente para contratar alguém, mas para contratar imigrantes. Assim
é que o “candidato” individual da Missão Paz em algum grau deve apresentar-se como “um
exemplar de seu tipo” e “honrar a camisa” em nome dos que virão. A fala de uma quarta
palestrante, embora não tenha sido tão recorrente nas “formações”96, é elucidativa a este respeito:
(…) Eu gosto muito de lembrar que vocês estão aqui agora diante de mim com uma
oportunidade e uma responsabilidade. A oportunidade é de passar pela entrevista de
emprego, claro. (…) Mas é muito importante lembrar que além de vocês estarem
levando o nome de vocês; o país de cada um de vocês; a família que vocês deixaram
atrás e que, ou está dependendo deste trabalho ou está dependendo da ajuda; dos
amigos que vocês deixaram para trás para viver este momento no Brasil; a Missão Paz é
mais um nome que vocês vão carregar (…) (Palestrante 4, 19 dez. 2018, em português)

Por outro lado, a transmissão da ideia de que os imigrantes, sobretudo os efetivamente ali contratados, são como
“representantes” da Missão Paz e do conjunto dos “imigrantes” e que, por isso, devem “trabalhar bem para que mais
empresas venham contratar” foi extremamente recorrente nas sessões de contratação, sobretudo em seus encerramentos.
96
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Vê-se assim qual o significado daquele papelzinho azul mencionado de passagem no
começo deste capítulo. Ele simboliza, como foi dito, o firmamento da “parceria” e a instituição do
“candidato-imigrante”. Por isso, interpretar essas “formações” em seu aspecto ritualístico tem
fecundidade analítica, na medida em que elas não somente realizam uma “passagem”, mas
marcam uma divisão fundamental na ordem social, pois “carregar o nome da Missão Paz”
evidentemente pressupõe e reafirma a classificação de “imigrante” e as “responsabilidades” que essa
condição implica. Uma dificuldade da exposição, no entanto, é que elas sugerem fazer o
precisamente o contrário, como se se tratasse puramente de “adaptar” o migrante fazendo-o
“compreender”, e nada mais, o “brasileiro”. Mas vimos de quantas maneiras, explícitas ou tácitas, o
indicativo converte-se aí em imperativo. Vimos também como esse “brasileiro” é cindido e como,
ao evocá-lo, fala-se ora dos “empregadores” e suas exigências, ora do “pobre” e seus atributos. A
ideia de que tal projeto de integração tenha por objetivo instituir um determinado papel social já
se apresentaria levando-se em conta que esses atributos, consistindo em uma série de estereótipos
que não condizem, de fato, com os agentes a humanos reais agrupados sob a condição de
“brasileiro” e que, portanto, apresentação dessa série como uma “regra” à qual “tem que se adaptar”
só poderia, em realidade, constituir algo novo. Mas para além disso, vimos quais são os limites
que impõem-se entre a identificação plena do “imigrante” ao “brasileiro”, mesmo que na condição
de “pobre”. E este limite é imposto pela demanda pelo trabalhador imigrante, que reclama dele a
diferença e o aditivo em dispêndio de força de trabalho, diferenciando-o do “brasileiro pobre”,
embora também a assimilação de padrões de conduta, sociabilidade e apresentação de si
considerados “desejáveis” e que seriam próprios deste, seja também exigida daquele. De tal
maneira, por duas vias elas consagram as diferenças e, com isso, traçam uma linha sinuosa que
delimita os pontos de identidade e alteridade. A definição da situação social do imigrante, então,
não se dá em função de sua “exclusão” a ser remediada por um projeto de “integração”, mas pela
própria condição em que este pode se realizar, isto é, como integração diferencial. Os atributos
distintivos do imigrante não são, portanto, “características culturais” imanentes, mas disposições
engendradas e inculcadas pelo meio de imigração.
É certo também que tais “formações” não teriam qualquer eficácia e significação se não
correspondessem a situações realmente vividas. Ao longo dos capítulos seguintes, veremos como,
em diversos momentos, os discursos de empregadores ou migrantes relacionam-se de diferentes
maneiras com tópicos que são ali expressos. Mas desde já algumas convergências e reações a
essas “formações” podem ser antecipadas. Veja-se, por exemplo, como um jovem angolano – que já
teria passado pelo período da “adaptação” –, sem que fosse diretamente incitado a este respeito, se
exprime sobre a “simpatia”, a “comunicação indireta” e seus efeitos sobre as relações de trabalho:
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(…) eu costumo falar que durante esses três anos que eu tô aqui, eu conheço muito o
brasileiro. Não tem um cara, assim, que tá aqui há um ano ou há dois anos que conhece
melhor os brasileiros do que eu. Eu sei, eu vivi com brasileiros, eu sei como que é o
comportamento dos brasileiros, eu sei como eles reagem muita das vezes, entendeu?, eu
sei como o brasileiro se sente quando ele tá magoado, quando ele tá… então eu sempre
falo: isso aqui foi uma experiência que eu aprendi, e eu tenho comentado isso com
algumas pessoas, também, que estão recentemente no Brasil, pra eles não simplesmente
se machucar. Como eu falo: os brasileiros, eles têm uma simpatia muito fascinante.
Principalmente as mulheres. Muitas das vezes quando elas chegam: [imitando uma voz
feminina]: – “oi, gente, tudo bom? De onde cê veio?” – [com sua voz normal:] – “Ah, não,
eu vim de Angola!...” – [continuando com sua voz normal] “Ô, tudo bem? Não-sei-o-quê, eu
sou a Carine e tal...” – E muita das vezes, tem pessoas que quando vêm de fora e vejam
[sic] toda essa simpatia já acham que a mina tá gostando dele, entendeu? [risos] (…) E,
assim, foi uma coisa que aconteceu comigo também! Foi uma coisa que aconteceu
comigo! Entendeu? E outras pessoas vão confundindo as coisas: – “Nossa, meu, essa
mina tá gostando de mim!” –, entendeu? Mas, na verdade, não tá gostando. É uma
cultura dos brasileiros. E outra coisa que eu… eu vou comentar aqui com você – eu sei
que cê é um amigo meu e uma coisa que eu noto sempre nos brasileiros: brasileiro pode
tá magoado com você, nunca vai falar que tá magoado! Cê vai falar que tá tudo bem,
entendeu? [quase rindo], mas o objetivo dele é se afastar de você memo! [risos] Cê vai ver
que aos poucos ele não tá falando mais contigo! Entendeu? Ele pode falar que tá tudo
bem, mas não tá tudo bem. Entendeu? Tem alguma coisa de errado, sempre. Quando
cê pisa na bola com um brasileiro uma vez, não vai ter outra vez. Acabou, acabou. [risos]
Brasileiro é assim: acabou, acabou. Se cê pisou na bola, ele até pode falar contigo: – “ah,
não, eu confio em você… ah, não, tá tudo bem, a amizade vai ser a mesma”–, mas não
vai ser a mesma. Nada vai continuar do mesmo jeito, as coisas vão mudar. Cê vai
sentindo isso tempo a tempo, as coisas vão começar mudando normalmente. Então,
cara, eu… isso tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito… e eu tenho ajudado
algumas pessoas também, pessoalmente, pessoas que estão recentemente aqui no Brasil,
a conseguir entender essa situação. Porque muita gente perde o emprego por má
interpretação, entendeu?, por não saber interpretar o que as pessoas tão querendo
transmitir pra elas, entendeu? (…) (João, 19 out. 2018, em português)

É notável a maneira como esse elemento comunicativo é por ele articulado com um ethos nacional
e o problema da manutenção do emprego de maneira muito semelhante à que se faz nas
“formações”. Não é de surpreender que, quando expressamente perguntado a respeito delas, sua
resposta tenha sido: – “Na Missão Paz só me falaram coisa que eu já sabia! [risos] Tudo que eles falaram lá,
eu já sabia! (…) Então não fez muita diferença”. Essa reação mostra de que maneira os termos da
discussão são aceitos e aparecem como evidentes. Será elucidativo ver a maneira pela qual este
mesmo entrevistado narrará alguns dos problemas “culturais” ou de “comunicação” que ele próprio
vivenciou nas empresas.
Portanto, se for levada a sério aquela experiência acumulada e a maneira pela qual pelo
efeito de delegação que põe as palestrantes como “porta-vozes autorizadas” da instituição, essa
espécie de “rito de agregação” ao “mercado” aparece também como uma socialização antecipada
do “processo de integração” que ele condiciona. Não se trata, de maneira alguma, de um processo que
se inicia e se encerra nas salas do prédio da MP, mas que persistirá, primeiro nelas próprias
durante as sessões de contratação e, em seguida, pela socialização continuada no mercado e nos
locais de trabalho. Os “treinamentos”, como se viu, não pretendem mais do que “catalisar” esse
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processo e, portanto, fazem-no em seus próprios termos. Em outras palavras, quando falam as
palestrantes, é como se fosse o próprio “mercado” quem comunicasse ao público sua “filosofia” e
suas normas.97
Portanto, tendo-se vista que o objeto deste trabalho é a mobilização do trabalho
imigrante em processo, e não o juízo sobre a adequação ou não de tal ou qual voluntária a
respeito da história brasileira, é precisamente pelo fato de as ideias que ali se expressam serem
emblemáticas de um imaginário nacional dominante que elas tornam-se relevantes. É, afinal, esse
imaginário a respeito de si que condiciona as representações que se faz do “outro” (dos vários
outros) e dá os limites da “tolerância” (como diz a Palestrante 2) e da identificação possíveis para
com este. Com isso, nos dá precisamente os aspectos sobre os quais deste reclama-se “ajustes” a
serem feitos, isto é, nos mostra as diferenças presumidas consideradas como indesejáveis; por
outro lado, dá também as diferenças presumidas consideradas como desejáveis, que consistem no
“diferencial” dos migrantes na concorrência com os “brasileiros”. Aquelas primeiras, como vimos,
tem nos “comportamentos interpretados como agressivos pelos empregadores” um de seus elementos
essenciais e, portanto, a transmissão de uma brasilidade eminentemente passiva, pacífica,
“simpática” e incontestatória cumpre a função de inculcar no demandante às vagas de emprego as
“características culturais” exigidas pelos ofertantes. Fazendo-se os “ajustes” e conservando-se os
“diferenciais”, tem-se o trabalhador-imigrante ideal.

Devo a Patrícia Villen esta observação, a quem agradeço novamente pelo interesse e pelos comentários sobre este
trabalho.
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PARTE II
Usos do “trabalho imigrante”
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4

O CASO DA DESENTUPIDORA

Apresento agora o caso da Desentupidora, empresa sediada na zona sul da cidade de São Paulo
que contratou cinco trabalhadores por via do processo de mediação para o trabalho da Missão
Paz no início do mês de maio de 2018. A análise consistirá em construir a ação gerencial da
empresa para responder à seguinte questão central: o que determina a decisão pela contratação de
trabalhadores imigrantes? A ela, impõem-se as questões auxiliares: qual o “caráter” dos trabalhos
para os quais os trabalhadores foram mobilizados, isto é, qual é o “seu papel na estrutura de
emprego e os status a eles associados” (PIORE, 1980) ? Quais os desafios por ela encontrados para
recrutar trabalhadores para tais postos? Quais são os meios pelos quais ela os recruta?
O trabalho de campo para observação deste caso consistiu, como já mencionado, no
acompanhamento do processo de seleção e contratação, em uma visita à empresa no primeiro
dia de trabalho dos imigrantes contratados, uma entrevista com dois deles, conversas informais
com os demais e uma entrevista com o empregador num segundo dia de visita à empresa.

4.1

Trajetória e características de Desentupidora
As origens da Desentupidora remontam a 1996. Denise foi quem começou a empresa

(em circunstâncias ainda pouco claras), que à época prestava serviços avulsos para clientes
domésticos. Moacir, que era policial militar, só se juntou a ela cerca de seis anos mais tarde, tendo
na Desentupidora seu “segundo emprego”. Aproveitando a experiência com caminhões que ele
tivera desde a infância (transmitida por seu pai, caminhoneiro), juntou-se a ela realizando, à
princípio, a função de motorista; Denise, por sua vez, detinha a propriedade e exercia funções de
gerência, as quais Moacir – que tinha também formação técnica em administração de empresas –
veio também a assumir à medida em que a Desentupidora cresceu e ampliou seu quadro de
funcionários. Durante um período (que não foi possível determinar), os dois tiveram um caso
amoroso e que lhes gerou uma filha, atualmente com oito anos de idade. Embora o entrevistado
tenha dito não serem eles um casal, os dois moram na mesma casa para compartilharem a criação
da menina. Hoje, os dois detêm as funções de gerência e mando na Desentupidora, o que a
configura como empresa de organização familiar. 98

No dia de minha primeira visita à Desentupidora, Moacir disse “ser um pessoal de cima, que vem pouco pra cá”,
quando perguntei quem eram os donos da empresa, já que ele dizia ser somente o gerente. Suspeitando que não
houvesse dito a verdade, fiz a mesma pergunta a um funcionário, que disse serem Moacir e Denise os donos,
98
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Em seus dez primeiros anos de existência, a Desentupidora teve como seus principais
clientes além dos contratantes domésticos avulsos, pequenas e médias empresas do ramo
hoteleiro, alimentício e de supermercados. Nesse período, ela prestava, além da desobstrução de
tubulações, serviços gerais de limpeza, abarcando tanto dedetização, limpezas de caixas d‟água,
além de serviços de hidráulica e elétrica. Com o passar dos anos, sobretudo a partir de 2007, a
empresa logrou consolidar uma clientela entre empresas maiores, principalmente do ramo da
construção civil, sendo terceirizada por grandes empreiteiras privadas em importantes obras de
empresas públicas, como a SABESP e o metrô de São Paulo. A conquista dessa nova posição na
cadeia de serviços significou para a empresa uma importante oportunidade de crescimento, com a
qual ela pôde aumentar ainda mais seu efetivo de trabalhadores, aprimorar seu equipamento (com
a aquisição de carros maiores e de tecnologia mais avançada, sem os quais não poderia atender à
nova demanda) e abrir a filial em Recife. Seus antigos clientes, se não chegaram a ser
“abandonados”, foram relegados a segundo plano, e a Desentupidora passou a “mirar” as
grandes obras urbanas como seu campo privilegiado de atuação. Ademais, ela tratou de
especializar seus serviços: renunciou aos referidos serviços gerais de limpeza, elétrica hidráulica e
dedetização e passou a orientar-se exclusivamente ao jateamento, coleta e transporte de resíduos
rumo às estações de descarte e tratamento.
Atualmente, os serviços por ela prestados são: desobstrução por hidrojateamento de alta
pressão, desentupimento doméstico, esgotamento de caixa de gordura, esgotamento de lama
bentonítica e limpeza de poços. Nomeadamente, as principais empresas suas contratantes são
empreiteiras como Camargo Corrêa, Odebrecht, OAS e Mendes Júnior.

Estas solicitam à

Desentupidora que mantenha um ou mais de seus carros “de plantão” para eventuais
emergências nos canteiros de obras durante a maior parte do tempo de construção, à exceção dos
meses finais, quando as obras já estão em fase de acabamento. Além desses serviços,
relativamente estáveis e com duração mais ou menos predeterminada, a Desentupidora atende a
pedidos emergenciais, chamados de “aleatórios”, vinte e quatro horas por dia, o que exige que
haja sempre alguém no atendimento dos telefonemas e trabalhadores a postos que poderão ser
chamados a qualquer momento, dentro ou fora da jornada de trabalho estipulada; no último caso,
mediante pagamento de hora extra ou compensação em folgas. Esse dualismo da demanda pelos
serviços da Desentupidora determina a divisão interna do trabalho na empresa, pois a cada um
desses clientes ela reserva equipes distintas. O gerente nomeou três delas: equipe de obras

acrescentando que os dois seriam casados. No dia da entrevista, talvez sem lembrar-se da versão dada anteriormente,
Moacir dessa vez disse que Denise detinha a maior parte da propriedade, mas que dividia com ela as funções de
mando e administração.

110

(reservada aos serviços estáveis nos canteiros de obra), de residência e de limpeza (estas duas
delegadas aos “serviços aleatórios”), cada qual operando equipamentos distintos.
Tendo na terceirização de serviços para essas grandes empresas seu principal meio de
sobrevivência, a Desentupidora ficou em larga medida “refém” de sua demanda. Com a
participação das grandes construtoras nas obras de expansão do metrô de São Paulo, a
Desentupidora viveu seus melhores momentos entre os anos de 2011 e 2015, quando chegou a
contar com 87 funcionários “em papel” (quer dizer, com carteira assinada e vínculo empregatício
regido pela CLT), além de mais de uma dezena de temporários e terceirizados.99
No entanto, com a crise das construtoras desencadeada pela eclosão da “Operação LavaJato”, a Desentupidora viu cair abruptamente a demanda por seus serviços e só não foi levada à
falência por ter recorrido às “carteiras” – como o gerente se referia aos antigos clientes
(restaurantes e unidades domésticas) – e por ter conseguido negociar suas dívidas com os bancos
com algum sucesso, pois além de tê-las conseguido reduzir significativamente, ainda restava à
Desentupidora receber por muitos dos serviços que havia prestado às empreiteiras e cujos
processos ainda tramitavam na justiça.
É claro que nada disso bastaria se não fosse acompanhado de uma também abrupta
redução de custos, que se traduziu principalmente numa radical redução de seu quadro de
funcionários. Assim, ainda em 2016, ela passou a contar com nada mais do que 15 empregados, o
mesmo número que tinha nos idos de 2007, i.e., antes de seu primeiro forte ciclo de crescimento.
O seguinte trecho da entrevista é elucidativo do “grosso” da trajetória da empresa nos últimos
quinze anos:
(...) Foi mais ou menos de 2011 a 2015. Aí teve uma época que a gente mexia com as
empresas grandes, e teve uma outra época aí que teve uma recessão brava, também.
Acho que foi de dois mil... pode ser de 2008 a 2011, teve uma recessão braba aí nessa
época, também. Só que aí a gente tava se emergindo, né? Que a gente na verdade
cresceu de 2003 a 2007. Nessa época a gente só vivia patinando, trabalhando pra todo
mundo, tal. Aí de 2007, 2008 até uns 2009, 2010, entrou uma recessão brava. Aí de
2009 até 2011, começou a melhorar... a gente melhorou, né? Aí quando entrou os
Metrô mesmo, que nós começamos a comprar, investir, né? Buscar um investimento,
comprar caminhão novo, comprar equipamento, o banco começou a liberar pra todo
mundo, né? BNDES... Aí você viu que tinha o dinheiro... os caras te davam serviço, e o
banco tava ajudando todo mundo, você entra no banco, né? Aí a gente aproveitou esses
5, 6 anos bons... que na verdade fizemos as dívidas, compramos um monte de
equipamento, nesses 5 ou 6 anos pagamos, quando veio a crise de novo das
construtoras muitas do nosso ramo entrou mal e caiu em decadência também, e nós
não. Por quê? Porque à medida em que foi acabando os serviços do Metrô nós também
fomos parando... fomos dando um tempo, pagando dívida. Quando veio mesmo a

Sobre os terceirizados, o entrevistado mencionou somente os voltados à filmagem dos trabalhos. Determinadas
empresas, como a SABESP, exigem que ao final da prestação de um determinado serviço, lhes sejam entregues
vídeos (à maneira de um “antes e depois”) atestando que a causa da obstrução na tubulação foi efetivamente
removida. Para isso, a Desentupidora contrata uma empresa específica, que possui o equipamento necessário a fazer
penetrar as câmeras pelos tubos.
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crise, as dívidas só tinha com os bancos e era pouco, e nós tinha muito dinheiro pra
receber. Picado e tudo na negociação… (Moacir, gerente da Desentupidora)

No que concerne à organização interna da empresa, tal redução de quadros
necessariamente impeliu a uma reconfiguração dos postos hierárquicos. As mudanças exatas
ocorridas não puderam ser precisadas na entrevista. Entretanto, Moacir falou em uma quebra de
três postos na hierarquia. O posto de chefes de telemarketing passou a chamar-se “chefe de
mesa” e, com isso, a encarregar-se, além da propaganda, também de parte do processo de venda
dos serviços como orçamentista. Igualmente suprimido foi o posto de “chefe de frente” ou
“chefe de pátio”, cujo ocupante tinha poder de mando em cerca de quatro ou cinco obras
distintas. Ele deu lugar aos chefes de equipe, cada qual encarregado de escalar e gerenciar equipes
para serviços particulares. Com isso, Moacir “desceu” da administração e passou algumas funções
dos antigos chefes de pátio, comandando os mecânicos e delegando poderes aos chefes de
equipe.
A organização da hierarquia da empresa atualmente é aproximadamente a seguinte: no
topo, Denise encarrega-se da administração geral e, em última instância, detém todo o poder de
mando;100 em seguida, tem-se o posto de chefe de mesa e orçamentista, que determinam os
termos das negociações dos serviços com os clientes; a estes, respondem as atendentes,
encarregadas das vendas por telefone e internet. No que toca à execução dos serviços
propriamente ditos, Moacir (que encarrega-se também parcialmente do setor de vendas) distribui
ordens e poderes aos chefes de equipe; estes, tratam de selecionar os trabalhadores que julgam
mais apropriados para determinados serviços e controlam sua execução nos locais de trabalho; na
base, enfim, todos os encarregados de executar os trabalhos: técnicos e, por último, ajudantes. Há
ainda pelo menos dois funcionários que não ocupam postos de venda ou administração, mas que
trabalham também no pátio da Desentupidora: um porteiro (dotado de uma função de supervisão
muito particular, como mostrarei em breve) e uma faxineira-copeira, encarregada de limpar o
local e preparar o café.
No dia da visita à empresa, pude identificar não mais que cinco mulheres na
Desentupidora. Além da faxineira-copeira e de Denise (que é dona e preside da empresa), uma
delas ocupando o cargo de chefe de mesa e as demais, atendentes e vendedoras. Quanto ao
restante do efetivo, é inteiro composto por homens. Um ou dois, além de Moacir, em postos de
administração (orçamentistas), todos os demais sendo executores.

Embora na prática, apesar de ter se deslocado da administração para o posto de chefe de pátio, Moacir parece
ainda compartilhar com ela tais poderes.
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No dia da contratação na Missão Paz, Moacir me contou que estavam “desesperados” e
precisavam contratar trabalhadores com urgência, pois no último ano suas principais clientes
vinham se reerguendo, retomando as obras e lançando novos empreendimentos – muitas vezes,
acrescentou, “disfarçadas” em empresas menores que não tinham suas reputações abaladas no
“mercado”. Com isso, voltou a crescer a demanda pelos serviços da Desentupidora, com o que
ela teve que retomar rapidamente a contratação de pessoal, contando no momento da realização
do trabalho de campo com aproximadamente 45 trabalhadores, isto é, três vezes mais do que há
dois anos. Foi nesse novo ciclo de crescimento demanda crescente que ela optou pelo
recrutamento de trabalhadores imigrantes.
Quais estratégias de seletividade de pessoal estariam fundamentando tal operação? Quais
características têm os trabalhadores imigrantes que os tornaram atrativos para a empresa nesse
novo cenário de expansão? Quais foram os critérios de sua seleção? São eles referentes a
qualificação (os imigrantes sendo mais qualificados que os brasileiros) ou respondem antes a
estratégias de controle sobre a organização do processo de trabalho e produção de
consentimento?
Na entrevista, Moacir declarou que a ideia de contratar imigrantes lhe surgiu ao ver que
muitas das empresas com as quais a Desentupidora trabalha haviam-no feito recentemente e
estavam satisfeitas.101 Mencionei anteriormente que o desejo dos gerentes da Desentupidora era
contratar especificamente trabalhadores venezuelanos. Se no dia do processo de contratação
optaram por três haitianos (que Moacir explicitamente antes disse não querer102), um angolano e
um marfinense, foi somente porque não havia ainda candidatos de nacionalidade venezuelana
presentes na sessão de seleção.103 Também já expus (3.1.) os aspectos gerais que pude observar no
processo de contratação da Desentupidora; antecipei (3.2.) ainda que todos os imigrantes
contratados foram demitidos pouco tempo após o processo de contratação – sendo somente um
reintegrado – e antes do período de experiência predeterminado em contrato. Argumentarei
adiante que foi mais no episódio da demissão e recontratação do que no de seleção propriamente
dito que essa estratégia se revelou.

Não se trata das empreiteiras para as quais trabalha, mas de outras empresas terceirizadas, como do setor de
limpeza.
102 Sua aversão aos haitianos foi novamente expressa na entrevista. Disse ele: “(...) então eu fui perguntando [a respeito
das qualificações de cada candidato] e fui separando: „ó, vou levar 5 hoje. Pode ser que eu busque mais 4‟. Eu precisava de 9 ou
11, 12... Como só tinha os haitianos, eu falei: “puta merda. Tá difícil de eu escolher aqui, né?”
103 Antes de dirigir-se à Missão Paz, ele ligou para o consulado da Venezuela e lhes falou sobre sua intenção de
recrutar venezuelanos para sua empresa. Foi o funcionário do consulado quem lhe recomendou que procurasse a
Missão Paz, pois era lá que os venezuelanos seriam acolhidos na cidade e lá mesmo seria possível realizar os
processos de contratação.
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No entanto, para compreendê-la, cumpre antes dar um passo atrás e investigar por que
vias a Desentupidora tradicionalmente recruta trabalhadores, ou seja, a quais reservas de força de
trabalho ela têm acesso. Duas delas foram reveladas na entrevista. A primeira, mais importante e
“preferida” é a mobilização de migrações internas, pelo recrutamento de jovens nordestinos,
homens, pouco escolarizados e com entrada recente ou incipiente no mercado de trabalho, os
quais são acessados por redes familiares e de amizade. A este respeito, assim se pronunciou o
entrevistado:
Moacir: (...) como eu te falei, a gente pega muito nordestino que chega sem profissão.
Às vezes tem uma carta de motorista, às vezes nem tem. Então o que eu faço? “Ah, eu
tenho noção de guiar”. “Ah, mas não tem carta”. Beleza: “motorista, manda ele
manobrar o caminhão pra lá e pra cá, dar marcha a ré, de vez em quando você deixa ele
trazer o caminhão...”. Ele vai pegando o jeito. Aí: “ô, seu Moacir, ó, posso tirar carta”.
“Beleza. Vai pra autoescola. Vou financiar ela pra você, você vai me pagar”. “Beleza”.
“Quanto é lá? É cheque, é cartão?”. “É assim, assim e assado”. “Pode tirar a carta”. Ele
tira. Aí, com o tempo, ele muda a carta e vai ficando. Eu tenho funcionário de 15 anos
aí, outros de 10. E sabe como? Molecada! Chega, vê os caminhão... todo moleque que
não tem estudo é louco pra ter um caminhão, pra pegar caminhão e trabalhar de
motorista. Então eles sabem que a gente ajuda. Igual eu te falei aqui no curso: “tem cara
que é apto a uma função, ele é apto a dirigir, apto a conversar, apto a vender. Outros só
é bom pra executar, mas também não fala nada”. Então é onde o cara tem esses planos
de carreira assim. Como aqui se ganha um pouco mais do que... o cara vem do
nordeste, pra chegar aqui e trabalhar de servente de pedreiro e ganhar 960 conto, né? O
cara chega louco pra melhorar de vida. Você acha que vai melhorar de vida com 960
reais? Quando ele chega aqui e começa a aprender uma coisa, aprender outra, vê que os
parceiros dele anda de carro zero, moto zero, alguns não pagam aluguel... o cara: “olha,
mãe...”. Então o cara começa a querer crescer. Se o cara tem vontade, você investe no
cara.
E esse pessoal, às vezes tem o caso de alguém que chegou e começou a ir
mesmo, aprendeu a dirigir, a fazer o serviço e hoje tá aí na…
Moacir: ... hoje tá aí, e é chefe de equipe. E os caras que entram, eu falo a mesma coisa:
“ó, teste todos os caras, o que for bom pra você é você que sabe. Se você achar que o
cara tem condição de crescer, deixa ele passar. Também se o cara é pau-mandado, não
resolve nada, aquele cara parasita que só faz as coisas se empurrar, já não serve,
entendeu? Você vê o que você faz”. Aí ele vai dando aquela carreira pro cara, ele vai
ajudando o cara, ele vai ensinando o cara, entendeu? Até que o cara chega…
E como que esse pessoal vem parar aqui? O cara chega do nordeste... como que
você entra em contato com ele?
Moacir: A bem da verdade, a Denise é nordestina, né? Ela veio de lá fodida também,
começou desse jeito. Foi entrando em empresa, aprendeu a trabalhar. E como São
Paulo é feito por nordestinos, né... como ela conhecia muita gente, ela mandou parente,
muitos conterrâneos, muitos conhecidos, e o pessoal... você entendeu? Tanto que
muitos parentes dela veio trabalhar e saiu bem de vida daqui. Tem sua empresa própria,
seus caminhão, suas casas, entendeu? Por quê? Chegou aqui com 16, 17 anos, há 10, 15
anos atrás e conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Aqui é o seguinte, igual eu falei pro
cara: “ó, você entra com tanto. Só que quem vai fazer seu salário é você. Se você gosta
de dinheiro, precisa de dinheiro, nunca fala „não‟ na hora que precisa”. É onde o cara
vai e ganha dinheiro. Por quê? O cara: “ah, tô acostumado...”. Ô, chegou cara que
ganhava 400 reais por mês, 300 reais lá no Nordeste. Não pode ganhar menos do que
um salário, né?
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A segunda via de acesso a reservas de força de trabalho se revelou de maneira inusitada. A
Tabela 1, referente ao processo de contratação da Desentupidora, como já mencionado, não
pôde ser completada porque nem sempre as perguntas feitas aos entrevistados eram as mesmas.
Se a única coluna que pôde ser inteiramente preenchida foi a alusiva ao consumo de álcool, é
porque foi também a única questão feita a todos os candidatos, sem exceção. Intrigado com isso,
deixei esse tema por último na entrevista. A reação imediata do entrevistado, por si só, foi
significativa:
Pesquisador: Aquele dia da Missão Paz, que teve a palestra e tal, você perguntava pra todos se eles
bebiam. Por quê?
Moacir: [apontando para o gravador sobre a mesa] Desliga aí. Sabe que que é?

Com o gravador desligado, prosseguiu: “é que aqui a gente trabalha muito com drogado”. O
consumo de bebidas alcóolicas e drogas ilícitas (principalmente maconha e cocaína e, em menor
grau, crack) parece ser um grave problema para a administração da Desentupidora na gestão e
controle de sua força de trabalho. De acordo com o gerente, é frequente que os trabalhadores se
entorpeçam nos bares do entorno do pátio da empresa nas noites em que têm de permanecer
como “plantonistas”; igualmente constante é que esgotem seus salários nas “bocas” da região
logo após recebê-los. Portanto, a preocupação com o consumo de bebidas alcoólicas que, em
suas palavras, “puxaria para outras drogas”, estaria em evitar que os trabalhadores imigrantes “se
deixassem levar” pelos brasileiros e tivessem o mesmo destino que outros tiveram depois de
ingressar na Desentupidora: o vício em drogas. Tal foi o sentido da manifestação de Moacir
durante a “palestra de preparação” na Missão Paz quando disse à palestrante que desejava
contratar imigrantes justamente para isolá-los dos trabalhadores brasileiros: a seus olhos, estes
seriam, em sua maioria, excessivamente problemáticos e a socialização prolongada com eles,
fatalmente desvirtuadora.
Alcoólatras, “drogados”, ex-presidiários e foragidos parecem ter composto o quadro de
trabalhadores da Desentupidora ao longo de sua trajetória. O entrevistado contou o caso de um
foragido que bateu às portas da empresa apresentando documentos falsificados e dizendo estar
desesperado, cansado de fugir e ávido por encontrar um meio de obter algum dinheiro para
poder contratar um advogado e regularizar sua situação perante a justiça. Moacir, que então ainda
era efetivo da Polícia Militar, deixou clara ao homem sua posição, e consentiu em mantê-lo na
empresa mediante acordo verbal, contanto que não fosse envolvido se porventura “a bomba
estourasse”. O homem teria trabalhado lá durante um ano, com o que conseguiu cumprir com
seus objetivos e, uma vez em situação legal, desligou-se da Desentupidora para abrir seu próprio
negócio.
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Outro caso relatado digno de nota (este não no dia da entrevista, mas no primeiro dia de
visita à empresa) foi o de um motorista que, ao sair para a realização de um serviço, se embriagou
e, sem sucesso, tentou cometer suicídio fazendo colidir o caminhão que dirigia contra uma
mureta em plena Marginal Tietê. O homem ficou hospitalizado por algum tempo, o veículo foi
perdido e o caso gerou “dores de cabeça” - além, é claro, de altos prejuízos - à gerência da
Desentupidora por um longo período. Outros casos de funcionários (inclusive motoristas)
flagrados bêbados por clientes ou pela polícia foram também por ele relatados.
Moacir declarou ter clareza do consumo de álcool e drogas ilícitas no interior do pátio da
empresa, mas disse que a administração da empresa resignou a tentar coibir a prática e passou a
simplesmente “fingir que não vê”. Quando de minha primeira visita à Desentupidora, pude
constatar parcialmente isso: havia lá dois homens, ambos certamente acima dos cinquenta anos,
visivelmente embriagados que erraram pelo pátio durante e toda a tarde e parte da manhã. Um
deles foi repreendido algumas vezes por Moacir e por outros funcionários por estar falando
muito e importunar os demais; o outro, em comportamento inversamente oposto, ficou
praticamente todo o tempo sentado nos degraus de uma escadaria, calado e a fumar quase
incessantemente. Pelo que me pareceu, os dois moravam ali. A impressão foi reforçada no dia da
entrevista, quando Moacir mais de uma vez referiu-se a “um pessoal que fica aí”.
Durante o período da noite, um vigilante é mantido no pátio para controlar o acesso e
verificar o fluxo de entrada e saída dos trabalhadores. Homem de confiança da gerência, ele se
encarrega de relatar a ela os horários de entrada, saída e as “condições” em que se deram, isto é,
informar à administração quem saiu e retornou “alterado”. No entanto, seu trabalho se restringe
a isso; ele não tem quaisquer condições ou poderes repressivos e/ou coibitivos.
Em suma, trabalhadores “desviantes” de toda sorte, lumpenproletários reais ou
potenciais, são a segunda reserva de força de trabalho a que tem acesso a Desentupidora. O
próprio entrevistado disse que a empresa é conhecida no bairro por “dar emprego para qualquer
um”. Portanto, é a ela que se dirigem aqueles que não têm mais para onde ir, pelo menos não
dentro do mercado de trabalho “legal” – de toda forma, o trânsito rotativo de trabalhadores entre
a Desentupidora e o “mundo do crime” pareceu não ser tão incomum, a julgar pelo depoimento
do gerente. É preciso, porém, não tomar essas duas fontes mencionadas - os migrantes internos e
os lumpenproletários do bairro – como duas realidades que não se encontram. Uma vez na
empresa, os trabalhadores oriundos dessas duas vias passam a compartilhar seus destinos, como
o próprio gerente declarou. O consumo de álcool e drogas, dentro e fora do local e período de
trabalho seria assíduo e “epidêmico” na Desentupidora.
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Algumas questões de imediato se impõem: por que a Desentupidora mantém esses
trabalhadores “problemáticos” em seu efetivo? Quais dificuldades em recrutar e manter
trabalhadores ela encontra que a torna “dependente” daqueles? A resposta está no caráter do
próprio trabalho exigido pela empresa. Ele é um exemplo paradigmático daquilo que a literatura
em língua inglesa denomina “3-D Jobs”: dirty, dangerous and demeaning - sujo, perigoso e degradante
(Castles, 2002). Nem sempre os problemas a que a Desentupidora é chamada para resolver se
solucionam somente fazendo descer as mangueiras pelas tubulações para sugar ou diluir os
resíduos que causam obstrução. Muitas vezes, é preciso que os trabalhadores acessem os canais
subterrâneos de esgoto, seja para posicionar com maior precisão o equipamento ou para remover
manualmente os resíduos. É, portanto, um trabalho de alto risco, insalubre e extremamente
desagradável, que poucas pessoas se dispõem a realizar pelo nível dos salários que a
Desentupidora pode ou está disposta a pagar. O próprio gerente é convincente a este respeito:
E você falou que você viu esses seus clientes, né? Esse pessoal que contrata
vocês para os serviços, contratando imigrantes também. Você falou: “ah, se eles
podem, por que não a gente?”. Esse pessoal, são as construtoras, quais são
essas empresas?
Então, como eu te disse, esse nosso serviço... não propriamente das construtoras, mais
os serviços de limpeza, né? Lá você mexe com tudo, tudo quanto é tipo de limpeza,
tudo quanto é tipo de material você vai lá e pega. Então você não acha mão de obra pra
fazer…
Por quê?
Ué! Você... um exemplo: você é formado, já tá na sua segunda formatura. Eu tenho que
limpar formol de defunto lá da estação de tratamento de Jundiaí. Tem que entrar dentro
da caixa, lá, superequipado, com 3, 4 roupas de couro, luva, máscara... bater água lá,
jatear e sugar. Você vai por 1300 contos, 1500 contos? Você não vai. Você só vai se for
por 8, 10 mil. Por quê? Você tem nível superior, você não vai arriscar a se machucar, a
pegar uma doença…
Tem a ver então com o próprio serviço?
Você entendeu? Você tem que pegar gente, treinar ele, pra poder ir lá e fazer o serviço.
Não tem que ter alguém pra fazer? Sempre tem alguém que faça, e é nós. Então... eu
não sei porque, depois que houve a disparidade, os agricultores vir pra grande cidade
nos anos 80, que acabou as lavouras, tudo mecanizado, começou a sobrar muita gente.
Só que, contudo, porém, eu não sei se antigamente era menos máquina e mais braçal,
você conseguia mais gente pra trabalhar (…) Hoje você não consegue mão de obra,
porque ninguém quer trabalhar. Eu acho assim, a política do Lula matou... ele ajudou
muita gente, mas matou muita gente também, assim, em questão de mão de obra
deixou muita gente preguiçoso, né? E o que acontece? Se você não pagar bem e não
pegar aquele necessitado mesmo, que quer trabalhar, ele não vai. É aonde você tem que
pegar pessoas, treinar elas e pagar bem, senão elas não vão. Você vê, o salário mínimo
é... 900 e? 960 agora… (...) O nosso salário aqui, o mínimo é 1240. Só que a pessoa
quando tá aqui, ela nunca ganha 1240. Ganha de 1600, 1800, 2000 pra cima. Por quê?
Como eu não tenho mão de obra, eu falo: “ó, tem essas horas extras aqui, pra fazer tal
serviço”. Mesmo que ele não queira ir, ele vai ter que ir. Não é que eu tô forçando, eu
sou um carrasco, escravidão... Não! [É] Que se não for, não tem ninguém pra ir! Eu
vou perder o serviço, não tem como pagar eles! Então o que eu faço? Eu pago bem pra
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eles pra eles ir lá e executar, entendeu? Além de eu compensar no dinheiro, ainda
compenso em folga. (...) Porque como são serviços aleatórios, emergencial, não é toda
hora que vai ter o serviço. Tipo: “ah, deu 4 serviço no mês”. Só que esses 4 serviços
tudo fora de hora, serviço caro. Aí todo mundo vem aqui, trabalha o dia todo, de noite
vai dormir. Trabalha o dia todo, de noite vai dormir. Vai ter uma hora que eu preciso de
gente pra trabalhar 2, 3 período lá direto. Entendeu? É a hora que todo mundo tá
ganhando dinheiro. Então eu falo pra eles: “ó, vocês podem tá à toa aqui agora, só que
eu sou precisar de noite eu vou te chamar, tudo bem?”. “Não, tudo bem...”. “Paga?”.
“Pagamos”. Por quê? Porque a gente tá cobrando, tá cobrando trabalho, a gente vai
pagar, lógico, né? Então a gente acaba... porque você já pensou se você manter aí... você
tem 20 caminhão, você manter 20 motorista de dia, 20 ajudante de dia, depois 20 à
noite... 20 motorista de dia e 20 à noite. Não dá pra manter, você fale. Não tem como
pagar. Então você tem que pôr os que saem pra serviço, deixar uns de reserva e ficar
mesclando. “Fulano, ó...”. Igual o Metrô, da meia noite às quatro da manhã, “Fulano, ó,
5, 6 aí vai embora, dorme, à noite eu vou precisar de vocês. Se der serviço amanhã,
vocês continuam embalado. Se não der, vocês podem ir embora dormir”. Só que, se
eles trabalham… (...) E a gente fala: “se você tiver compromisso, você marca 2, 3 dias
antes”. “Por quê?”. “Porque eu sabendo que você vai faltar, não vai poder trabalhar, eu
já deixo outras pessoas no encaixe, já engatilhado, porque se der emergência, eu tenho o
pessoal pra ir”. Entendeu? Então muita gente não gosta de trabalhar aqui por causa
disso aí, porque não tem hora. Às vezes a gente chega aqui e pergunta: “ah, mas você
gosta da sua família?”. “Ah, eu gosto”. “Só que você tem que gostar só 50%, 50% você
tem que gostar de nós e 50% da sua família”. É onde começa a mulher a brigar, a ter
problema em casa. No fim o cara não ganha, ele sai, mesmo ganhando bem. Você já viu
um negócio desse?! E tem o cara que até gosta, só que a família não deixa ele trabalhar.
Quem aguenta também, trabalhar 15 dias direto num lugar só? Não aguenta. Só que eu
sou obrigado a manter sábado e domingo alguém aqui, por causa de serviço aleatório.

Pode-se perceber pela fala do entrevistado que o trabalho na Desentupidora requer
trabalhadores que, além de dispostos a realizar trabalhos penosos, sejam também altamente
móveis, isto é, passíveis de cumprir expedientes de trabalho incertos e intermitentes, adequando-se
a constantes variações de duração e periodização das jornadas de trabalho. Isso reclama, por parte
dos trabalhadores, uma organização sempre diferencial das parcelas de tempo livre e de trabalho,
cuja possibilidade é reduzida quando estes se encontram imersos em um ambiente familiar
solidamente constituído. É notório que, de fato, nenhum dos cinco imigrantes contratados tivesse
suas famílias residindo no Brasil.
Daí também a necessidade de manutenção dos “desviantes”, desprovidos de outras
opções de emprego, no quadro de efetivos da empresa. Estes são, efetivamente, os que podem
permanecer no trabalho; o que não significa, evidentemente, que sempre o façam por longos
períodos de tempo, como o demonstra o caso do foragido. Por sua vez, os trabalhadores
socialmente mais “ajustados” tendem a abandonar a empresa assim que melhores opções de
emprego se lhes apresentem. Portanto, fixar os trabalhadores, mantê-los vinculados à empresa e
identificados com seus objetivos, parece ser um problema grave para a administração da
Desentupidora, e isso a despeito do discurso de seu gerente a respeito das compensações salariais.
Isso posto, voltemos aos trabalhadores imigrantes. A esperança de que seriam
trabalhadores passíveis de criar mais vínculos com a empresa, de que seriam mais “fiéis”, foi o
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fator determinante em sua contratação. Quando perguntado a respeito das expectativas que
nutria com a contratação dos imigrantes, o gerente assim se exprimiu:
Ah, era unir o útil ao agradável. Se eles tavam precisando de trabalho, nós tava
precisando de mão de obra, então por que não tentar com eles, né? Chamar eles pra
trabalhar? Foi aonde caiu a ficha, né? A gente teve essa ideia. E eu achei bom, eu vou
pegar mais. Já que eu tenho que treinar o pessoal... o pessoal que precisa realmente, eu
vou pegar eles e vou treinar pra mim ficar com eles, entendeu? Porque os brasileiros,
vou te contar... Os caras chegam aqui, você ensina, aprende, eles ganham dinheiro e...?
Vaza!, me deixa na mão. Entendeu? E eles, com certeza, pra eles ir embora só se for
embora de volta, né? Porque é difícil de eles saírem de uma empresa e ir pra outra. Eles
é mais... se eles aprendem num lugar, eu senti que eles são mais fiel. Eles dá mais valor
naquela empresa que ajudou ele, que deu um meio pra ele. Não é igual o brasileiro: “ah,
eu vou trabalhar onde me paga mais”. “Não, se lá é melhor pra mim eu vou trabalhar
lá”. “Não, lá é mais perto da minha casa”. Ele não liga pra trabalho, entendeu? Já os
menininho não, eles vêm realmente pra trabalhar e juntar algum dinheiro, e isso aí é
bom pra nós, entendeu? A gente une o útil ao agradável. Se eles tão precisando, e nós
também tamo, nós damos treinamento, precisamos da mão de obra deles... eu acho que
essa é a intenção.

Embora, em sua maioria, eles tenham sido contratados em função de suas qualificações,
não parece ter sido esse o critério decisivo para sua escolha ou, mais precisamente, sua
manutenção na empresa. Como vimos na seção referente à sessão de contratação, as perguntas
relativas à qualificação de fato eram feitas a todos, mas o que se exigia era nada mais do que
“noções” (como a todo momento Moacir e Denise diziam) pertinentes ao cotidiano do trabalho,
por exemplo: de fiação elétrica, tubulações, mecânica (de veículos) e capacidade de dirigir carros
e/ou caminhões. Wisly possui curso superior em eletrônica, diplomado na Venezuela; Marthy já
trabalhara como mecânico; igualmente declarou tê-lo feito Antônio (embora mais tarde os
gerentes da Desentupidora terem descoberto, segundo o entrevistado, ser mentira); Brahima, por
sua vez, era habilitado (na Costa do Marfim, não no Brasil) a dirigir todo tipo de veículos, de
carros pequenos a caminhões; por fim, temos Vesner, o haitiano que só foi contratado por ter se
recusado a retirar-se da sala quando acabou o processo de contratação e, não tendo sido
selecionado, dirigiu-se a à mesa onde estavam os gerentes e, obstinado, implorou para que lhe
fosse dada uma vaga. Ora, foi ele o prioritário e, até o momento de realização da entrevista com o
empregador, o único a ser reintegrado depois que os cinco foram demitidos. Mais uma vez,
ouçamos o gerente:
(…) O menino vai ser bom vendedor. Não sabe nem conversar, o danado…
Quem?
O Vesner, esse um que ficou aí. Não é não? Ajudante, não tem carta, não sabe guiar,
não sabe nada. Só que o bicho tem uma malícia, tem uma visão da coisa... só sai com os
caras do desentupimento. Falou: “ô, rapaz, esse cara aqui, a hora que ele aprender a
falar, ele vai ser bom. Ele vai ser bom pra executar”.
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E por isso que você escolheu ele? (...)
Entendeu? Aí ele sempre reclamava: “puta, eu tenho filho, eu tenho família, tô duro, eu
passo fome, não sei o que, bla bla bla...”. “Então tudo bem, então você fica.” [destaque meu]
E ele... você quase não contratou ele aquele dia, né?
Oi? Ah, eu não queria ele, de jeito nenhum! …
... ele que foi lá na mesa…
Falei: “meu, o cara dá trabalho pra andar, meu! O cara é songa-monga!” Você conhece
o cara pelo andar do cara, né, meu? Não sei se é porque eu sou polícia, só de bater o
olho no cara eu já sei o que o cara é, né? E ela falava: “não, não, vamos lá, vamos lá...”.
Aí o cara... rapaz, o cara é bom! Você vê como é que é? E tinha um outro, um daqueles
outros negão lá, que também era muito bom.
Quem?
Eram 3 lá, que era bom, que levou pro Pão de Açúcar. Os 3 era bom, só que um se
destacava. Eu não lembro de nome, assim…
E ele era de qual país, você lembra?
Não lembro. Aí eu falei pra Denise: “ó, Denise, vamos pegar esse de volta já, de
imediato, e a gente busca um daqueles, e a gente busca o mecânico, busca mais um
ajudante pra treinar”. Entendeu? (...)

A partir dos depoimentos do gerente, pode-se perceber que são vários os sentidos em que
os trabalhadores imigrantes são vantajosos à Desentupidora. Em primeiro lugar, ir ao centro de
São Paulo para realizar um processo de seleção entre vinte candidatos é consideravelmente mais
fácil e proveitoso do que a mobilização de migrações internas de longa distância. No caso dos
imigrantes internacionais, eles já foram deslocados e arcaram com os custos de sua própria
viagem, poupando à empresa trabalho de planejamento e despesas que normalmente tem quando
se trata de mobilizar migrantes nordestinos.
No mais, havia uma expectativa do empregador (que até então o tempo não permitiu
ainda verificar) de que os imigrantes seriam mais disciplinados para o trabalho e menos
propensos à embriaguez e à drogadição. Se tornariam, por isso, mais facilmente controláveis.
Tentei mostrar, ainda, que a manutenção dos trabalhadores na empresa é um problema
permanente para a administração da Desentupidora. Contudo, um outro aspecto não foi ainda
explicitado, embora tenha-se permitido antever: vigora, na empresa, um regime de rápida e
intensa rotatividade do trabalho, tendo ela de demitir e contratar na mesma velocidade em que
varia a demanda por seus serviços. Portanto, o controle sobre a mobilidade do trabalho é aí
decisivo à sua sobrevivência: isso envolve, naturalmente, também o controle sobre a imobilidade da
força de trabalho, quando se trata de manter o trabalhador vinculado à empresa; ou, quando se
trata de pô-lo efetivamente em movimento, fazendo-o adequar-se às referidas variações nas
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durações da jornada de trabalho e na organização dos tempos de trabalho e de não-trabalho no
quotidiano.
Esse último fator, é decisivo em função da necessidade vital que a Desentupidora tem dos
chamados “serviços aleatórios”, sem os quais ela não conseguiria arcar com as vicissitudes das
variações da demanda e da concorrência. Novamente, graças a eles foi que ela não foi levada à
bancarrota pela recessão de 2014 e pela crise das construtoras. Diferentemente de empresas
maiores, que podem prescindir de turnos noturnos e serviços aleatórios para preservar suas
margens de lucro, no caso da Desentupidora, disse o gerente: “(...) as empresas contratam nós porque a
gente trabalha fora de hora”. Trata-se de um caso típico de empresas relativamente pequenas
inseridas em setores de mercado altamente competitivos. Como Sassen já via com precisão:
Empresas no setor competitivo do capital calculam ganhos adicionais da (1)
flexibilidade da oferta de trabalho (i.e., turnos noturnos e facilidade de contratação e
demissão) e da (2) flexibilidade organizacional (i.e., uso de equipamentos perigosos em
espaços de trabalho precários). Esses dois tipos de ganhos podem ser muito
significativos para firmas que operam com margens estreitas de lucro, estão sujeitas a
amplas flutuações de demanda e dependem, para sua sobrevivência, de suprir a
demanda quando quer que ela emirja (Sassen, 1988, p. 40) 104

A isso, soma-se, neste caso, uma posição subalterna da empresa na cadeia de serviços
urbanos. Na totalidade dos “serviços grandes” em que ela trabalha (i.e., obras públicas), o faz na
condição de empresa subcontratada dentro do regime de licitações. Seja na condição de empresa
terceirizada pelas grandes empreiteiras ou por “atravessadores” anônimos, ela jamais consegue ser
competitiva o suficiente para, sozinha, vencer as licitações para os serviços a que é chamada a
realizar.
Geralmente a gente é o terceirizado do... a gente chama de atravessador, mas é os caras
que ganha, que tem... Na verdade, tem licitação... não sei se eu posso falar, que vai você
ou um qualquer, lá, um testa de ferro, que tem milhões, vai lá e concorre. E eu que sou
profissional, que tem uma estrutura dessa, nunca ganho a licitação. O outro vai lá e
ganha. Aí, vai e me contrata. Ele ganha, vamos supor... teve cara aí que ganhou a 90
reais o metro da SABESP e pagava 15. Quanto que esses cara não ganha? (Moacir)

Quando se trata também de “serviços grandes” para contratantes privados diretos, ela
dificilmente tem meios de negociar os termos de realização dos serviços em pé de igualdade com
seus contratantes. Um caso recente é ilustrador a este respeito. Associado a outra circunstância

No original inglês: “Firms in the competititve sector of capital derive additional benefits from (1) labor-supply flexibility (e.g., night
shifts and ease of hiring and firing) and (2) organizational flexibility (e.g., the use of hazardous equipment substandard work spaces).
These two types of benefits may be quite significant for firms that operate on narrow profit margins, are subject to wide fluctuations in
demand, and depend for their survival on meeting demand whenever it emerges”
104
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(esta da ordem do “contingente”), este caso esteve diretamente relacionado à demissão dos cinco
trabalhadores imigrantes recém contratados. Passo agora, enfim, à elucidação das circunstâncias
desse desligamento, com o que concluo a presente seção.
Menos de duas semanas após contratação, um evento inesperado imprimiu um forte
abalo à gerência da Desentupidora: a greve nacional dos caminhoneiros, que eclodiu no dia 21 de
maio. Embora os funcionários da empresa não tenham sido mobilizados no movimento, sua
administração não ousou pôr seus carros em circulação, temerosos de eventuais danos que
poderiam sofrer se porventura se deparassem com bloqueios nas ruas. Portanto, durante os dez
dias em que durou a greve, a empresa não realizou nenhum novo serviço “grande” (embora os
carros que já estivessem dispostos em determinados canteiros de obra tenham permanecido
operando), somente serviços domésticos pequenos e mais baratos, que são feitos com veículos
menores. De maneira a minimizar os prejuízos, a Desentupidora demitiu, em números
aproximados, oito funcionários: cinco em São Paulo (os imigrantes) e três na unidade do Recife.
No caso da unidade paulista, somou-se a isso uma outro evento inesperado, mas este
próprio da relação desigual estabelecida entre a Desentupidora e seus contratantes.. Um dos
principais serviços que ela vem prestando atualmente é em um antigo centro de distribuição do
grupo de Pão de Açúcar, localizado nos entornos da rodovia Anhanguera, zona norte de São
Paulo. Nos últimos dias de 2017, o galpão onde o centro funcionava sofreu um violento incêndio
que o destruiu inteiramente. A Desentupidora foi contratada pelo grupo para garantir que, nos
dias de chuva, não escorresse dele material contaminado que pudesse contaminar águas pluviais.
Era lá que três dos cinco imigrantes contratados vinham sendo utilizados. Contudo, o Pão de
Açúcar passou a exigir a realização de exames médicos e alguma espécie de certificação de
capacitação dos trabalhadores por parte das empresas por ele contratadas, e parece ter transferido
a elas os custos de realização dos referidos exames. Como a gerência da Desentupidora não tinha
ainda a certeza de que manteria os cinco imigrantes contratados dentre seus quadros (pois eles
estavam ainda em período de experiência), ela optou por enviar ao galpão funcionários mais
antigos, já plenamente efetivados, de maneira a não correr o risco de ter que gastar com esses
custos adicionais mais de uma vez.
A solução encontrada pela Desentupidora foi de, por sua vez, também transferir os
custos; mas agora, para os mais vulneráveis da cadeia: os trabalhadores. Por isso seus gestores
optaram por adulterar os termos do contrato de trabalho diminuindo o período de experiência
dos recém-contratados de 45 para 30 dias. As contas fecharam quase perfeitamente: com essa
redução, em vez de pagar para cada um dos contratados um montante de R$ 1.860,00 ao fim do
período de experiência, pagaram o salário exato de um mês de trabalho, R$ 1.240,00, ou seja, uma
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economia de R$ 620,00 sobre cada trabalhador. Como eram cinco, a contenção total foi de R$
3.100, o que já pagava a maior parte dos gastos de R$ 4.000,00 que as novas exigências do Pão de
Açúcar lhe custaria se fossem aplicadas aos cinco trabalhadores:
O Pão de Açúcar, ele mudou a política de trabalho deles. Eu fui lá e fiz o curso pros 3, e
os 3 ficou trabalhando lá direto. Aí, agora, você é obrigado a registrar todo mundo, fazer
toda aquela... aquela... exame médico, exame não sei do quê, exame de curso não sei do
quê... É 800 reais cada um. Falei: “puta merda”. Aí eles tava com contrato de 45 dias, eu
falei: “não, deixa pra 30 dias”. Entrou a crise eu falei: “não, deixa pra 30 dias, que acho
que nós não vamos aguentar, não”. Aí eles exigiram esse monte de coisa pra ficar lá, ia
ter que gastar mais 4000 reais. Falei: “pronto, eu gasto 4000 reais e daqui 30, 45 dias eu
tenho que mandar embora, e aí?”. “Ah, vai ser mais um prejuízo, né?”. Falei: “não,
manda todo mundo embora agora, depois, se precisar, a gente contrata”. Aí peguei um
pessoa nosso daqui, antigo, mandei pra fazer o que eles queriam lá, gastei uma fortuna.
Por quê? Porque esses um eu sei que vai ficar. Esses um vai ficar trabalhando lá mais 30,
60, 90 dias. Então esses um compensa gastar. E com eles eu fiquei na dúvida. Então, o
que eu tenho que fazer agora, de novo? Pegar eles pras obra. Esquece o Pão de Açúcar
que eu já gastei esse dinheiro, já treinei o pessoal, vou buscar mais 2 ou 3 pra ficar
ajudando de caminhão nas obras, entendeu? E com esses caras eu não tenho que gastar,
só gasto o básico.

Com isso, concluo a presente seção, a respeito das estratégias da Desentupidora que
determinaram a mobilização de trabalhadores imigrantes. Esforcei-me por reconstituir a trajetória
da empresa e situá-la dentro da cadeia de serviços urbanos (em outras palavras, em identificar sua
principal clientela) para, a partir disso, compreender essas estratégias. Empresa de tamanho
relativamente pequeno, de organização familiar e situada em posição dependente no setor da
construção civil, a Desentupidora constantemente tem de adequar-se às pressas às variações
conjunturais da demanda por seus serviços, o que exige dela uma contínua capacidade de
reorganização interna, criando e suprimindo postos hierárquicos, demitindo e contratando
trabalhadores, em função das flutuações econômicas circunstanciais e em velocidade quase
instantânea.
Ademais, por prestar serviços que exigem trabalhos sujos, insalubres e em jornadas de
trabalho longas e intermitentes (o que exige dos trabalhadores que organizem a totalidade de seu
tempo em função das necessidades da empresa), a Desentupidora tem de recorrer a reservas de
força de trabalho, por assim dizer, “residuais”, isto é, tem necessariamente de contratar
trabalhadores com difíceis chances de obtenção de empregos melhores que, por sua vez, têm
também de aceitar postos de trabalho rejeitados por quem tem melhores oportunidades de
emprego. Em suma, trabalhadores que ninguém quer em postos de trabalho que ninguém quer.
Vimos que essas reservas são feitas via mobilização de migrantes internos ou de trabalhadores
“desviantes” da sobrepopulação relativa do bairro onde a empresa é sediada. Em ambos os casos,
os trabalhadores impõe à gerência graves problemas de controle sobre a força de trabalho,
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sobretudo pelo consumo de entorpecentes lícitos e ilícitos, mas também pela tendência a
abandonar o emprego diante do primeiro ensejo.
Seja pela necessidade de manutenção ou desligamento dos trabalhadores, além da
imposição de adequação a jornadas de trabalho sempre incertas, o controle sobre a mobilidade da
força de trabalho é um ponto crítico no gerenciamento da empresa. Tamanha mobilidade da
força de trabalho é dificilmente obtida entre trabalhadores que possuam melhores oportunidades
de trabalho e estejam inseridos em núcleos familiares integrados.
Os trabalhadores imigrantes tornaram-se à Desentupidora desejáveis por estarem no que
chamo provisoriamente (e talvez de maneira infeliz) de dessocialização relativa se comparados
aos trabalhadores brasileiros. Dotados de menos meios possíveis de encontrar emprego e
desarraigados de seus ambientes familiares, ele se tornam trabalhadores potencialmente (e pelo
que pude observar, também na prática) mais passíveis de terem sua mobilidade controlada pela
empresa; concretamente, mais aptos seja a permanecer no emprego, seja adaptar-se às suas
exigências. Naturalmente, isso tende a diminuir à medida em que cresce o tempo de estadia no
país e os imigrantes ampliam seu leque de relações sociais e “oportunidades de mercado”
ganhando, com isso, maior poder de barganha contra os patrões. Daí a preferência dos gerentes
pelos venezuelanos, que constituíram um fluxo migratório mais recente.
Por fim, nenhum dos trabalhadores contratados tinha seus núcleos familiares residindo
no Brasil. Em quatro dos cinco casos, os trabalhadores tinham filhos (dentre estes, somente um
não era casado) e suas famílias contavam com e dependiam de remessas. A necessidade imperiosa
de enviar remessas compele os trabalhadores imigrantes a uma racionalidade e disciplina
econômicas distintas das trabalhadores brasileiros. Em muitos dos casos, reservam para si menos
do que o necessário à própria subsistência em condições saudáveis, de maneira a destinar parte às
remessas e, quando possível, reter ainda algum montante para a organização das próximas etapas
do processo migratório. Evidentemente, isso é uma tendência, não uma lei absoluta.
Explanadas as estratégias da Desentupidora, passo agora ao “outro lado da história”: às
trajetórias de seus trabalhadores.
4.2
4.2.1

Trajetórias de trabalhadores
Wisly

O primeiro contratado pela Desentupidora que entrevistei foi Wisly. Haitiano, ele morou em seu
país de origem até a conclusão do que lá é equivalente ao ensino médio brasileiro. Para mim
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(durante a entrevista e antes disso), declarou ter 32 anos. No entanto, pude constatar a mentira
quando, na ocasião da entrevista, ele me mostrou alguns de seus documentos (um passaporte do
Haiti e uma receita médica), nos quais constava 1991 como ano de nascença. Portanto, ele tem,
no máximo, 27 anos.
Sua família é numerosa e constitui um caso emblemático de um grupo familiar muito
recorrente que se desenvolveu a partir de países onde se constituíram uma “cultura de emigração”
(CASTLES, 2002; 2010). Ele é o caçula de mais de trinta irmãos e irmãs - nove por parte de sua
mãe e vinte e um, de seu pai (que faleceu quando ele ainda era criança) - dos quais somente uma
irmã, mais velha e com que ele morou até emigrar, permanece no Haiti. Quanto aos demais
irmãos, bem como sua mãe, se dispersaram por vários países do mundo. Os principais (mas não
únicos) destinos de seus familiares se identificam aos países a que se dirigiu a maior parte da
“diáspora haitiana”: Estados Unidos, Canadá e França.
Ele, no entanto, jamais esteve em qualquer um desses países. Tendo concluído a escola e
sem perspectivas animadoras no Haiti, deixou também seu país para, em 2007, juntar-se a sua
mãe, que há anos já morava em Puerto Cabello, cidade litorânea no norte da Venezuela. Aí,
realizou curso técnico em contabilidade e obteve diploma de curso superior em eletrônica,
enquanto trabalhava como gerente em uma loja de roupas. Abandonou esse emprego após ter
conseguido juntar o suficiente para abrir seu próprio comércio. Em uma igreja evangélica que
havia em seu bairro, frequentada exclusivamente por haitianos, conheceu sua esposa, que era
formada em enfermagem.
Sua empresa era pequena, mas, segundo ele, lhes propiciava uma vida confortável. No
entanto, em suas palavras proferidas em bom “portuñol”, nos últimos quatro anos, “tudo se
desenlaçou”. A onda inflacionária e a pesada recessão que arremeteram a economia venezuelana
levaram à falência sua jovem empresa, no momento em que nascia sua primeira filha, em 2015.
Rapidamente, ele viu-se empobrecido e, para garantir à sua família um sustento elementar, teve de
recorrer a meios emergenciais e tão paliativos quanto a venda de um automóvel ou, mais ainda, a
penhora de sua aliança de casamento. Sua esposa, por sua vez, há anos já vinha excluída do
mercado de trabalho formal, e teve como única solução o trabalho no comércio ambulante, que
exerceu antes, durante e após a gestação.
Desde 2014, contou o entrevistado, “só pensava em ir embora”. Se não o fez antes, foi
por não encontrar meios. Tentou muito, mas todos os países nos quais tinha familiares (França,
Canadá e Estados Unidos), além da Guiana Francesa, lhe fecharam as portas. Em 2017, chegou a
ir ao Chile, mas não ficou lá mais que dois meses: “não deu certo”, limitou-se a dizer. Regressou
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então à Venezuela, onde passou um curto período antes de atravessar a fronteira brasileira, pelo
estado de Roraima, em janeiro de 2018.
A viagem até Boa Vista (RR) levou três dias e, ao que parece, foi coordenada por
atravessadores. Isso foi sugerido por ele ter falado a respeito de um táxi que os esperaria em um
determinado momento da viagem (sem especificar o trajeto), o que indica algum tipo de
coordenação prévia. Uma parte do percurso foi feita a pé durante cerca de dois dias. Ao discorrer
sobre isso, falou muito sobre um sentimento de intensa apreensão e profundo estranhamento, de
abalo de sua própria identidade, que sentiu ao caminhar a esmo pela estrada e junto a pessoas
desconhecidas, tendo de dormir em acostamentos e sem sequer saber para onde iria. Chegando
enfim a Boa Vista, entrou de imediato com o pedido de solicitação de refúgio (usando,
naturalmente, seus documentos do Haiti) na Polícia Federal, com o que já obteve seu protocolo e
os documentos básicos: CPF e CTPS.
Na capital roraimense, não tardou a encontrar um emprego informal na construção civil,
onde recebia R$ 1.200 mensais, pagos em parcelas semanais de R$ 300. Para se deslocar do
alojamento onde estava para seu local de trabalho, ele comprou uma bicicleta usada, já velha, com
a qual, segundo ele, pedalava trinta quilômetros por dia, somandos-se as viagens de ida e volta.
Ao falar sobre seu trabalho, mencionou novamente um sentimento de estranhamento, pois nunca
havia antes trabalhado como pedreiro. Mas em um mês, contou, teria aprendido tudo o que podia
“sobre a construção”. E isso a tal ponto que, quando juntos passamos em frente a uma casa em
obras numa travessa da Rua dos Estudantes, no Glicério, cuja parede dianteira estava sendo
inteira revestida de argamassa, me disse: “em Boa Vista, se eu fizesse um trabalho desse jeito, não
me pagavam”, tratando de me mostrar alguns defeitos, em detalhes. Para ir ao canteiro de obra
no qual foi empregado, ele tinha de acordar muito cedo, por volta das quatro da manhã, para que
pudesse estar de volta ao alojamento no fim da tarde ou antes que anoitecesse. É que, disse ele,
muitos imigrantes passaram a temer circular pelas ruas da cidade à noite, em função de ataques de
toda sorte que vinham sofrendo por parte de pessoas “locais”, que iam desde assaltos a simples
agressões físicas. Por isso, ao anoitecer, a maior parte dos abrigados tratava de se recolher e
poucos eram os que ousavam ficar ao lado de fora depois das sete horas da noite.
O salário que recebia, tratava de dividi-lo em três. A prioridade era enviar remessas para
sua esposa e filha, sem o que não haveria garantia de que conseguiriam se alimentar. Os
rendimentos que sua esposa obtinha como camelô, disse o entrevistado, nem de longe eram
suficientes. Em segundo lugar, vinham seus gastos indispensáveis, os quais ele tratava de reduzir
ao mínimo possível para que sobrasse mais para a terceira parcela, reservada à compra da
passagem aérea para São Paulo. Conseguiu-a depois de três meses.
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Em São Paulo, chegou em meados de abril, novamente sem saber para onde ir. Com
pouco dinheiro sobrando, gastou o que lhe restava para pagar um táxi do aeroporto de
Guarulhos ao centro de São Paulo. Foi diretamente à Missão Paz, seguindo a recomendação que
obtivera de alguém no aeroporto. A vaga na Casa do Migrante só lhe veio alguns dias depois e
como ele passou seus primeiros dias na cidade, ainda me é incerto. Não mais que quinze dias
depois de obter a vaga, foi contratado pela Desentupidora.
Sua experiência nessa empresa foi um dos principais pontos da entrevista. Por ela, pude
perceber uma relação problemática com a gerência e com boa parte dos trabalhadores brasileiros.
Sobre os patrões, disse que eram muito difíceis de lidar: segundo ele, sempre diziam coisas que
não cumpriam. O primeiro exemplo por ele dado foi que, certa vez, lhe tinham prometido que
deixariam uma marmita para quando ele voltasse de seu expediente (lembrando que os cinco
estavam permanecendo no alojamento da empresa, um pequeno quarto improvisado num canto
do pátio onde ficavam estacionados os caminhões) mas, uma vez regresso, nada encontrou. Em
outra ocasião, disseram que lhe seria dado algum dinheiro para condução, que ele nunca recebeu.
Houve ainda uma ocasião em que foi impedido de cozinhar sua janta, pois, quando voltou de um
dia de serviço, se deparou com a porta da cozinha trancada. Por isso, dormiu sem comer.
De Moacir, Wisly queixou-se (sem estas palavras) por ser ele um homem autoritário, que
distribuía

ordens de maneira

intransigente e

desrespeitosa

aos funcionários.

Esse

comportamento, o entrevistado o atribuía à formação militar de seu patrão: “só porque era da
polícia”, se julgava no direito de falar daquela maneira. Quanto à Denise, seus contatos com ela
foram esporádicos, pois seus horários de trabalho se desencontravam. Não tendo sido
encarregado dos “serviços aleatórios”, durante todo seu tempo de permanência na
Desentupidora, Wisly foi empregado na referida obra no antigo centro de distribuição do grupo
Pão de Açúcar. Lá, seu expediente começava às 07h e, para cumprir com o horário de chegada,
deveria levantar-se entre às 04h30 e 05h. Saía de lá às 17h e só conseguia estar de volta ao pátio
da Desentupidora entre 19h e 20h, quando Denise já estava de partida. Por isso, sequer chegou a
falar com ela durante as duas semanas e meia em que lá esteve.
Quando perguntado sobre sua relação com os colegas de trabalho brasileiros, disse, num
primeiro momento, simplesmente que não tivera relação nenhuma com eles; que no pátio da
Desentupidora, sequer conversavam. O único com o qual estabeleceu alguma relação, era o
homem que ficou encarregado de lhe ensinar o trabalho no centro de distribuição do
hipermercado, com quem ele passava todos os dias. “Muito bom”, foi como Wisly o definiu,
completando que era alguém correto e que lhe havia ensinado o bem o trabalho, com muita
paciência. Por outro lado, de todos os demais, não teve nada de positivo a dizer. Pelo seu
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testemunho, uma série atritos sucederam de sua interação com eles, sobretudo conflitos
referentes à utilização do espaço da empresa, mais precisamente, da cozinha: em mais de uma
ocasião, os trabalhadores brasileiros culparam os imigrantes pela bagunça deixada no espaço,
como coisas deixadas fora de lugar e louças a serem lavadas. Incomodado, duas vezes Wisly teria
se encarregado de lavar a louça deixada sobre a pia, mesmo que não fosse sua. Ainda assim, as
acusações persistiram. Certa vez, Fernando (o funcionário que havia ido com Moacir à Missão
Paz para conduzir os novos contratados à sede da empresa) os defendeu, dizendo à gerência que,
de fato, as acusações eram falsas e quem tinha feito toda a bagunça não tinha sido nenhum dos
imigrantes. Isso não impediu que Wisly, quando perguntado a respeito de Fernando, tenha sido
taxativo: “é um louco”, sem entrar em maiores detalhes senão que vivia a dizer coisas que não
faziam sentido.
Por fim, concluo a esta parte referente a Wisly mencionando algumas coisas a respeito de
suas condições de trabalho na Desentupidora. Mencionei anteriormente que ele tinha uma
extensiva jornada de trabalho, de dez horas “oficiais”, mas que considerando o tempo diário de
transporte (idas e vindas entre o pátio da empresa, onde estava alojado, e seu local de trabalho,
no centro de distribuição da rede de hipermercados), poderia chegar a quinze horas por dia. O
alojamento da Desentupidora era precário e insuficiente para acolher a todos. Havia ali duas
beliches para os cinco e, por conseguinte, um deles teria de dormir num colchão posto
diretamente sobre o chão. No dia de visita à empresa, Moacir, o gerente, tomou conhecimento de
que dois deles, Wisly e Brahima, teriam de eventualmente regressar à Casa do Migrante, pois
perderiam suas vagas caso permanecessem fora por três noites consecutivas. Portanto, foi
combinado que esses dois se arranjariam num esquema rotativo, de maneira a que nenhum dos
dois fosse desalojado. Contudo, como o transporte cotidiano da Casa do Migrante à
Desentupidora lhes seria inviável, acabaram por permanecer no alojamento da empresa a maior
parte do tempo. Além disso, por terem sido empregados, perderem suas vagas de todo modo.105
O mesmo cálculo que fez Wisly e Brahima optarem por permanecer no alojamento foi feito pelos
outros três, que também residiam na região do Glicério. Como todos os cinco teriam os
(supostos) quarenta e cinco dias de experiência, não lhes compensava alugar uma residência
próxima à empresa enquanto não se encerrasse esse período, haja visto que sua manutenção na
empresa era ainda incerta. Sendo assim, passar todas as noites no alojamento provisório lhes
apareceu como a opção mais econômica, em termos de tempo e dinheiro.

105

O desfecho disso e a reintegração de ambos na casa já foram descrito acima (3.2.).
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Em tal condição - o colchão sobre o chão - Wisly disse não ter dormido bem uma noite
sequer. Somou-se a isso que durante o tempo que lá esteve, as temperaturas caíram abruptamente
e ele não tinha mais que dois cobertores: um seu, outro cedido pela empresa. Consequentemente,
constipou-se e trabalhou enfermo durante quatro dias; receoso de desagradá-los em pleno
período de experiência, nada comunicou à gerência. Em seu segundo dia de enfermidade, usou o
horário de almoço para ir a um posto de saúde próximo à obra onde trabalhava, onde realizou
exames e conseguiu medicamentos. Isso não foi um grande sacrifício, conforme contou, já que a
forte dor de garganta o impedia de comer, de toda forma.
Poucos dias depois de curar-se e vinte e dois dias após sua contratação, veio a notícia da
demissão. O responsável pelo setor de relações humanas da Desentupidora reuniu todos os
contratados na Missão Paz em sua sala e lhes comunicou que dali em diante serviços não seriam
mais requisitados, acrescentando que eles deveriam esvaziar o alojamento já naquele dia. Wisly,
como os demais, recebeu a notícia com perplexidade, pois todos haviam trabalhado bem e nada
lhes foi explicado sobre os motivos do desligamento. Mas diferentemente dos outros, que
retrucavam e exigiam explicações, disse ter ouvido o comunicado sem objetar.
Em nosso próximo encontro (semanas após a realização da entrevista), Wisly já havia
encontrado outro emprego. A empresa, disse ele, o agradava muito mais do que a Desentupidora.
Trata-se de uma pequena fábrica de máquinas e embalagens plásticas situada da zona leste de São
Paulo. Seu trabalho ali seria de produção de peças automotivas, especificamente para o sistema
hidráulico dos carros. O emprego foi conseguido também através dos Processos de Mediação da
MP (o único meio pelo qual ele procura emprego), no primeiro e único processo de seleção do
qual participou após sua demissão da Desentupidora. De acordo com ele, outros cinco
trabalhadores foram contratado na mesma sessão. Escrever aqui que ele conseguiu, meses
depois, trazer sua esposa e filho; verificar quando
4.2.2

Brahima

A entrevista com Brahima foi feita no dia 04 de julho de 2018, no salão da Pastoral do Migrante,
na Missão Paz. Uma série de dificuldades marcou nossa interação. A principal delas foi de ordem
linguística. Antes que começássemos, eu o havia pedido para que respondesse às minhas
perguntas em espanhol, pois eu dificilmente conseguia compreendê-lo em francês (língua oficial
de seu país, a Costa do Marfim). Contudo, eu formularia as questões em francês, por ter maior
conhecimento desta língua do que do espanhol. Ainda assim, em diversos momentos foi difícil o
diálogo, fosse por ele falar muito baixo, pelos ruídos do ambiente ou por eu realmente não ter
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compreendido seu modo de falar, sempre muito rápido. Assim sendo, algumas coisas ditas só
foram por mim compreendidas no momento da transcrição (e, por isso, alguns assuntos deixaram
de ser explorados no momento da entrevista) e outras, nem mesmo aí. Em nossos diálogos
informais anteriores ao dia da entrevista (feitas sempre em francês), o excesso de interrupções
chegava a quase inviabilizar a conversa e gerava sobre Brahima alguns sinais de irritação. De
forma a não produzir esse efeito, optei por não interrompê-lo durante a entrevista, senão em
raras ocasiões. Evidentemente, isso teve efeitos decisivos e negativos sobre a qualidade da
entrevista e das informações obtidas.106 Além disso, encerrei a entrevista precocemente ao notar
que suas respostas vinham se tornando cada vez mais breves e que ele passara a intensamente
cerrar as mãos uma contra a outra em claro sinal de inquietação e desconforto.
Como Wisly, Brahima também parece ter mentido a respeito de sua idade. Na entrevista,
declarou ter 25 anos; igualmente, consta em seu currículo (imagem 1) 18 de outubro de 1992
como sua data de nascimento. Contudo, outro documento (certamente mais confiável), sua
carteira de habilitação da Costa do Marfim (imagem 2), aponta a data de 02 de março de 1990
como seu natalício.107 Sua idade verdadeira, portanto, é 28 anos.
Muito diferentemente do caso precedente, Brahima não tem uma família com tradição
migratória, não chegou a terminar a escola108 e muito menos a realizar curso superior. De família
“pobre”, teve de interromper seus estudos na sexta série e começou a trabalhar com bicos.
Posteriormente, após obter sua carteira de habilitação, trabalhou como motorista particular para
uma empresa têxtil em Abidjã, a capital, entre os anos de 2012 e 2013.109 Abandonou o emprego
quando em 2014, fugindo da guerra civil que acomete seu país, exilou-se na Guiné Equatorial,
onde permaneceu até 2017. A viagem, segundo contou, foi feita por mar, em um barco de
pequeno porte. “Cheguei em 2014 e mesmo em 2014 eu queria sair, porque não gostava, só me perturbam
[molestan]”, foi como em um determinado momento o entrevistado se exprimiu sobre sua
experiência nesse país. Durante os três anos em que lá esteve, ele jamais conseguiu regularizar sua

Um desses aspectos mal compreendidos é particularmente grave e refere-se a sua família. Brahima disse ter dois
irmãos e uma irmã. Em um determinado momento (e isso só pude compreender ao escutar o áudio da gravação em
velocidade reduzida e depois de repetir o trecho muitas vezes), deu a entender que seus pais e seus dois irmãos
haviam morrido na guerra civil da Costa do Marfim. Disse ele: “Y después que la guerra empezar, empezar a matar la gente, y
le padre ha esto ahí y la madre también así, y los filhos [sic].” Contudo, não se pode ter certeza pois o que se quis dizer
com a expressão em destaque é incerto. Adiante na entrevista, ele declarou que seus pais estão vivos e que toda sua
família permanece na Costa do Marfim; no entanto, quando perguntado sobre os contatos com sua família, só
mencionou sua irmã.
107 Brahima me permitiu fotografar esses documentos depois de realizada a entrevista.
108 Novamente, a informação dita durante a entrevista é inconsistente com o currículo, onde afirma ter concluído o
ensino médio.
109 No currículo, consta como intervalo de duração de seu emprego como motorista os anos de 2012 a 2016; mas
neste caso, o entrevistado afirmou que o erro se deve aos funcionários da Missão Paz que redigiram o documento.
106
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situação migratória perante o Estado, pois não podia arcar com os custos do processo. Segundo
ele, o valor era de 800 mil francos CFA, que ele jamais conseguiu acumular; ademais, o processo
de regularização seria para ele excessivamente burocrático. Além do que, mais do que regularizarse, deixar o país era sua prioridade.
Quando lá chegou, teve dormir nas ruas até encontrar seus primeiros “bricols” (“bicos”)
como ajudante na construção civil. Provavelmente seu trabalho na empresa SOMAGEC (uma
construtora marroquina que está também presente em Guiné Equatorial) é um desses. Apesar de
ter nomeado a empresa em seu currículo, ele parece jamais ter tido vínculo empregatício formal
nesse país. Conforme disse na entrevista, os trabalhos provisórios foram seu meio de vida
durante todo o período. “(...) não tem carteira assinada (...). É muito ruim, porque não tem garantia”, foi
como referiu-se a esses trabalhos. O dinheiro, contudo, não dava para muito mais do que a
alimentação básica e, por isso, ele ficou na Guiné Equatorial por muito mais tempo do que
gostaria.
Mas a partida foi antecipada devido a um infortúnio. Ao ser abordado por um policial que
constatou sua condição de imigrante indocumentado no país, teve de dar ao agente todos seus
pertences, dinheiro e aparelho de telefone celular, para não ser mandado à prisão ou deportado.
É notório que, ao falar desse episódio o entrevistado tenha negado tratar-se de um assalto, pois
este seria o tratamento normal dada aos estrangeiros naquele país:
Me senti mal, mas o que vou fazer? Sou estrangeiro aí, o que eu posso fazer? Tem guerra
no meu país, eu saio do meu país. Chego em um país, sou estrangeiro. Sou estrangeiro,
tem que aguentar. Também sou homem. (Brahima, 04 jul. 2018, em espanhol)

Mas apesar de sua condição de estrangeiro e homem, Brahima, na verdade, fez mais do
que aguentar. Após esse episódio, animado por uma amigo (também refugiado, mas do Mali, e
em situação regular em Guiné Equatorial), procurou a embaixada brasileira para solicitar refúgio.
Seu amigo lhe havia dito que o Brasil estava bem, apesar de uma crise econômica, pois o povo
seria amigável e os direitos humanos, respeitados. Isso bastou para que o entrevistado se
decidisse sobre o rumo a seguir. Tendo explicado sua situação na embaixada brasileira, disse não
ter sido difícil conseguir o necessário para conseguir residir no Brasil em caráter provisório.
Foram necessárias três entrevistas e algumas semanas de aguardo para que sua solicitação de
refúgio fosse protocolada. Enquanto isso, seu amigo o ajudava com as negociações com a
companhia aérea Air Maroc e com o dinheiro necessário à compra da passagem.
Com isso, chegou ao Brasil em fevereiro de 2018. Pela segunda vez em sua vida, viu-se
em um país estrangeiro onde não conhecia uma pessoa sequer. Desorientado, recebeu a ajuda
brasileiro no aeroporto de Guarulhos, que o acompanhou em um ônibus até o centro de São
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Paulo. Aí, deparou-se com um grupo de nigerianos; um deles apresentou-o a um conhecido que
foi quem, por sua vez, acompanhou Brahima até a Missão Paz.
Em todas as vezes que falou sobre sua estadia no Brasil, o entrevistado revelou relativa
satisfação presente e otimismo com seu futuro. Os serviços de atendimento a imigrantes, que ele
não conhecera na Guiné Equatorial, foram os principais pontos destacados, além da menor
burocracia:
Así se le trata la gente ahí [na Guiné Equatorial], los extranjeros. Tiene que pedir papel.
Es como si el país no te gusta, si llega en un lugar que no te gusta, que tiene que hacer?
Que salir de ahí. Y si ha llegado ahí que no tengo dinero para salir, yo tengo que
aguantar. Por eso. Es como Brasil, si yo llega en Brasil, que no está bien que la gente te
trata, que tiene que hacer? Volver a mi país. Pero si no tiene dinero para volver a tu
país, que tiene que hacer? Quedar. Pero he llegado aquí en Brasil, está bien, la gente (...)
bien, te dá comida, te dá… Brasil está bien. Quiero vivir aquí. Porque ahí en Guiné no
tenía Missão Paz, no tenía [rua] Japorá [onde fica o CRAI], no tenía un lugar para dormir.
Llega ahí [na Guiné Equatorial], he dormido en la rua [sic]. Sí, he dormido en la rua [sic]
hasta conseguir un bricol y con el un casa. Y como el bricol que haces es el dinero que
yo gana para casa, para comida. (Brahima, 04 jul. 2018, em espanhol)

Ou, como dito em outro momento:
Bon, ahora… hace un mes que ha llegado ahí, que ahora está bien, que todo está bien.
Que me ha preguntado [sua família] “dónde está ahora?”, “ahora estoy en Brasil, aquí
está bien, no hay cosa de papel, tranquilo…” Prefíro aquí. (Brahima, 04 jul. 2018, em
espanhol)

Dois meses após sua chegada, Brahima foi contratado pela Desentupidora, devido às suas
aptidões a conduzir veículos de todos os tamanhos (exceto motocicletas). Sobre o trabalho lá,
não teve muito a dizer senão que gostava e que estava bem na empresa. Era o primeiro trabalho
formal que ele tivera em muitos anos e, mais do que isso, lá desempenhava a função que almejava
e com a qual se identifica: motorista. Os trabalhos auxiliares que tinha de desempenhar, como
ajudar seus colegas, estes efetivamente encarregados do desentupimento ou limpeza, com o que
eventualmente precisassem, não lhe eram penosos.
No entanto, não estando ainda habilitado a dirigir em território brasileiro por não ter a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e tampouco a Permissão Internacional para Dirigir
(PID), Brahima se submeteu a um alto risco com seu trabalho na Desentupidora. Se em algum
momento fosse parado pela polícia, a infração poderia ter consequências trágicas sobre o
julgamento de sua solicitação de refúgio, ainda em curso. Por isso ele ainda não tem o RNM
(Registro Nacional do Migrante)110 o que, por sua vez, o impediu de solicitar sua CNH. A
gerência da Desentupidora tinha consciência de que ele não era autorizado a dirigir em território

Trata-se do documento estabelecido pela “Nova Lei de Migrações”, a lei 13.445/2017 , que substitui o RNE
(Registro Nacional do Estrangeiro).
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brasileiro, mas mesmo assim, o designou como motorista.111 Tal prática, com efeito, parece ser
recorrente na empresa e o próprio gerente, Moacir, referiu-se a isso em um trecho citado acima,
quando discorria sobre o treinamento dos trabalhadores jovens nordestinos (3.3). Ele próprio
recomendava aos motoristas que permitissem aos trabalhadores não-habilitados que conduzissem
os caminhões de volta à empresa eventualmente, para que eles pudessem “pegar o jeito”. Em
todo caso, a própria gerência da empresa assume parte dos riscos. Mas para os trabalhadores
imigrantes (e particularmente neste caso), estes são particularmente graves.
O dia da demissão foi narrado por Brahima com a mesma demonstração de perplexidade
que, dias antes, o fizera Wisly. De fato, nada lhes parece ter tido dito a respeito dos motivos de
sua demissão:
(…) Estaba muy bien trabajando y no sé porque ha dicho que no tenía trabajo.
Trabajaba bien… El trabajo, sabes, me gusta. Como se dice tiene que tener trabajo.
Para comprar comida, tiene que trabajar. (Brahima, 04 jul. 2018, em espanhol)
Bon, no sabía lo que tenía passado, estaba trabajando y un día à la mañana a dicho a la
gente que hay una reunión. Cuando he llegado (...) dice que trabajo… no puede
conseguir más el trabajo. Así, pero no sabía cualquier culpa. (...) (Brahima, 04 jul. 2018,
em espanhol)

Até a data da realização da entrevista, Brahima não havia ainda encontrado outro
trabalho. Na verdade, sequer havia feito uma nova entrevista. Sendo os processos de mediação
da Missão Paz sua única via de buscar emprego, e não tendo sido oferecido, no período
subsequente à sua demissão da Desentupidora, trabalho que lhe agradasse, ele segue
desemprego. Todas os postos de trabalho oferecidos seriam de ajudante de cozinha (lavagem
de louça) ou auxiliar de limpeza. Seguido a recomendação do pessoal da Missão de que os
candidatos só entrem para os processos de seleção a postos de trabalho que de fato os
agradassem, ele preferiu aguardar o aparecimento de uma nova vaga para motorista.
No entanto, há ainda uma dúvida a respeito de sua realização ou não de “bicos” em São
Paulo. Em diferentes momentos da entrevista, ele deu a este respeito informações
contraditórias. Quando perguntado se já fora capaz de enviar remessas a sua família na Costa
do Marfim, disse: “Hasta ahora no tengo trabajo, (...) ahora hago un bricol, pero se va terminar. No tengo
trabajo, no puedo ayudar nadie”. Adiante, quando perguntado se havia feito algum “bricol” no
Brasil, afirmou taxativamente: “No, aquí en Brasil, no.”
Como se vê, uma série de problemas surgiram da entrevista com Brahima, que foram
desde o momento da realização da entrevista ao momento de análise da mesma. Tais
obstáculos foram sobretudo, mas não somente, de ordem linguística. No entanto, mesmo
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Esta informação foi dada depois de encerrada formalmente a entrevista, com o gravador desligado.

133

quando a compreensão se fez possível, ainda que no momento de transcrição e análise do
áudio, algumas inconsistências puderam ser captadas. Além disso, dada a interrupção precoce
da entrevista (por razões elucidadas acima), alguns tópicos relevantes não puderam ser
explorados como foi possível fazer com Wisly, sobretudo referentes às relações estabelecidas
com os trabalhadores e a gerência no interior da empresa.
Por essa série de fatores, creio que a utilização do material referente a Brahima na
dissertação final só se tornaria possível mediante a realização de entrevistas subsequentes.
4.3

Considerações finais

Uma série de fatores tornou difícil a reconstituição das trajetórias dos dois trabalhadores
entrevistados. No primeiro caso, o áudio de uma entrevista de mais de duas horas foi perdido,
obrigando-me a reconstituir o que fora contado confiando unicamente em minha memória. No
segundo caso, embora tenha tido a transcrição da entrevista à minha disposição, problemas de
compreensão e incongruências verificadas no depoimento debilitaram a análise do material.
Ainda assim, alguns aspectos que se pôde observar merecem destaque e devem orientar
observações futuras. Em primeiro lugar, o fato de ambos os entrevistados terem
comprovadamente mentido a respeito de sua verdadeira idade deve levar imediatamente a
questionar o porquê disso. Wisly declarou ter 32, mas tem 27; Brahima afirmou 25, quando tem,
em realidade, 28. Uma hipótese a ser verificada é de que o estratagema se dá em função de suas
chances presumidas de obter emprego segundo a idade. O motivo de terem mantido para mim a
mentira, no momento da entrevista, é uma questão à parte, também ser respondida.
As trajetórias de vida e ocupacionais de Wisly e Brahima são muito distintas. O primeiro,
um “migrante econômico” que chegou a constituir-se, em sua primeira experiência migratória
como pequeno proprietário comercial, além de obter diploma universitário. Seus familiares,
presentes em vários países do mundo, deram-lhe ainda algum horizonte de possibilidades que, no
entanto, foi abreviado devido às restrições estatais impostas pelos países de destino por ele
cogitados. Quanto ao segundo, refugiado e pouco escolarizado, teve um histórico ocupacional e
migratório mais “errante”. Sem semelhante redes familiares que lhe pudessem dar algm apoio, ele
se viu desde sua primeira emigração, lançado à própria sorte. Sua primeira experiência migratória,
diferentemente do que se passou com Wisly, não chegou a constituir-se em momento algum
como uma vivência experimentada como ascensão social.
Com trajetórias distintas, ambos tiveram experiências subjetivas do trabalho também
distintas. As narrativas do primeiro sobre a Desentupidor foram essencialmente negativas,
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queixando-se dos patrões, dos colegas de trabalho e do serviço. De pequeno proprietário
comercial a assalariado precarizado, ele aceitava o trabalho diante de uma situação de urgência
que ele esperava ser provisória. Quanto ao segundo, reconstitui sua experiência na mesma
empresa como algo que o aprazia a e que, se lhe tivesse sido permitido, teria dado continuidade.
Vindo de longos anos excluído de qualquer tipo de mercado de trabalho formal (quer dizer,
dotado de garantias mínimas), na Desentupidora “estava bem” pois desempenhava uma função
que lhe agradava; à imagem inversa de Wisly, esperava conferir alguma permanência a sua
experiência na empresa.
Por um lado, a condição de imigrante (recente) em um mesmo contexto urbano nivela
ambos à mesma condição. Exemplo importante disso é o fato de os dois terem nos processos de
mediação da Missão Paz sua única via de encontrar trabalho. Além disso, estão sujeitos ao
mesmo processo de racialização do qual a fala de Moacir quando diz que “tinha um outro, um
daqueles outros negão lá, que também era muito bom”, sem que soubesse diferenciar qualquer um deles
fosse por nome ou nacionalidade, consiste uma amostra exemplar. Mas em outro momento, ele
também disse que “ia trazer [de volta, quer dizer, recontratar] o... o que tem nível superior, lá…” (e se
não o fez, foi por ordens de sua superior, que recomendou cautela), única característica que, aos
olhos do gerente, o distinguia dos demais.
Por fim, já se observa uma diferença entre os dois quanto ao tempo de desemprego.
Wisly conseguiu outro emprego relativamente rápido, enquanto Brahima segue desempregado. A
condição de imigrante, efetivamente, nivela indivíduos das mais variadas origens e trajetórias a
condições comuns. A mobilização do trabalho de imigrantes passa por uma densa mediação
institucional que se processa por instituições tão distintas entre si e situadas em diferentes escalas
de controle sobre a vida social, indo desde Estados nacionais e redes internacionais de tráfico de
pessoas a instituições de acolhimento e pequenas empresas periféricas. Os imigrantes que vêm a
constituir essa força de trabalho peculiar e global são, ainda assim, uma população diferenciada
entre si. A própria atribuição de unidade às/aos “imigrantes”, é mais imposição externa do que
uma maneira de se autocompreender dos próprios agentes. O fato de a maior parte das
associações de imigrantes se fundarem sobre critérios de nacionalidade (associação dos haitianos,
dos senegaleses, dos angolanos, etc.) o atesta. As formas pelas quais populações tão distintas vêm
a ser, simultaneamente, niveladas e diferenciadas (entre si e entre os trabalhadores “nacionais”), e
os efeitos que isso produz sobre grupos de trabalhadores dentro e fora dos locais de trabalho, só
um estudo longitudinal de longo prazo poderia revelar. Por ora, só é possível apontar alguns
caminhos.

135

136

5

O CASO DA DISTRIBUIDORA
A empresa analisada neste capítulo, que chamarei de “Distribuidora”, foi a que fez o

maior número de contratações nos processos de mediação para o trabalho da Missão Paz
enquanto durou a pesquisa de campo. Ela realizou seu recrutamento em fins de setembro de
2018 e foram contratados dezesseis homens. A própria sessão de contratação desta empresa
diferiu de todas as demais. Tendo-se em vista que ela faria um número de contratações
relativamente alto, foi permitido que em sua sessão participassem quarenta candidatos, ou seja,o
dobro do que o Eixo Trabalho estabelece. Na verdade, esta foi a segunda contratação importante
que a empresa realizou na Missão Paz, a primeira tendo sido em 2014. Em contraste com o caso
descrito no capítulo anterior, que só não terminou com um processo trabalhista por não o terem
desejado os realmente envolvidos, esta empresa era vista no Eixo Trabalho como bom exemplo
de um “retorno positivo”, ou seja, de um caso em que se realiza aquela “regra de ouro” da instituição,
de que o trabalho seja “uma via de mão-dupla”.
Neste capítulo, parto de uma reconstrução da trajetória desta empresa (1), dos serviços
por ela prestados e de sua estrutura interna de cargos e funções, identificando algumas inflexões
importantes que coincidiram com o recrutamento de trabalhadores migrantes internacionais. Em
seguida (2), busco situar alguns determinantes dessa estratégia gerencial de composição da força
de trabalho, a partir das necessidades que essa empresa tem de determinados usos dessa força,
das dificuldades que encontra em “administrar” seus efetivos em seu próprio benefício, e do
imaginário ou das representações simbólicas que têm seus gerentes a respeito dos trabalhadores
“brasileiros”, de um lado, e “estrangeiros”, de outro. Na terceira seção (3), trato do primeiro dia
desses trabalhadores na empresa como um “rito de agregação” ao seu universo, e como nele se
expressaram elementos importantes do modo de dominação que aí se estabelece e que rege a
relação dos trabalhadores com a gerência e dos trabalhadores entre si. Na seção 4, trato das
trajetórias de alguns dos trabalhadores contratados e de suas maneiras de subjetivação das
experiências migratória e laboral.

5.1

Trajetória e características da Distribuidora
A Distribuidora faz a mediação entre os fornecedores de produtos congelados perecíveis

e seus pontos de venda – em geral, lojas de supermercados. Cabe a ela encarregar-se do
recebimento (descarga) das mercadorias, sua contagem, catalogação, armazenamento e
distribuição aos pontos de venda em diferentes cidades do estado de São Paulo. Quando são
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estes seus clientes, seus serviços são especialmente requeridos por empresas que optam por
externalizar parte de seus estoques, sobretudo para aqueles produtos cuja preservação requer
maiores custos com capital fixo (as câmaras frias, em especial) e processos logísticos
especializados. Entretanto, ela também estabelece como sua clientela direta os fornecedores (isto
é, as próprias indústrias, e não apenas os compradores representados, por exemplo, pelas redes de
supermercados), com quem estabelece a prática de cross-docking.
A empresa foi fundada em 2006 por Roberta, que até então fora representante comercial
de uma rede de açougues. Foi neste cargo que ela estabeleceu suas primeiras relações com a o
grupo de supermercados que viria a ser, futuramente, o principal cliente da Distribuidora. Poucas
informações puderam ser obtidas acerca dos primeiros anos da empresa. Mas segundo o analista
de Recursos Humanos entrevistado, foi inteiramente em função das necessidades daquele único
cliente que ela se consolidou e expandiu. Embora aquela rede permaneça como seu mais
importante cliente, outros menores vieram a ele se somar.
Alguns dados públicos a respeito desta empresa permitem inferir que ela logrou notável
crescimento durante os anos 2010 e parece ter sofrido pouco com a crise econômica que abateu
o país desde meados desta década. Em 2012 ela fez um investimento de R$ 2,5 milhões na
construção de uma nova planta (onde se deu o trabalho de campo e a entrevista), que ocupa uma
área de 15 mil metros quadrados na região central da capital paulista e conta com três docas que,
juntas, têm capacidade de armazenamento de 17 mil posições-palete (o equivalente a
aproximadamente duas mil toneladas). Quando da inauguração desta planta, a empresa contava
com onze paleteiras (uma elétrica e dez hidráulicas), além de empilhadeiras elétricas e oito
caminhões frigorificados próprios que haviam sido comprados quatro anos antes, em 2008. Dois
anos mais tarde, em 2014, esta firma anunciou o investimento de mais R$ 130 mil para a
instalação de uma balança rodoviária em suas dependências, além de mais R$ 1 milhão na
aquisição de três novos caminhões refrigerados, com capacidade de treze toneladas cada, que
seriam empregados exclusivamente no atendimento à outra rede de supermercados varejistas (a
segunda maior cliente da Distribuidora) com lojas na capital e no interior de São Paulo. Foi nesse
mesmo ano que ela firmou um importante contrato com a JBS Seara (uma das maiores empresas
brasileiras e a maior produtora de “proteínas” do mundo) para a realização de operações de crossdocking – o que era até então inédito para o grupo da célebre família Batista, que nunca antes havia
externalizado de tal forma suas operações logísticas próprias, como orgulhosamente informa
Roberta. Junto a isso, sua empresa parecia passar por um processo expressivo de mudança na
seletividade de pessoal: além do gerente de Recursos Humanos entrevistado, foi também quando
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a primeira “leva” (nas palavras do mesmo gerente) de trabalhadores imigrantes foi contratada na
Missão Paz – eles somariam o número considerável de quinze funcionários.
Em 2018, quando se realizou o trabalho de campo e quando a segunda “leva” de
imigrantes foi incorporada, a Distribuidora passava também por importantes processos de
mudança na organização do trabalho e na seleção de seus quadros internos. O primeiro deles
seria a instauração de um terceiro turno de trabalho durante a madrugada, entre onze horas da
noite e seis da manhã. Além disso, antevendo e projetando a persistência do atual ciclo de
crescimento, era ainda incerto o futuro da planta adquirida havia somente seis anos, pois uma
nova, “muito maior” – nas palavras do entrevistado –, em Guarulhos, já se encontrava em
preparação e as dirigentes da empresa não haviam ainda decidido a respeito da preservação ou
descarte daquela planta. A nova contaria ainda com um software especializado de gestão de
estoques e congelados, que permitiria maior controle sobre o transporte dos produtos e a
temperatura das câmaras frias, além de emitir relatórios em tempo real à administração e aos
clientes. Somou-se a isso tudo uma reorganização de seus quadros: além dos dezesseis
trabalhadores imigrantes recém-recrutados para os trabalhos manuais, foram contratados dois
novos gerentes (para os departamentos administrativo e operacional, ambos brasileiros), o que se
completou com a substituição do gerente de Recursos Humanos, demitido no mês seguinte à
realização da entrevista.
No ano de 2019, a firma foi de fato transferida para a nova planta, mas somente em torno
dos meses de agosto e setembro, e aquela fundada mal havia sete anos foi efetivamente
abandonada. Neste mesmo ano, ela firmou contrato com uma empresa que passou a terceirizar
25% de suas operações de transporte. Da mesma forma que, a princípio, a Distribuidora fora
fundada de maneira a atender à demanda de um cliente exclusivo, também essa terceirizadora foi
criada, em fins de 2018, para atender unicamente à Distribuidora. Some-se a isso que, em
realidade, ao menos desde 2009 a Distribuidora já terceirizava outro quarto de suas operações de
transporte por outra empresa, de maneira que em 2014, e somando-se próprios e “agregados”, ela
contava com quarenta veículos em operação, sendo vinte próprios e o restante, “agregados”, e
distribuídos equitativamente entre as duas firmas que lhe prestavam serviços.
O crescimento da empresa pode ainda ser avaliado pelo rápido incremento número de
funcionários e pela diferenciação interna de funções. De acordo com o analista de RH, ela foi
fundada com não mais que três funcionários; oito anos mais tarde, com a contratação dos
primeiros quinze imigrantes na Missão Paz em 2014, contava com oitenta; em 2018, e também se
considerando as novas admissões, com cerca de cem, divididos entre três “departamentos”. 1) No
operacional se organiza e exerce o trabalho de carga, descarga e estocagem. Ele é composto pelas
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equipes de auxiliares de logística, encarregados da carga, descarga e empacotamento dos
produtos; pelos operadores de empilhadeira, que põem o material sobre os paletes; pelos
conferentes, que fazem a contagem das mercadorias e dão “baixa” nas planilhas de controle
interno; pelos conferentes-chefes de turno, que além dessas funções, são responsáveis também
pela definição das equipes e detêm o poder de mando, avaliação e demissão de seu subordinados;
por fim, os gerentes, o cargo mais alto do Departamento Operacional, controlam o fluxo de
pedidos dos clientes e organizam o processo e os agentes do trabalho (por exemplo, pela
atribuição de horas-extra); 2) No Departamento de Transportes se faz a organização das notas
fiscais, a roteirização e a distribuição das mercadorias aos pontos de venda. Ele é composto pelos
motoristas; pelos ajudantes, incumbidos principalmente da carga e descarga dos caminhões; pelos
analistas administrativos e coordenadores de transporte, responsáveis pela roteirização,
organização das equipes e monitoramento dos veículos; e por estagiários. Finalmente, 3) o
Administrativo é constituído por um gerente de Recursos Humanos, encarregado do
recrutamento, seleção e treinamento dos empregados, das folhas de pagamento e dos trâmites
burocráticos das demissões; por uma gerente administrativa e financeira; e por uma auxiliar, que
trabalha com esses dois últimos. Nele temos ainda a Diretoria, na qual trabalha Roberta, a
proprietária da empresa, e sua filha, como gerente de marketing e “governança corporativa”. O
quadro interno de postos se completa com a função de uma recepcionista, que trabalha no prédio
do Departamento Administrativo; dos trabalhadores do refeitório, cozinheiras e auxiliares que
preparam o café-da-manhã, o almoço e o lanche da tarde; as trabalhadoras da lavanderia, que se
encarregam da lavagem de todas as peças dos Equipamentos de Proteção Individual (galochas,
macacões e luvas) que uniformizam os trabalhadores do departamento operacional; e um
porteiro, sendo este último o único terceirizado a trabalhar na planta, embora em outros tempos
os trabalhadores do refeitório também o fossem. Mas, como vimos, havia outros terceirizados a
tomar parte no processo de trabalho da Distribuidora, aqueles subordinados às empresas de
transporte que lhe prestam serviços. Pode-se ainda supor seguramente que haja na empresa
funcionários encarregados da limpeza, embora o informante não se tenha pronunciado a este
respeito.
Considerando-se que seis dos contratados na Missão Paz em 2014 haviam permanecido
na empresa; acrescentando-se a eles os dezesseis contratados em 2018; e se estimando em cem,
aproximadamente, o número total de efetivos desta firma; conclui-se que os trabalhadores
imigrantes nela representavam – no momento da realização do trabalho de campo – uma parcela
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que oscila em torno de 20% de sua força de trabalho total.112 O número seria expressivo por si só,
mas ganha particular relevo considerando-se ainda que a totalidade desse estrato é concentrada
no Departamento Operacional, dividida entre auxiliares de logística e três conferentes. Estes
últimos, no entanto, foram também contratados para a função primordial de auxiliares, mas
lograram promoções. Como veremos, eles têm um papel importante na organização do processo
de trabalho e na produção do consentimento entre o grupo de trabalhadores no interior desta
empresa. São homens de confiança da gerência e seu objeto de “orgulho”. Embora exerçam
ainda alguma atividade manual no processo de trabalho e trabalhem também no interior das
câmaras frias, o poder de mando, supervisão e avaliação os diferencia dos que lhes são
diretamente subordinados. Ainda assim, eles ocupam uma função de “base” da estrutura
ocupacional da empresa. Dentre as pessoas contratadas em 2014 na Missão Paz, uma única
pessoa não se encontra em nenhuma dessas funções, e também ela a única mulher da parcela
“imigrante” que ocupava, quando do trabalho de campo, a função de lavandeira, tendo antes
trabalhado na cozinha.
Em contraste com a firma analisada no capítulo precedente, esta não fazia sua primeira
“experiência” com a mobilização de imigrantes para o trabalho. Antes, nela o recurso aos
“estrangeiros” já se constitui como prática gerencial consolidada e sistemática na seleção e gestão
dos agentes do trabalho. A própria reincidência de recrutamento em escala relativamente (às
demais sessões de contratação observadas) grande no processo de mediação para o trabalho da
MP era já consequência de uma experiência prévia avaliada positivamente. Diferentemente
daquela Desentupidora, cuja experiência com o emprego de trabalhadores imigrantes foi efêmera
– embora, como se viu, isso fosse adequado às suas exigências – aqui, ela já era constituída de
forma duradoura, sendo os imigrantes uma parcela importante do grupo de trabalhadores durante
o último terço período de existência desta empresa (quatro anos em doze). Embora o período
seja curto e a própria empresa, jovem, esse fenômeno ganha significação se considerarmos: i) que
ele se deu num momento de rápido crescimento, como vimos pelo aumento constante de seu
número de funcionários e do investimento contínuo em capital fixo (maquinaria, software de
controle e as próprias plantas); ii) que apesar destes investimentos, a empresa permanece
intensiva em trabalho; iii) a concentração dos trabalhadores imigrantes em determinados postos e
as práticas de controle que sobre eles se exercem.

Alguns meses depois da realização do trabalho de campo, esta mesma empresa foi objeto de uma matéria de capa
de um grande jornal paulista, com direito à foto. Nela, aponta-se a mesma proporção de 20% de imigrantes
compondo o total da força de trabalho. A matéria não pode ser diretamente citada aqui, pois implicaria na quebra do
princípio do anonimato com o qual este trabalho se compromete.
112
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É sobre este último aspecto que este capítulo tratará prioritariamente. Também aqui tento
mostrar as maneiras pelas quais a dinâmica da demanda pelos serviços desta empresa engendra
nela determinadas práticas de mobilização e imobilização da força de trabalho – emprego e
demissão, uso e descarte – que fazem dos “imigrantes” uma categoria desejável de trabalhadores e a
Missão Paz como um eficiente dispositivo de contratação com o qual se estabeleceu uma
“parceria” de longa data. Entre a primeira e a segunda “levas” de trabalhadores ali contratados, essa
empresa fez da “diversidade” um importante elemento simbólico de sua “identidade” e de seu
autoentendimento, nomeadamente, um componente ideológico essencial do modo de dominação
sobre o grupo de trabalhadores que ali se estabelece. “A diversidade sempre agrega valor, e eles são muito
esforçados, cumprem bem suas funções e têm ótimo humor” 113, disse a gerente de Recursos Humanos que
substituiu nosso entrevistado na matéria jornalística mencionada acima.114 Mas para que essa
“diversidade” possa “agregar valor” é preciso que ela se relacione de alguma maneira com o “esforço”
no “cumprimento das funções”. No caso estudado anteriormente, os imigrantes foram incorporados
por um gerente expressamente ansioso por produzir o maior afastamento possível entre
imigrantes e brasileiros, buscando fazer dos primeiros um estrato de funcionários que se
distinguiria por sua disciplina, embora sua ação lhe aparecesse como uma maneira de protegê-los
do vício que viria da influência corruptora dos últimos. Aqui, o caso parece ser outro: esta
empresa concebe e anuncia a promoção da “integração” entre uns e outros no local de trabalho
com pleno respeito às “diferenças”, num ambiente multicultural em que elas não se converteriam
em desigualdades de direito, remuneração ou tratamento. Brasileiros e estrangeiros, brancos e
negros, em plena “colaboração” com suas diferenças respeitadas e sua igualdade assegurada, sem
qualquer critério de distinção que não seja exclusivamente baseado em princípios meritocráticos
e, nestes termos, “democráticos”.
Muito pouco se pôde conhecer por observação direta a respeito do quotidiano nessa
empresa e do tipo de sociabilidade que nela se estabelece, pois a ela não foram feitas mais do que
duas incursões, tendo sido a segunda restrita à realização da entrevista com o gerente de Recursos
Humanos. Teremos de nos apoiar, portanto, nos testemunhos dos contratados que foram
entrevistados. Estes foram coletados, em alguns casos, poucos dias após a contratação; em
outros, meses depois. Alguns registros de campo relevantes também foram obtidos muito depois,
com o contato pessoal ou à distância (por telefone ou internet) com alguns desses entrevistados, o

Lembre-se de que maneira o “bom-humor” era apresentado ao “imigrante”, nas formações da MP, como uma
característica do “brasileiro”. Por aqui se vê – conforme argumentei no capítulo 2 – que é um atributo distintivo e
esperado do imigrante, que ali se inculcava por antecipação.
114 Vide nota 1.
113
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que permitiu o acompanhamento do desenrolar deste caso por um período de alguns meses.
(Este material, referente a diferentes agentes e em diferentes momentos do tempo,
revela...). Felizmente, por precária que tenha sido a observação direta, ela foi feita num
momento estratégico: como no caso anterior, no primeiro dia de trabalho. Também aí se pôde
observar um “rito de agregação” dos novos contratados à empresa. Entretanto, cumpre antes que
tentemos analisar a ação gerencial por uma reconstrução de alguns elementos objetivos e
simbólicos que se mostraram determinantes para a incorporação de trabalhadores imigrantes à
empresa.

5.2

A composição da força de trabalho e os determinantes do recrutamento

Tentei mostrar anteriormente que o recrutamento de trabalhadores imigrantes se deu na
Distribuidora, pela primeira vez, em um momento no qual, além de ter realizado consideráveis
investimentos em capital fixo, a empresa acabara de firmar dois novos importantes contratos que
viriam a lhe exigir um acréscimo de “mão-de-obra”. Unicamente com aquela primeira operação
de recrutamento na Missão Paz, os “estrangeiros” passaram a representar aproximadamente 18,75%
da força de trabalho total dessa firma. Muito pouco, no entanto, se pôde saber a respeito das
motivações e expectativas pela seleção de trabalhadores imigrantes naquela ocasião. As únicas
informações que se pôde obter a este respeito vieram em “segunda mão”, pois o gerente
entrevistado era ainda novo na empresa, e a função de recrutamento ainda não lhe incumbia. De
acordo com ele, a proprietária da empresa tomara ciência dos processos de mediação para o
trabalho da Missão Paz (que haviam sido institucionalizados há pouco) pela mídia e foi
pessoalmente, junto à encarregada de Recursos Humanos à época, realizar as contratações. –
“Eles ajudaram muito no final do ano e a operação foi um sucesso naquela época” –, conta o gerente.
No ínterim que separa os dois recrutamentos, a experiência acumulada com a introdução
de trabalhadores imigrantes na gestão de pessoal foi avaliada positivamente pela gerência da firma
e, como já adiantado, o próprio fato do segundo recrutamento é fruto dessa avaliação. Nesse
período, porém, criou-se ou consolidou-se uma oposição prévia entre o brasileiro e o imigrante,
de forma que neste caso não se fugiu à regra de que a representação “positiva” que se faz do
último – quer dizer, os atributos que lhe são imputados por outros e que constituem uma
categoria de trabalhador desejável – se faça à custa e em função de uma depreciação do primeiro,
a despeito do “mantra” da indiscriminação que domina o discurso da empresa sobre si mesma.
Essa distinção concerne, também aqui, à possibilidade de imobilizar-se na empresa e identificar-
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se com seus propósitos, adequar-se a sua disciplina e ao andamento de execução do trabalho.
Vejamos como isso aparece no discurso do entrevistado:
Eles [i.e., os imigrantes] são bem educados, né? Eles acabam... alguns, é claro, acabam
também aprendendo até a cultura do Brasil, que o brasileiro às vezes tem aquela coisa
de serem meio folgados, não gostarem de trabalhar, ficam pulando de galho em galho...
Alguns [“estrangeiros”] acabam meio que aprendendo essa cultura também, às vezes
querendo... acho que talvez, até se adaptar ao Brasil, acabam pegando alguns maus
costumes, né?, digamos assim. Mas já tivemos alguns desligamentos de alguns
estrangeiros que não se adaptaram, que não foram bem, que estavam fazendo corpo
mole, tendo problemas com faltas, atrasos, e aí nós desligamos da mesma forma que
conduzimos com qualquer funcionário, porque todos, apesar de serem de etnias, a
países diferentes, são contratados da mesma forma, através da CLT. Então todas as
regras, direitos, deveres e benefícios são iguais pra todos, independente de serem
estrangeiros ou não. (Eduardo, 05 out. 2018, em português)

A representação negativa do brasileiro como um tipo humano volátil, errante,
indisciplinado e avesso ao trabalho também aí transfere, “mecanicamente”, os contrários desses
atributos à multiplicidade heterogênea de agentes que aparecem, primordialmente, agregados em
massa na condição de não-brasileiros. Essa definição heterônoma e negativa desses mesmos
agentes é também uma imposição daquilo que eles “são” ou “devem ser”. Isso fica expresso na
fala do informante pelos sentidos que ele confere à “adaptação”, que situa bem os limites dentro
dos quais (não) é aceita a transgressão dessa oposição: “adaptar-se” ao “Brasil” e à sua “cultura” (ou
seja, em certo sentido diluir a fronteira que separa aquelas duas categorias) é o mesmo que não
adaptar-se à empresa; significa tornar-se “folgado”, “fazer corpo mole”, em suma, assimilar um
conjunto de “maus-costumes” que seriam próprios da “cultura” do “brasileiro” e que vão
frontalmente de encontro à “cultura da empresa”. Indo além, “adaptar-se à cultura (do Brasil)” é
uma infração cuja sanção se expressa no ato de demissão. Exige-se do “estrangeiro” algo que o
diferencie “positivamente” de seu outro naquilo que concerne à execução do trabalho,
nomeadamente: um maior grau de exploração de sua força de trabalho em relação à média em
vigor, esta sendo socialmente determinada (como o “imigrante” tem outra “cultura”, ele pode – e
deve – escapar a essa determinação); e ao contrário, é precisamente no não-trabalho, na demissão,
que um e outro vêm a ser identificados. É como se o informante pretendesse neutralizar a
oposição fundamental que organiza seu discurso pelo apelo ao universalismo da lei, que não
admite tal distinção, mas vê-se como a indiferença da letra assegura a diferença no fato, pela
legitimidade que confere ao ato repreensivo.
Essa discriminação foi assentada entre a gerência por um conjunto de experiências que
lhes deu a certeza de sua correção quase à maneira de uma verdade matemática. Mas um episódio
ao longo dos quatro anos que transcorreram entre o primeiro e o segundo recrutamentos parece
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lhes ter sido particularmente marcante. Perguntado a este respeito, o entrevistado assim se
exprimiu:
Nós temos uma operação, que eu comentei com você, aqui nos fundos, chamada
Barbosa, e lá são dois turnos. Tem o turno da manhã, que é das 06 às 14h30, e tem o
intermediário, que é das 13 até as 21h30. E a equipe da manhã é mais reduzida, nesse
turno do Barbosa. Eram quatro colaboradores auxiliares de logística, que fazem carga e
descarga, conforme eu te falei, e tínhamos na época também um líder de operações.
Mas nesse período que ocorreu essa situação, o líder estava de férias, e teve um caso de
furto, de desvio de produtos dentro da operação, onde nós ficamos sabendo porque
uma pessoa estava desconfiada, contou, nós puxamos as imagens das câmeras da
segurança e foi comprovado que, dentre as quatro pessoas que trabalhavam na
operação, três delas estavam envolvidas nesse sinistro, nas quais as três eram brasileiras,
e o único que não foi... [que] não teve nenhum envolvimento, é haitiano. Ele foi
contratado aqui pra trabalhar com a gente desde 2014. (Eduardo, 05 out. 2018, em
português)

Portanto, a identificação dos trabalhadores brasileiros a comportamentos delituosos e sua
oposição ao não-brasileiro, associado à “retidão”, não aparece aí como uma inversão automática
de sinais, mas como algo “com fundamento na coisa”. Nem por isso as conclusões que se tira do
caso prescindem de alguma estereotipificação dos agentes assim categorizados. No dia da sessão
de contratação na Missão, os recrutadores da Distribuidora faziam alusão a este caso como um
dos determinantes para contratar não haitianos (o que, em si, já constituiria uma homogeneização
de todo um grupo, mas determinada positivamente), mas “estrangeiros” (todos os que têm a
qualidade de “não-brasileiro”). O fato de sê-lo o único homem que não incorreu no ato infracional
deu-lhes prova estatística da singularidade do “elemento estrangeiro” na composição de sua força
de trabalho, notadamente de sua maior possibilidade de aplicação “virtuosa”. Também neste
caso, portanto, a introdução dos migrantes internacionais tem como propósito introduzir entre o
grupo de trabalhadores um agente concebido como potencialmente retificador dos demais, ao
operar uma cisão entre tais circuitos de compromisso delitivo – que, por si só e à sua maneira,
indica algum grau de coesão entre um grupo de trabalhadores – e assim impedir sua
generalização. Os testemunhos de alguns informantes migrantes internacionais trazem relatos de
situações análogas em outros contextos. Essa estratégia de disciplinamento e controle sobre seus
efetivos não deriva, assim, unicamente de uma essencialização ingênua e grosseira dos agentes do
trabalho por características adscritas. Além disso, os gerentes têm ciência de que não somente a
interiorização do papel de “imigrante” faz com que eles conheçam e, em alguma medida, ponham
em prática aquelas características comportamentais distintivas que deles se espera; como também
que um conjunto de peculiaridades que definem sua situação social (como a crença e o temor de
que a menor infração possa ter consequências drásticas sobre sua própria estadia no país) tornaos menos suscetíveis a consumarem atos de transgressão. De todo modo, a preferência pelo
“estrangeiro” se fez pela “constatação” de que aquele homem que não havia cometido a infração
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havia interiorizados em si os preceitos morais que o mantiveram “na linha”, apesar da ausência de
seu supervisor direto.
Anteriormente o informante mencionava também outro problema encontrado pela
gerência na gestão de seu pessoal e que era por ele visto como uma disposição “cultural” do
brasileiro: aquele “não gostar de trabalhar” ou “pular de galho em galho”, pelo qual ele se referia a uma
suposta tendência, por parte dos trabalhadores brasileiros, a abandonarem a firma após períodos
curtos, seja por verem no trabalho um meio temporário para o ócio ou para empregarem-se em
outra firma qualquer. Mas ele próprio reconhece, em outro momento, que esse fator de
“inadaptação” ao ambiente da empresa responde não somente a essa disposição essencial, mas ao
próprio caráter do trabalho ali desempenhado, que afeta também os trabalhadores “estrangeiros”:
Os que estavam naquela época [i.e., os contratados na MP em 2014], todos estão
aí ainda hoje, ou não?
Não, nós temos hoje... seis deles. Porque de lá pra cá algumas coisas aconteceram,
alguns não se adaptaram porque é um ambiente frio, alguns deles acabaram voltando
pro país, acabaram se desligando da empresa... Alguns também não passaram da
experiência, né?, e aí foram se desligando. Mas os que nós mantivemos foram os que
realmente se destacaram, fizeram jus, e estão aí até hoje. (Eduardo, 05 out. 2018, em
português)

O gerente reconhece que as próprias condições de trabalho sejam um importante fator de
“inadaptação” dos trabalhadores à empresa, o que cria problemas à administração quando se trata
de nela imobilizar a força de trabalho. Embora ele faça a distinção entre esses desligamentos
“voluntários” (como também, por exemplo, nos casos dos que regressaram a seus países) e os
compulsórios (por exemplo, os que não passaram do período de experiência), esquiva a empresa
de toda responsabilidade sobre os últimos casos (“foram se desligando”), limitando a ação gerencial
unicamente à manutenção dos funcionários (“nós mantivemos”) “adaptados” e que conquistaram
seu lugar pelo mérito (ou seja, os que “fizeram jus”). Em todo caso, os remanescentes do primeiro
recrutamento da Distribuidora à MP não chegavam à metade dos quinze então contratados.
Ainda assim, a possibilidade de estabilizar-se na firma e nela se apoiar para realizar com sucesso o
projeto migratório que cada indivíduo possa ter em função de seus objetivos próprios, era
transmitida aos candidatos como um dos “atrativos” da vaga ofertada; e, como veremos, foi
também um dos fatores mais mencionados pelos entrevistados ao se exprimirem a respeito da
companhia.
Na segunda sessão de contratação, o número de selecionados foi ligeiramente maior do
que na primeira: dezessete homens. Porém, tendo um deles não comparecido no dia do encontro
do gerente com os candidatos no pátio da Missão no dia seguinte à contratação, somente
dezesseis foram conduzidos à empresa. A princípio, a intenção da gerência era contratar

146

efetivamente não mais que doze ou treze entre os dezesseis, e isso foi informado a todos os
candidatos já na sessão de mediação. Entretanto, prevendo que poderia haver um número
significativo de desistentes em função daquela “inadaptação” ao ambiente de trabalho, optaram
por contratar todos aqueles que haviam sido selecionados – embora isso tenha se dado não sem
que se criasse certo “suspense” deliberado em torno dessa decisão, como se verá na seção
seguinte. De fato, tratou-se de uma maneira de aperfeiçoar o processo de escolha dos
trabalhadores, pretendendo que uma seleção “natural” e “voluntária” precedesse e
complementasse a seguinte, propriamente social e coerciva. Além disso, e sem o que esse fator
que precede dificilmente bastaria para o recrutamento de um possível excedente de trabalhadores
se tornasse uma opção viável e vantajosa, a expectativa de uma demanda acrescida no prazo
imediato determinou a opção pela contratação de todos:
(…) eram doze vagas, na verdade, e ela deixou ficarmos com dezesseis, porque já
pensamos naquela hipótese de que pode haver alguma desistência, [por] não se
adaptarem no ambiente de trabalho, porque é um ambiente insalubre, frio. E aí ela
deixou esses dezesseis contratados, porque também ela está confiante com a operação,
que vai dar certo e vai ter uma maior demanda no final do ano. Então ela foi um pouco
ousada, diríamos assim, pensando no sucesso da empresa como um todo. (Eduardo, 05
out. 2018, em português)

Mas a introdução abrupta de um número relativamente alto de novos trabalhadores se,
por um lado, tinha o conveniente de permitir dar resposta rápida a uma demanda urgente, por
outro, não passaria sem prováveis efeitos indesejados para a execução do trabalho. Não somente
devido à inexperiência dos novos trabalhadores e porque o exercício de qualquer função,
naturalmente, leva tempo para seu aprendizado e aperfeiçoamento, mas também pelo fato de que
muitos entre os contratados eram relativamente recém-chegados e, por isso, poderiam não
compreender plenamente o português. De maneira a atestar que o andamento do trabalho não
fosse prejudicado por uma “obstrução” da comunicação, ou seja, a certificar-se de que as ordens
pudessem ser transmitidas e executadas sem embaraço, a gerência teve de distribuir os recémchegados de maneira a compor equipes “balanceadas” (e “diversas”) entre brasileiros, “estrangeiros
novos” e “estrangeiros antigos”, a quem caberia a função-chave de tradução:
E vocês anteviam alguma dificuldade que poderia surgir dessa contratação de
um contingente novamente grande de funcionários novos e estrangeiros?
Alguma dificuldade... É, assim, eu acho que a maior dificuldade que as empresas
encontram é o idioma, né? Porque assim, no dia-a-dia a operação é bem corrida, então
nós procuramos contratar aqueles que têm mais facilidade no idioma português, porque
a maioria que trabalha aqui são brasileiros nativos, né?, então falam português, e tem
vários detalhes na operação, como conferência de produtos, tudo no idioma português,
até mesmo a conversação entre eles. Procuramos selecionar aqueles que já dominam
melhor o português. É claro que não foi uma regra, né? Mas assim, foi uma... – como
que eu posso dizer? –... foi uma preferência mesmo. Porque, assim, tem alguns que já
estão contratados aqui, os seis que eu comentei, que eles também falam o francês, o
crioulo, até mesmo o inglês, e aí a gente procurou distribuir de uma forma... os novos,
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de uma forma que em cada setor tivesse pelo menos um estrangeiro da leva de 2014,
pra ter essa melhor comunicação aí no dia-a-dia.
Então nunca deixa todos, né...
Não, é [risos]... não vamos deixar todos juntos pra não ficar aquele conflito, aquela
dificuldade na hora de montar a operação, porque é bem corrida mesmo.
Então vocês sempre separam as equipes entre mais ou menos um, dois
estrangeiros, e quantos brasileiros?
É porque, assim, as operações aqui são distintas, né? A operação da manhã, por
exemplo, é menor, a da tarde é maior, [na] da noite vão ter cerca de oito. Inclusive, os
novos estrangeiros dessa nova leva agora, alguns preferiram o turno da madrugada. Só
que, por enquanto, como não está definido ainda o início, nós mesclamos: colocamos
eles junto com o pessoal da tarde, do turno da tarde, pra já irem adquirindo experiência,
sendo treinados pra fazer separações de notas, de produtos, pra que quando forem pra
noite... lógico que não vão todos, vão a metade, aí acho que metade de brasileiros
também, para já terem esse domínio nas atividades, né?, [para] não terem muita
dificuldade no turno da noite. (Eduardo, 05 out. 2018)

Contra aquela tendência ao abandono “voluntário” da empresa em função das condições
de exercício do trabalho, e com o fim de fazer convergirem os interesses dos trabalhadores e os
seus de maneira a atrelá-los a si, a Distribuidora, além dos “benefícios” extra-salariais, oferece a
seus trabalhadores algumas bonificações e modestas possibilidades de mobilidade profissional
interna, todos regidos por critérios supostamente meritocráticos, como ele há pouco exprimiu
pela expressão “fazer jus”. Aqueles aspectos foram mencionados nas manifestações positivas que
alguns candidatos fizeram da vaga na Distribuidora, quando da sessão de contratação, e pareciam
em alguma maneira contrabalancear, embora pouco, a frustração quanto ao salário de R$ 1.015 –
as horas-extra, sempre estranhamente entendidas como um “benefício”, permitiriam um
incremento desse montante. Quanto ao segundo, a possibilidade de ascensão interna, apesar de
diminuta, é mobilizada como tentativa de conquistar o comprometimento dos trabalhadores com
os objetivos “da empresa” e, ao mesmo tempo, constituem uma forma pela qual esta afirma
perante aqueles seu caráter democrático e meritocrático, ao mesmo tempo em que acirra entre
eles a competição no “mercado de trabalho interno”:
É assim, quando surge uma oportunidade interna... Por exemplo, o cargo inicial aqui é
operacional, chamado auxiliar de logística, que é o responsável por fazer carga e
descarga, separação de mercadorias, contagem de estoque. Aí o próximo cargo, que está
acima (…) é o conferente. Sempre que tem uma oportunidade para o cargo de
conferente, ao invés de buscarmos um profissional no mercado de trabalho externo,
nós fazemos um recrutamento interno onde todos têm a oportunidade de se candidatar.
Porém, algumas coisas serão avaliadas, como assiduidade, a questão da iniciativa (…)
(Eduardo, 05 out. 2018)

Dentre os seis remanescentes da primeira, já foi dito, três lograram promoção por esta via. Esses
promovidos eram mencionados pelos recrutadores na Missão Paz, tanto aos seus funcionários
como aos candidatos, como os símbolos da “experiência positiva” que foi a “parceria” da empresa
com os trabalhadores imigrantes, mas também com a MP, e ao seu caso se fez alusão na própria
divulgação da vaga no início da sessão de contratação. Como se verá, as avaliações feitas da

148

empresa pelos recrutados não desconsideraram esses fatores. Dada aquela composição entre as
equipes (que, em realidade, já acontecia antes mesmo das novas contratações), tais homens
tinham sob seu mando e supervisão trabalhadores brasileiros. Isso foi visto por alguns dos
contratados como uma forte motivação para estabilizar-se na empresa e nela buscar ascensão
profissional-estatutária, como se verá adiante.
Por outro lado, um terceiro desafio da gerência na seleção e gestão de seu pessoal
consiste em ajustar o volume de sua força de trabalho às flutuações circunstanciais ou regulares
da demanda por seus serviços, e na temporalidade precisa, como o gerente já expressara. No
primeiro caso, o recurso às horas-extra constitui um mecanismo fundamental pelo qual a empresa
mobiliza de forma flexível um volume de força de trabalho já sob seu domínio, por uma extensão
da jornada de trabalho aceita mediante alguma compensação salarial; e pela qual, é claro, o
trabalhador dá demonstração de seu espírito de “iniciativa” e do grau de seu comprometimento
com a empresa, o que será levado em conta na ocasião dos “concursos”. Tais variações
circunstanciais parecem ser recorrentes. Como elas vêm, em geral, dos principais clientes da
Distribuidora, esta tem de ser capaz de atendê-lo com eficiência, pois uma rescisão de contrato
com qualquer uma dessas empresas lhe causaria impactos violentos. Para tanto, ela reclama
trabalhadores aptos a realizar tais prolongamentos da jornada com alguma regularidade:
(…) Aqui deste lado, [para] onde você apontou, temos esse armazém principal, maior...
é chamado operação Ricoy, que é aquele cliente principal que eu comentei com você. E
junto com o Ricoy tem mais alguns acoplados, né? Junto ao Ricoy, há algumas
operações menores, não sei mensurar quantas, acredito que umas cinco, mais ou
menos, para mais. E no armazém dos fundos, onde você visitou aquele dia com a gente,
junto com alguns estrangeiros, que foi ali nos fundos, é chamada operação Barbosa, que
é uma rede de clientes... aliás, é uma rede de mercados, né? Ela é a nossa segunda maior
aqui. Toda a operação dos fundos daquele armazém dois é concentrado para a operação
Barbosa. E a operação funciona todos os dias, de segunda a sábado, na verdade, das... a
operação começa às 06 horas da manhã e vai até às 23 horas, às onze da noite. Aos
sábados é um pouco reduzido, vai das 06 até às 17h30. E alguns domingos funcionam,
né, para nós adiantarmos a operação Segunda-feira, né? É que às vezes o cliente...
depende muito da demanda, então nós já olhamos qual é a necessidade dele e se for
uma demanda bem grande, fazemos já uma operação no domingo, pra adiantar os
serviços da segunda-feira.
E o turno noturno, vocês não começaram ainda?
O noturno! Boa! Estamos fazendo o planejamento desse turno. Pelo o que a nossa
diretora estava falando... a Dona Roberta estava falando, vai iniciar nas próximas
semanas. Inclusive, parte desses colaboradores estrangeiros que contratamos agora,
recente, esses dezesseis, parte deles vai ser destinado para a operação da madrugada,
que vai ser entre dez da noite e seis da manhã do dia seguinte. Acredito que nas
próximas semanas a gente já consiga, aí, iniciar. Estamos montando as estratégias,
horário de trabalho certinho, né?, de 44 horas semanais, como vai funcionar o
refeitório, a lavanderia, pra esse novo turno da noite também.
(…)

E para qual cliente ele vai ser implementado, principalmente?
Principalmente pro Ricoy, mas também se algum outro precisar, estaremos aí à inteira
disposição. Na verdade, esse turno da noite ele já até aconteceu, ele já teve aqui na
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empresa. Inclusive, foi quando eu fui admitido aqui. Em 2014 tinha esse turno, só que
estava sendo inviável pelo custo de energia elétrica, porque as câmaras... a energia ficava
funcionando, tinha também o refeitório, a lavanderia, e aí estava tendo um custo grande
pra empresa na época e não estava sendo viável, né? Aí acabou fazendo a extinção
desse turno, acredito que em meados de 2015, mais ou menos. E aí agora, por um...
através de um cliente, por uma necessidade também, aí a Dona Roberta traçou uma
nova estratégia e vai retomar esse turno, né? Não sei te dizer se vai ser por tempo
indeterminado, ou se depois vai fazer a extinção novamente. Depende sempre dos
pedidos e da demanda dos clientes, mesmo... (Eduardo, 05 out. 2018, em português)

A jornada de trabalho do domingo se faz, segundo o gerente, com certa periodicidade, de
modo que sua realização constitui uma etapa normal do processo de trabalho se tomarmos como
referência períodos médios, como seis meses, um ano, etc. Para preenchê-la, a gerência pode
lançar mão exclusivamente das horas-extra de seus funcionários já efetivos. Por sua vez, a
introdução do turno da noite se faz em função de um incremento da demanda desse principal
cliente – que em larga medida dita por fora e cegamente a organização e o andamento de
execução do trabalho na Distribuidora – que reclama contratações adicionais. Note-se que o
período de vigência da primeira introdução do turno da noite coincidiu, ao menos em parte, com
a introdução dos primeiros migrantes internacionais na firma, e sua extinção, que possivelmente
implicou em demissões, teria se dado em menos de um ano após esse recrutamento. Também
agora essa operação visou possibilitar, direta ou indiretamente, o preenchimento desse turno cujo
futuro é ainda incerto, mas que constitui o primeiro a ser revogado caso haja um excedente de
trabalhadores em relação ao volume de trabalho requerido. Mas há outro importante fator de
incremento da demanda que não pode ser respondido com o recurso às horas extra: é aquele, já
mencionado pelo gerente, que deriva das festas de fim de ano e reclama “sazonalmente”
contratações adicionais. Estes dois últimos fatores foram decisivos para que a Distribuidora
recrutasse aquele número de trabalhadores, mas também para a temporalidade em que o fez em
ambas as ocasiões de recrutamento. Mas se o destino da parcela de trabalhadores orientada ao
turno da noite era mais ou menos incerta, o mesmo não se aplica àquela parte que visa a
preencher as necessidades da demanda de fim de ano, que pode contar com uma certeza
desanimadora:
E nesse período [de existência da firma], foi sempre constante esse aumento [do
número de funcionários] ou houve momentos de baixas aí no meio do caminho?
Então, não vou dizer que houve momentos de baixas, mas, assim, pelo o que eu
percebo, e pela minha experiência aqui também ao longo desses anos, ela sempre
mantém um número, porém quando chega final do ano, final de todos os anos,
aumenta um pouco, por conta da demanda do Natal, que é aí o período de festas
natalinas. Logicamente a rede de mercado varejista aumenta um pouco a demanda, né?
E aí ela aumenta o número de colaboradores. Quando chega sempre janeiro, tem
sempre aquele período de corte, né? Algumas pessoas querem se desligar da empresa,
algumas já estão há bastante tempo... Sempre ocorre em todas as empresas de alguém
ter uma insatisfação, né? Às vezes acontece. Então, tem o período de corte, onde a
gente costuma efetivar os que foram contratados no final do ano e ocorre algumas
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demissões, né? Mas, assim, são raras, não são muitas. Mas ocorre, sim, essa baixa aí no
início de janeiro. (Eduardo, 05 out. 2018, em português)

Com efeito, neste ano não foi diferente: alguns trabalhadores foram desligados da
empresa antes mesmo da virada do ano, tendo sido notificados entre o Natal e o Ano Novo. Não
foi possível identificar o número exato de demitidos, mas um dos informantes o estimava em
torno de seis. Ao menos dois entre os demitidos estavam entre os que haviam sido contratados
há poucos meses na MP, sendo que um deles se acidentara no trabalho e teve sua perna
quebrada; um terceiro entre os contratados desligou-se da empresa no mesmo período, embora
também não tenha sido possível saber se demitiu-se ou se foi demitido.
O fato de a contratação ter se dado em fins de setembro, e com um período de
experiência máximo de noventa dias de duração, se explica pela necessidade de a empresa
recrutar uma parcela daqueles trabalhadores para atender unicamente à demanda acrescida
própria do último trimestre. De tal maneira, a demissão assumiu a forma de uma reprovação na
experiência. Essa prática, de todo recorrente, não se faz sem consequências duráveis aos que a
sofrem de maneira contínua, como se verá adiante. Não somente ela faz a demissão aparecer aos
olhos dos próprios demitidos como uma responsabilidade e uma culpa a serem por ele
assumidos, e não como algo cuja explicação se encontra na própria dinâmica da firma e na
natureza de sua demanda; como ela também a faz aparecer desta mesma forma aos olhos dos
eventuais empregadores com quem o demitido virá a se defrontar no mercado e, com isso, aplica
sobre este uma força que tende a repeli-lo do mercado de trabalho formal e a lançá-lo em
períodos cada vez mais longos de desemprego e/ou subemprego ou informalidade.
Em síntese, nesta empresa os trabalhadores imigrantes constituíram uma parcela
expressiva de sua força de trabalho em todo o último terço de seu período de existência. Em
ambas as ocasiões de seu recrutamento, ela passava por saltos significativos (marcados pela
inauguração das plantas) em uma trajetória caracterizada pelo crescimento contínuo. A
importância desses trabalhadores é mais bem avaliada se atentarmos para sua concentração nos
postos de trabalho que ocupam a base da estrutura ocupacional desta empresa – sendo um deles
propriamente manual (carga e descarga) e outro de administração e supervisão (conferência) – e
que essa concentração tendeu a se produzir na medida em que a empresa cresceu, ampliou seu
escopo de atuação e diferenciou sua estrutura de quadros interna. Por outro lado, tendências
contrárias bloqueiam sua plena generalização. Um primeiro fator que faz com que os
“estrangeiros” permaneçam sendo apenas uma parte, embora importante, e não a totalidade da
força de trabalho, é o temor da gerência quanto aos efeitos lesivos que isso poderia ter para a
execução do processo de trabalho em função de dificuldades de comunicação. É preciso, então,
que se crie uma composição entre aqueles que têm o português como língua nativa, com
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imigrantes já fluentes e outros que não o são, de maneira a que as ordens possam ser transmitidas
e executadas sem prejuízo ao andamento do trabalho. No mais, a ideia de que “o brasileiro tem a
cultura de fazer corpo-mole” é a maneira pela qual aparece ao gerente a prática conhecida como
“marca-passo”, pela qual um acordo mais ou menos tácito entre o grupo de trabalhadores
mantém a execução do trabalho em um andamento aquém do desejado pela administração – a
introdução dos migrantes internacionais se faz aí de maneira a incidir sobre esse pacto. Em
segundo lugar, há fatores que dizem respeito especialmente ao controle sobre o grupo de
trabalhadores e sobre a conquista do consenso. O caso do “extravio” foi interpretado pela
gerência como uma prova das virtudes morais dos “estrangeiros” sobre os brasileiros. Levado ao
extremo, isso poderia sugerir uma simples, mas completa e gradual, substituição de trabalhadores
“manuais”. Todavia, alguns inconvenientes que dizem respeito tanto à execução do trabalho
quanto à criação de uma polarização social evidente no universo da empresa, poderiam derivar de
tal operação. Ao invés disso, ela faz da “diversidade” (que exprime essa estratégia de composição
do conjunto de força de trabalho sob seu domínio), da igualdade (social e racial) e do mérito os
pilares de sua autoimagem e, portanto, de seu modo de dominação. A existência de imigrantes
estabilizados na empresa e, mais do que isso, que lograram promoção e “chefiavam” inclusive
trabalhadores brasileiros, é um importante elemento pelo qual a Distribuidora afirma, para dentro
(ou seja, para seus próprios funcionários) e para fora (na imprensa e na própria Missão Paz, por
exemplo), sua imagem baseada sobre aqueles três princípios. Por fim, embora o recrutamento de
trabalhadores imigrantes em “levas” relativamente altas responda a uma demanda crescente pelos
serviços desta firma, uma sua parte derivou, em ambos as ocasiões, não daquele “salto” em um
ciclo ininterrupto de crescimento, mas de oscilações “sazonais” no volume de atividade.
A primeira socialização dos recrutados no ambiente da empresa constituiu em um
verdadeiro trabalho de encenação desse modo de dominação pelo qual a firma apresentava-se a
seus iminentes funcionários e, simultaneamente, em um trabalho de seleção desses mesmos
agentes e de inculcação daqueles atributos distintivos do “imigrante” passíveis de adequá-los ao
regime de trabalho nos termos exigidos. Nela, se pôde observar a maneira pela qual essa
autoimagem da empresa foi transmitida de maneira a conquistar o consentimento e o
comprometimento dos recém-chegados, transmitindo-lhes, num mesmo ato, as normas da
hierarquia e o papel que nela lhes caberia desempenhar.
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5.3

O rito de incorporação à empresa e a teatralização da dominação
A primeira visita dos recém-contratados a seu local de trabalho aconteceu já no dia

seguinte à sessão de contratação. Às sextas-feiras o pátio da Missão Paz é calmo e mais vazio do
que nas terças e quintas, quando ocorrem as sessões de contratação. Neste dia, porém, estava um
pouco mais cheio do que de costume, em virtude de que todos os que haviam sido contratados
aguardavam Eduardo. O encontro havia sido marcado à uma da tarde. Cheguei pouco antes disso
e lá já estavam todos os que no dia anterior haviam sido selecionados, com a exceção de um, que
não compareceu. Atravessei o pátio rumo à entrada do prédio do Centro de Mediação Pastoral
do Migrante, perto de onde estavam alguns homens meus conhecidos, com que fui conversar.
Enquanto isso, alguns outros, que eu não necessariamente conhecia, embora os reconhecesse,
vinham perguntar-me se Eduardo viria, presumindo que tivesse com ele algum contato direto.
Nestes casos, eu respondia que certamente sim, e que também o aguardava. A apreensão
aumentou na medida em que o tempo passou, e alguns chegaram a seriamente pôr em dúvida seu
comparecimento, embora ele não tenha se atrasado mais do que quinze ou vinte minutos.
Eu já conversava com um outro homem, Ousmane, burquinense, e que viera me mostrar
com orgulho o diploma em pintura que obtivera há pouco graças a um curso de formação do
Serviço Social da Indústria (a obtenção deste diploma, ele me confessaria mais tarde em
entrevista, fora seu momento mais feliz desde que estivera no Brasil), quando Eduardo passou
pelo portão da MP a passos largos e tendo em mãos uma prancheta e uma caneta. Na medida em
que ele passava, acenando a quem reconhecia, ia se criando em torno dele uma aglomeração de
todos aqueles que aguardavam impacientes. Ele se reteve embaixo da parte coberta que fica à
direita no pátio, e não teve de esperar muito até que todos os que o expectavam viessem
cumprimentá-lo. Eduardo disse que iria fazer uma rápida chamada, e solicitou que os homens
invocados lhe apresentassem um documento com foto e passassem para seu lado direito, pedindo
a mim que traduzisse as instruções. Quando foi constatada a ausência, um homem que estava no
pátio e que havia se juntado a nós sem que houvesse sido selecionado, tentou, sem sucesso,
convencer Eduardo a lhe contratar no lugar do faltoso, passando-se por conhecido deste e
dizendo que o mesmo havia declinado da vaga. De maneira a romper sua insistência, Eduardo lhe
respondeu que a empresa voltaria em breve para contratar mais pessoas, mas que o faria
formalmente e dentro dos procedimentos estabelecidos pela Missão Paz. Houve ainda um
segundo que a ele apresentou seus documentos sem ter sido chamado e fingiu perplexidade com
o fato de seu nome não estar na lista – ele, de fato, não estivera na sessão de contratação no dia
anterior.
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Esquivando-se dessas investidas desesperadas pela obtenção de uma vaga, o gerente
concluiu sua verificação e distribuiu dois bilhetes de acesso ao metrô a cada um dos selecionados
– e a mim próprio, que recusei alegando pagar meia passagem, ao que ele agradeceu. Feito isso,
fomos todos a pé até a estação Pedro II dobrando à direita na rua do Glicério e, em seguida, pela
Avenida do Estado. Eduardo guiou todo este caminho, embora a fila que se formara no início
tenha se dispersado e diluído em seu percurso. Mas seguiram todos atrás de Eduardo, menos por
não conhecerem o caminho do que por não ousarem assumir a dianteira. Descemos na estação
Penha, de onde a planta da empresa fica a menos de dez minutos a pé.
Chegando lá, todos fomos conduzidos ao prédio da administração, que fica à esquerda do
pátio para quem entra. A recepcionista recebeu a todos com formalidade, simpática e
pacientemente dizendo um “boa tarde” a cada um dos vários que passavam por ela, sem exceção.
Logo à entrada, há uma pequena sala de espera, aromatizada e decorada em tons claros. A sua
direita, a mesa da recepcionista; do outro lado, somente alguns bancos e, acima deles, pendurados
na parede, placas em acrílico personalizadas com a marca da empresa indicam os banheiros e a
“sala de integração” – como a chamava o gerente –, para a qual seguimos dobrando à esquerda
por um corredor. Eduardo segue na vanguarda até a porta, onde se detém e concede com que os
demais entrem. Uma mesa comprida e de tom bege claro, com quinas arredondadas, ocupava
todo o centro dessa sala. Sobre ela, dois ou três bolos de sabores diferentes, umas seis garrafas de
um litro, algumas d‟água, outras de refrigerante, e copos descartáveis; em torno da mesa, as
cadeiras nas quais todos vieram a se sentar, antes que lhes fosse autorizado servirem-se. Javier,
venezuelano, foi quem primeiro o fez, enchendo um copo descartável com água e bebendo-a
toda num só gole (fazia calor e ele suava); em seguida, encheu o copo de cada colega que lhe
pedia até que a garrafa secasse. Simultaneamente a isso, os outros comiam os bolos, que
acabaram em pouquíssimos minutos (os homens eram muitos e em sua maioria não tinham
almoçado). Enquanto isso, Eduardo pediu para que Roberta e sua filha, Cláudia – que havia
estado com ele na sessão de contratação –, fossem chamadas.
Tendo elas chegado, postaram-se em pé junto à porta e, quando apresentadas, limitaramse a acenar e a dar “boa tarde” e “boas vindas” a todos. Depois disso, se limitaram a tudo
observar (supervisionar), praticamente sem dizer palavra. A proprietária ficou praticamente todo
o tempo de pés e braços cruzados, o direito apoiado no batente da porta, observando com ares
de satisfação os seus prováveis novos “colaboradores”; à sua direita e um pouco à frente, eu próprio
(que não me havia sentado por não haver mais cadeiras) e, em seguida, Eduardo; à sua esquerda,
sua filha e um gerente do “Operacional”. Foi Eduardo quem primeiro se pôs a falar, dando aos
recém-chegados as boas-vindas à firma e exprimindo as expectativas da empresa de que a
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incipiente “experiência” fosse benéfica a ambas as partes; que aquela era uma empresa que prezava
pelo respeito e pelo comprometimento entre seu pessoal; e destacou que ali eram todos eram
tratados como iguais, independentemente de cor, nacionalidade, religião ou o que quer que
pudesse diferenciar seus efetivos em função da identidade, pertencimento ou origem. Repetindo
em parte o que já fora dito no dia anterior, lembrou-lhes que aquela empresa já empregava
imigrantes e refugiados há anos e que sabiam dos “problemas” que daí poderiam advir, sobretudo
aqueles referentes à incompreensão linguística. Mas tranquilizou-os dizendo acreditar que esses
problemas seriam facilmente suplantáveis, como antes o foram; e que a Distribuidora,
democrática que era, oferecia “oportunidades” a todos aqueles que se destacavam no trabalho, a
despeito de qualquer outro fator. Por fim, lembrou-lhes do que lhes havia dito no dia anterior:
que haveria ainda uma seleção a ser feita e dos dezesseis ali presentes, aproximadamente quatro
não seriam contratados.
Então, foram convidados a entrar na sala e assumir a palavra para “contar suas histórias”
aqueles funcionários que seriam as provas vivas dessas práticas inclusivas, democráticas e
meritocráticas da firma, sobre quem já se havia falado no dia anterior: dois que haviam sido
contratados na “primeira leva” da Missão Paz e que haviam logrado a promoção interna, tornandose conferentes. Diferentemente das diretoras e dos gerentes, que eram os únicos já vinculados à
empresa presentes na sala, esses dois distinguiam-se por serem os únicos a calçarem as galochas
brancas, a calça e a jaqueta encapuzada, ambas do mesmo tom azul-marinho, que constituem seu
Equipamento de Proteção Individual e são não o uniforme “da empresa”, mas a marca dos que
nela trabalham nas câmaras frias. As peças de roupa, grossas e pesadas, são próprias a elas. No
entanto, os homens trajavam-nas apesar de estarem fora das câmaras, e do calor do dia.
O primeiro deles, nigeriano, foi promovido de auxiliar de logística a conferente –
portanto, ascendeu um “degrau” na estrutura ocupacional interna da empresa. Alternando-se
entre o inglês e o português, com tom e expressão amistosa, ele contava também ter sido
contratado na Missão Paz, já havia cinco anos, e que ali se estabilizara desde então, o que lhe
havia permitido ajudar sua família. E mais do que isso, fora promovido, o que ele explicava como
consequência de sua disciplina, pontualidade e “bom desempenho”. A empresa daria ainda um
conjunto de “benefícios” aos funcionários, como as horas-extra melhor remuneradas, o que
permitiria, a quem se voluntariasse a cumpri-las, maiores ganhos no fim do mês. Por fim, ela
saberia reconhecer e compensar o empenho de seus trabalhadores, o que sua própria promoção –
e a de seu colega – atestaria.
O segundo, camaronês, e tendo sido contratado pela mesma via, na mesma ocasião e para
a mesma função primária de auxiliar de logística, era hoje conferente-chefe de turno – havia,
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portanto, logrado duas promoções e era o imigrante em mais alto posto no interior da empresa.
No dia anterior, na Missão Paz, ele fora objeto privilegiado dos testemunhos “positivos” que os
representantes da Distribuidora davam a mim e ao pessoal do Eixo Trabalho. Um deles chegou a
confessar-me já ter tido alguns pequenos atritos com ele, pois seria uma pessoa “um pouco difícil”
por seu “temperamento” e até mesmo “arrogante”. Apesar disso, ele se destacaria por seu trabalho e
exercia muito bem a função de “chefia” de que fora incumbido. Ao falar, este segundo distinguiase de seu predecessor pela menor simpatia e pela seriedade de seu rosto e tom de voz. Mas
aproximou-se dele ao identificar-se com os chegantes pela primeira coisa que entre eles havia de
comum: o de terem sidos contratados na Missão Paz, ou seja, o de serem imigrantes. Também ele
falava de sua própria trajetória ascendente no interior da empresa, e dos efeitos positivos que isso
teve na organização de sua vida, como um exemplo a ser seguido pelos demais, não sem também
enumerar aquelas virtudes disciplinares que a haviam permitido: a pontualidade nos horários, a
obediência e o ânimo no trabalho. Mas outro aspecto que caracterizou sua fala foi sua maior
duração e organização. Ele exprimia um discurso estruturado da mesma maneira em quatro
diferentes línguas: inglês, francês, português e espanhol, proferindo-o inteiramente em uma língua
e só então passando à próxima – portanto, não falava de improviso –, tendo se desculpado com
os venezuelanos por estar “enferrujado” em sua língua. Com insistência, ele destacava o caráter
igualitário e meritocrático da empresa: que todos ali trabalhavam igualmente e como iguais; que
ali não importava quem era estrangeiro e quem era brasileiro (ele próprio e aquele que o
antecedeu chefiavam uma equipe com dois brasileiros e quatro estrangeiros); que não importava
quem era branco e quem era negro, em outras palavras, que o racismo era coisa que não havia
naquela empresa (e isso ele dizia, aproximadamente, três vezes em cada língua, em diferentes
momentos do discurso); que caberia a eles, seu público, agarrem a oportunidade e fazerem
mostrar seu valor pelo trabalho; tudo isso não sem lembrar os que o escutavam de sua condição
de estrangeiros, que deveriam honrar o país e a firma que os acolhera, com o regime de trabalho
que neles impera; e, depois de dizer que muitos ali talvez jamais houvessem trabalhado em uma
empresa “moderna” como aquela, arrebatava: “so keep quiet because we‟re in a new civilization”.
A cerimônia que marcou a primeira interação dos novos trabalhadores com seus
superiores diretos e indiretos no local de trabalho, um verdadeiro rito de incorporação ao
universo da empresa, teve diversas características de uma teatralização da dominação115 pela qual
se fazia impor e reconhecer os papéis sociais a serem ali desempenhados, num processo

LOPES, José Sergio Leite. A Tecelagem dos Conflitos de Classe na Cidade das Chaminés. São Paulo: Marco
Zero, 1988
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persistente de inculcação que marca a socialização do “imigrante” desde o instante em que lhe
são abertas as portas do “mercado” e que se prolonga nos locais de trabalho. A própria
encenação, sob a presença sorridente, vigilante e muda da autoridade máxima da firma em
pessoa, Roberta (com quem dificilmente os novatos viriam novamente a ter), era sugestiva da
maneira pela qual o poder da palavra era ali delegado: na verdade, era a proprietária quem falava,
pela boca de outros. Mas não de quaisquer outros: os escolhidos como oradores privilegiados a
transmitir “a mensagem” da empresa foram, evidentemente, aqueles que se presumiu que seriam
com quem os recém-chegados se identificariam “naturalmente”, ou seja, os que carregam a
classificação de “imigrante” (os que “também foram contratados na Missão Paz”, os que “não são do
Brasil” e eufemismos afins) – condição já conhecida e agora reafirmada. E tampouco se tratava de
quaisquer “imigrantes”, cuja maior parte é constituída por auxiliares, mas por aqueles que lograram
promoção e exercem funções de supervisão, que têm maior prestígio e remuneração. Ainda
assim, estes apresentavam-se “devidamente” uniformizados. Com isso, se fazia conhecer,
simultaneamente, o papel a ser desempenhado (o de trabalhador do “operacional”, o de “bom
imigrante”, que logrou a ascensão profissional e de quem talvez se dissesse estar “integrado”), as
expectativas que se tem sobre ele, e a hierarquia a ser respeitada (as diretoras, o gerente, o analista
de RH, os conferentes). A delegação da fala também traçava os limites dentro dos quais a
comunicação preferencialmente deveria se dar dali em diante: o “silêncio” amistoso da
proprietária (que se passando por coadjuvante era diretora do espetáculo), da gerente de marketing
e do gerente do “operacional”, contraposto à fala de seus supervisores diretos e do analista de
“relações humanas”, era como um gesto que reclamava reciprocidade e parecia antecipar o tipo
de sociabilidade que viria a se estabelecer.116
Mas com isso não se completava a incorporação da nova “leva” de imigrantes à
Distribuidora, embora se encerrasse este primeiro ato. “Dona” Roberta retornou a seu posto, não
sem antes exprimir sua comoção com sua própria ação filantrópica – “olha a satisfação deles!”, disseme instantes antes de se recolher. Enquanto isso, se retirava a toalha de mesa sobre a qual havia
todo o farelo dos bolos, deixando-se os copos de plástico e garrafas d‟água. Então, se distribuiu a

Um informante assim se exprimiu sobre suas relações na empresa, um mês e meio após sua contratação: “Lá, todo
mundo... as pessoas já começaram a me conhecer, depois de somente duas semanas. Todos os bras... todas as pessoas que estão lá... Se você
chegar, você só diz que precisa do Ousmane: todos... só a chefe que não me conhece. Para ela... come ela fica no escritório... mas, fora ela,
todas as pessoas que estão lá, todo mundo me conhece agora”. Ou ainda, em outro momento, respondendo à minha pergunta
de se em seu dia-a-dia na empresa ele tinha algum contato com aqueles que o haviam recrutado: “Nenhum. Porque eu
sou alguém que quando eu entro numa empresa... os chefes e os sub-chefes, eu tenho medo deles. Porque cada pessoa tem sua categoria de
pessoas com quem falar [chaque personne a son catégorie de parler avec]. Eles não são minha categoria. Não sei, eu posso falar,
mas eu posso errar um dia! (…) Eu sei disso, eu controlo minha linguagem e eu não me divirto [s‟amuser] com eles”. (Ousmane, 11
nov. 2018, em francês)
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cada um dos ainda aspirantes às vagas uma folha de papel sulfite e uma caneta, pedindo-lhes que
ali discriminassem seus nomes, nacionalidades e redigissem um breve texto para apresentarem-se
e também “contarem suas histórias.” – “O Marcus vai me ajudar com isso” –, Eduardo informou a todos,
eu próprio incluso, que de nada sabia. Foi-lhes dado um tempo de aproximadamente dez minutos
para realizarem a tarefa. Pouco antes do fim desse período, Eduardo conduziu-me a seu
escritório, que era na posição homóloga à sala onde antes estávamos, mas no andar superior, ao
fim do corredor.
Lá chegando – onde também trabalhavam a gerente financeira e a auxiliar de
administração –, explicou-me tratar-se de uma segunda seleção, e que gostaria que eu a fizesse.
Basicamente, eu deveria dizer-lhe se um candidato sabia ou não escrever, de maneira que ele
pudesse se assegurar de que nenhum deles havia mentido a respeito de sua alfabetização. Caberia
a mim, então, dizer quem seriam os três ou quatro que não seriam admitidos, a partir do exame
dos textos: o candidato que fosse por mim considerado um “analfabeto” ou “semianalfabeto”
seria automaticamente descartado. Mas Eduardo pediu-me ainda que não fosse excessivamente
criterioso, que desconsiderasse pequenos erros ortográficos e apenas atentasse para se o
candidato seria ou não apto a ler, o que eu deveria presumir a partir de sua escrita. É que em seu
trabalho, aqueles homens teriam de ler as etiquetas dos produtos para organizá-los propriamente
nos paletes e fazer sua contagem, e não se exigiria muito além dessa aptidão. O objetivo do
gerente ao “pedir” minha ajuda era duplo: em primeiro lugar, lhe pouparia tempo de trabalho,
pois o dia estava “corrido” e enquanto a avaliação dos textos ficava a meu cargo, ele anteciparia a
organização dos documentos necessários à admissão e faria um brevíssima entrevista com cada
candidato, que consistia basicamente em perguntar se eles mantinham seu interesse pela vaga de
trabalho e em qual turno prefeririam trabalhar, elencando seu grau de preferência para cada um
dos três; em segundo, como não fora exigido que os textos fossem redigidos em português, ele
precisaria de mim para a avaliação dos textos em línguas estrangeiras: francês, inglês e espanhol.
Comunicado meu veredicto, Eduardo o registraria num canto da folha, e daria então
continuidade, ou não, ao processo de contratação. O agravante da situação é que tudo isso seria
feito de maneira instantânea, à vista dos próprios candidatos avaliados. Assim, se eu optasse por
reprovar algum deles, ele saberia ter sido minha a decisão, algo cujas consequências para a
continuidade do trabalho de campo eu dificilmente poderia prever; além, é claro, das
consequências de minha ação para a vida dos afetados. Mas sobre esse primeiro conjunto de
consequências possíveis, os de preocupação egoísta, era certo que geraria perturbações
indesejadas nas relações que eu estabelecia na Missão Paz, sobretudo com os que ali procuram
trabalho. Não somente porque uma parte considerável do tempo das minhas interações com eles
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consistia em tentar desvencilhar-me das figuras dos empregadores (de quem muitos candidatos
pensavam que eu fosse próximo, de alguma maneira, e sobre quem eu teria algum poder de
ingerência, o que se mostrava pelos pedidos insistentes, e partindo dos indivíduos os mais
diversos, de que eu lhes conseguisse um emprego) e da própria Missão (pois também era
frequente que se pensasse que eu fosse dela funcionário ou voluntário), e ao constatarem que eu
fui dotado de tal poder, meus esforços certamente seriam anulados; mas também porque era
provável que eu voltasse a me encontrar com aqueles que eu condenasse dali a quatro dias, pois
seria certa sua reincidência nas sessões de contratação da MP. De tal maneira, a relação de
confiança, desconfiança e interesse que se tinha, em graus variantes, sobre mim, poderia ser
fortemente abalada, pois seria de se supor que minhas vítimas comunicassem aos demais que eu
não era da primeira merecedor. Por tudo isso, eu sequer cheguei a considerar a reprovação de
algum candidato, mas temia ainda que minha “farsa” fosse percebida pelo analista de recursos
humanos, de uma maneira ou de outra. Esta era, no entanto, a menor de minhas preocupações.
Assim, um a um, vieram os dezesseis candidatos, entregaram a mim suas redações e a
Eduardo, seus documentos. Eu aprovei a todos, que, de fato, eram alfabetizados, embora em
níveis muito variados. Mas isso ainda não garantiria que todos fossem efetivamente contratados.
Eu tentava, então, não deixar dúvidas a respeito da minha avaliação, fazendo comentários
elogiosos a cada texto e gesticulando minha aprovação, de maneira a desvencilhar-me
publicamente de qualquer responsabilidade sobre a seleção, na medida em que isso era possível.
Por sua vez, Eduardo tratava de fazer cópias dos passaportes, dos CPFs, e dos Protocolos de
Solicitação de Refúgio ou RGs (quando os havia) e agrupá-las junto às carteiras de trabalho e às
redações. Em uma planilha no computador, registrava as informações a respeito de cada um
(basicamente, seus nomes, nacionalidade e os números de seus documentos) e seus turnos de
preferência. Em meio a isso, foi frequente que candidatos usassem este momento “privativo”
para fazerem seus pedidos pela contratação, fazendo lembrar o gerente de aptidões e experiências
profissionais prévias que seriam apropriados ao trabalho naquela empresa; ou apelando para sua
vontade de trabalhar. Eduardo limitava-se a escutá-los e a pedir-lhes tranquilidade e mais alguns
minutos de paciência.
Toda essa segunda etapa durou aproximadamente uma hora e um quarto. Ao seu fim,
regressamos à sala no andar de baixo, onde todos aguardavam a decisão final. O burburinho das
conversas cessou rapidamente com nossa chegada, e todos se ajeitavam nas cadeiras, de maneira a
orientar-se na direção daquele que a comunicaria. Eduardo então agradeceu a todos pela espera e
comunicou-lhes que tinham todos sido aprovados; e somente então lhes disse que a empresa
decidira, afinal, contratar a todos, sem excluir os três ou quatro, como antes havia informado. A
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surpresa foi geral (inclusive para mim, que de nada sabia) e deu lugar às mais variadas e vivas
expressões de alívio e celebração – reação previsível já que, como em breve se verá, muitos
daqueles homens, talvez a maioria, vinha de um longo período de desemprego e/ou subemprego
amargamente experimentado e tinham agora a certeza de um vínculo empregatício formal, ao
menos durante alguns meses; além disso, a empresa parecia ter logrado em transmitir a imagem
de uma firma “séria” e “moderna”. Essa imagem se completou depois da visita à câmara, onde
eles exerceriam seu trabalho. Para acessá-la, é preciso sair ao pátio e contornar um dos armazéns
que fica ao fundo pela esquerda, pois a entrada ficava nos fundos. O armazém é um espaço
amplo, dentro do qual as mercadorias (carnes e laticínios) são organizadas nos paletes. No seu
fundo, uma porta se abre para o pátio, pela qual os produtos são transferidos diretamente aos
caminhões. Em seu interior, trabalham somente os auxiliares, conferentes e operadores de
empilhadeira, todos uniformizados com os EPIs. Nossa visita foi muito rápida e consistiu numa
breve “mirada”. Depois disso, foram todos dispensados, por volta das cinco e meia da tarde. No
caminho de volta à estação de metrô, aquele mesmo grupo agora dispersava-se sem amarras. Eu
ia junto aos mesmos três homens com quem conversava na manhã que agora expressavam seu
entusiasmo ao verem tratar-se de uma empresa “grande”, “séria” e “moderna”. Em meio a
exclamações de “Êxito!” gritadas ao alto, já calculavam o número de horas-extra que iriam
cumprir dali a pouco.
5.4

Trajetórias de trabalhadores imigrantes e modos de subjetivação da experiência
migratório-laboral

A esta altura, cumpre que se apresente os informantes cujos testemunhos constituirão o material
empírico primário daqui em diante. De maneira a situar os agentes e as circunstâncias em que se
deu sua emigração, seus projetos migratórios e modos de racionalizar as possibilidades e
oportunidades efetivas de migração que se abriram, é imperativo que se faça uma reconstituição,
ainda que breve, de suas trajetórias e de sua posição social antes e durante a migração. Das
formas de perceber essas possibilidades e aplicar com êxito as ambições de reconversão social
que compõem os projetos migratórios dependerá, em larga medida, sua maior ou menor
propensão a estabilizar-se na empresa, a adequar-se a suas normas e a seu regime de trabalho.
Isso significa, em termos de uma técnica social de “adaptação”, adequar-se ou não às expectativas
peculiares que sobre eles eram depositadas (e que foram teatralmente transmitidas no ato que se
acaba de descrever), em função de suas próprias necessidades, aspirações e opções de
agenciamento.
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Uma dificuldade nessa reconstituição decorre da desigualdade do material levantado. Na
pesquisa de campo, o tipo de informação que se obtém depende, naturalmente, do tipo de
vínculo que se estabelece entre informante e informado, das diferentes circunstâncias (marcadas
por uma relação de alteridade mais ou menos tensa) que condicionam seu contato, dos interesses
recíprocos que há em jogo, etc. Ora, é impossível que todos esses fatores sejam rigorosamente
idênticos para os diferentes informantes e, portanto, essa desigualdade faz parte da própria
natureza da pesquisa. Há ainda diferenças da própria condução das entrevistas, que foram
semiestruturadas, de modo que as respostas obtidas não foram diferentes reações dos
informantes às mesmas perguntas. Embora tenha havido um direcionamento regular para as
questões que estão em foco neste trabalho, ele tomou formas diferentes segundo o desenrolar de
cada entrevista, o contato estabelecido previamente a sua realização, as informações já
conhecidas, etc. Não foram entrevistados mais do que quatro contratados – ou seja, um quarto
do total –, de três diferentes países: dois da Venezuela, um de Burkina Faso e um de Angola. As
entrevistas com os primeiros, em geral, foram feitas em “portunhol”: eu apenas formulava as
questões diretamente em espanhol quando meus parcos conhecimentos da língua o permitiam;
nos demais casos, as fazia em português, e os entrevistados respondiam diretamente em
espanhol. Com o terceiro, burkinabè, a entrevista foi feita inteiramente em francês; e com o
quarto, em português.
Quanto aos demais trabalhadores, nenhum foi entrevistado, embora com alguns deles eu
tenha mantido algum contato, antes e depois de sua contratação, com conversas mais ou menos
longas ou regulares. Particularmente os que permaneceram residindo na Casa do Migrante
durante algum tempo após terem sido contratados, era comum que eu os encontrasse no meio da
tarde com colegas no Pátio da Missão Paz, quando eu saía das sessões de contratação ou dos
“treinamentos interculturais”. Esses registos de campo serviram-me apenas como ponto de apoio
e não puderam ser mobilizados aqui, uma vez que se optou por favorecer as entrevistas. Por
outro lado, uma fonte instigante que se pôde obter acerca dos contratados são os textos por eles
próprios redigidos e que foram acima mencionados. Eles revelam tudo o que se pôde saber sobre
a maior parte dos contratados e as maneiras pelas quais buscaram apresentar-se à empresa. A elas:
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5.4.1

As cartas dos trabalhadores
I.
Eu sou de Burkina Faso. Eu vim para o Brasil e deixei meu país por causa de
movimentos políticos. Eu era motorista do ministro da Juventude e do Emprego
(motorista particular). O nome do ministro é [suprimido]. Então é por isso que eu deixei
o país para vir ao Brasil. (traduzido do francês)
II.
Meu nome é [suprimido] eu sou congolês tenho 19 anos. Eu sou solteiro, moro
em São Mateus na Rua [suprimido]. Eu já fiz um ano e 7 meses aqui no brasil. A minha
experiência eu já trabalhei como ajudante de cozinha fiquei Trabalhei Também como
Atendente no Buger King. Eu saí porque trabalhava com um contrato de 6 meses eles
me contratavam pela agência. Em breve eu quero fazer parte dessa empresa dar o
melhor de mim (redigido em português)
III.
sabe utilisar piladera; motorista; estoquista no supermercado – Eu sr. [suprimido]
so imigrante aqui no brasil a mia preocupaçao para fica uma pessoa util na sociedade
queremo trabalia para ajudar da mia vida aqui no brasil. deixar mia país caso de
problema contecer na mia país goste ese pais brasil é bom para viver gostaria muito
estrangero como imigrante. NB: 10 meses como stoquista na supermercado negreiro
(carga) (diretamente em português
IV.
Saí de meu país por causa da situação econômica que tem a Venezuela e
cheguei ao Brasil em busca de trabalho. Graças às brasileiras e aos brasileiros que me
ajudaram e me estenderam seus braços, pude mandar [dinheiro] a minha família e a meus
filhos na Venezuela. Muito obrigado a vocês por me abrirem seus braços, a todos
vocês. (traduzido do espanhol)
V.
Eu sou técnico em telecomunicação e rede informática. Eu sou angolano, mas
minha língua materna é o francês e eu moro aqui na Penha há 11 meses. Eu já trabalhei
em uma lavanderia como Ajudante Geral durante 7 meses. Eu também já trabalhei em
Angola, como no Congo, durante mais ou menos cinco anos. Então eu tenho apenas 7
meses de experiência aqui no Brazil [brézil] creio [crois] dar o melhor de mim com o
pouco de experiência que tenho. Se eu falo o francês tão bem quanto o português, é
porque meus avós tiveram de deixar Angola para se refugiarem no Congo por causa da
guerra que havia em Angola. Nós todos nascemos no Congo e estudamos no Congo.
Eu teria eu vivi [sic] tanto tempo no Congo quanto em Angola. (traduzido do francês)
VI.
Fui um esportista reconhecido. Trabalhei com 3 empresas, chamadas
Micsubishi [sic], MMC Empresas, Polar e em outras petroleiras. Fui muito bem. Vim ao
Brasil buscando novos horizontes e sustento para minha família, já que o salário já não
dava nesses últimos meses (traduzido do espanhol)
VII. Eu sou [suprimido], eu venho do Haiti. Muito prazer de falar de mim. Sobre
minha experiência, estou já fazendo experiência na ajudante geral en Marcenaria,
montagem de móveis, e também no logística de frio na uma empresa fora do Brasil, que
é na República Suriname, a nome dessa empresa é BELA Fisheria na português pode
traduzir BELA Peixe. Então no Haiti estava na faculdade da ciência da enfermagem, e
um professor da Biologia. (redigido em português; no documento original, o mesmo texto é reescrito
em francês)
VIII. Eu moro na Rua Liberdade e eu sou refugiado a vir aqui para trabalhar [je suis
refugé de venir ici pour travailler]. Igualmente, eu termino meus estudos clássicos, meu país
das consequências [sic], eu prefiro deixá-lo, meu futuro é a universidade. Eu sou
motorista de caminhão, carro, eu aprendi inglês e espanhol, mas minha língua principal
é a francesa e neste momento estou falando 45% da língua portuguesa. Obrigado.
Enfim, eu estou muito orgulhoso de estar nesta empresa para trabalhar (traduzido do
francês)
IX.
Sou [suprimido], nasceu em Luanda na Angola mas cresceu no Congo
democratica. Sou filho do [suprimido] e [suprimido]. Estudou no Congo no Curso do
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matemática e Física. Falou língua portuguese, Francês e Inglês básico. Eu tenho 33
anos. Trabalhou em luanda no super mercado Kero como operador de loja (na arêa do
carga e descarga, lîmpeza). Já tenho um ano no brasil, sou um immîgrate angolano,
gostou muîto do brasil é já trabalhou aqui na restaurante como [ilegível] e no Trevo
como ajudante de servîco sîverso. e agora sou desempregado. vêm na vossa empresa
pra sollîcitar emprego. (redigido em português)
X.
Eu sou [suprimido] tenho 29 anos, sou da Nigéria, Iorubá por tribo. Eu
frequentei escola elementar na Nigéria, estado de Osyn, nos anos 1990 enquanto
prosseguido para o ensino médio, o nome da minha escola secundária é St. Johns
Grammer School Osyn-State Nigeria. Eu tive certificado escolar senior em S.S.C.E. Eu
sou um homem temente a Deus que cumprirei as regras e o regulamento desta empresa
(traduzido do inglês)
XI.
Vivo na venezuela, atualmente estou em São Paulo: me sinto bem como pessoa
neste país. Eu venho de uma família humilde meus pais me ensinaram valores que me
serviram para viver como pessoa aqui no Brasil. Meu país se encontra em um momento
difícil, mas sei que sairá. Hoje quero encontrar emprego para poder desenvolver-me
neste belo país que é o Brasil. E a pôr um grão de areia neste país como um bom
trabalhador e um bom cidadão. Não tenho mais nada para dizer antes de tudo boa
tarde. (traduzido do espanhol)
XII. Eu sou camaronês de nacionalidade, da região sudoeste do país
(especificamente, Mamfe). Possuo um título de Bacharel em Geografia da Universidade
de Yaounde. Eu me casei e minha esposa está aqui, grávida. [“eu tenho” ou “ela tem”] Um
diploma em gestão pública na África do Sul. Atualmente, eu estou vivendo em
Guarulhos, em São Paulo e meu endereço é rua [suprimido]. Telefone: [suprimido]. Eu
vinha residindo em Johanesburgo, África do Sul, desde 2014 e trabalhando na Atlanta
Metals, em Robertsville. Eu deixei a África do Sul no dia 21 de fevereiro de 2018 para o
Camarões para uma reunião e para oficialmente assinar um casamento. Depois do
evento, eu recebi uma ligação de que eu era procurado e seria preso como resultado de
minha participação na reunião dos que se sensibilizam [senstising] sobre o problema da
marginalização anglófona. Foi contra essa razão que eu deixei meu país e vim para o
Brasil, por segurança [safety]. Eu estou aqui desde o dia 04 de abril até o presente.
(traduzido do inglês)
XIII. Eu saí de diversas situações. Visto que Angola, tem vivido meu pais [ilegível.]
uma crise política e financeira eu, não tinha outra alternativa a não, Ser sair de lá eu vim
para o Brazil na intenção de reconstruir a minha vida, aproveitar todas as oportunidades
muito obrigado e espero contribuir de alguma maneira agradeço a vossa atenção
(redigido em português)
XIV. Meu nome é [suprimido]. Eu vim da Nigéria, eu produzia cacau e coco. Eu
também sou escolarizado [school] e treinado como comunicador porque eu leio [red]
comunicação de massa. Eu vim para o Brasil para procurar melhores e para mover
adiante e eu tenho outra [ilegível] experiência e cultura. Eu ficarei muito feliz se a
empresa [Distribuidora] me permitir exercer minha experiência para mover a empresa
adiante. Obrigado e que Deus os abençoe mais e mais. (traduzido do inglês)
XV. Eu sou [suprimido]. Eu sou de <África Nigéria>. Eu nasci na Ile of Osun State
Nigeria em 04-03-1981. Eu sou nativo de Ikirum no estado de Osum. Eu tenho HND
em Administração de Empresas [Businness Administration] em estado de Osum Iree
Politécnica, estado de Osum, Nigéria. E eu trabalhei com comidas congeladas na
Nigéria, nós chamávamos de Sala Fria [Cold Room]. Eu cheguei a este país, Brasil, há 3
meses. (traduzido do inglês)
XVI. Eu nasci no dia 05 de maio de 1976, eu sou haitiano e já faz dois anos que eu
estou no Brasil. Eu terminei meus estudos escolares e estudei comunicação francesa,
mas nunca tive a chance de trabalhar com minha profissão no Haiti, mas por outro lado
eu trabalho durante dois anos em uma empresa como esta onde eu estou, o que me
ajudou a pagar minhas despesas para vir aqui de modo a encontrar uma vida melhor
para ajudar minha família. Eu sou um pai de família de quatro filhos, dos quais duas
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meninas e dois meninos, e minha mulher, que estão todos no Haiti. Eu gosto muito de
trabalho porque eu quero ganhar minha vida com o suor de meu rosto, eu sou muito
corajoso, disposto a aprender e a colaborar para o avanço da empresa, eu estou sempre
disponível à hora desejada, eu sou pontual e disposto a oferecer tudo o que seja
necessário se o for para o bom funcionamento da empresa (traduzido do francês)

5.4.2

Javier

Este primeiro informante é oriundo de Puerto La Cruz, no estado de Anzoátegui, nordeste da
Venezuela. Homem de quarenta e nove anos, é casado, pai de um filho e avô de um neto.
Conclui a escola, mas não ingressou na universidade. Javier – que desde muito jovem praticou
fisiculturismo e chegou a ser campeão venezuelano da modalidade – iniciou sua trajetória laboral
como instrutor de musculação em uma academia ainda aos dezessete anos de idade. Aos vinte e
um, tornou-se piloto de teste de veículos em uma automobilística, de onde apenas sairia sete anos
mais tarde, quando se tornou operador de máquinas em uma indústria de alimentos onde, por sua
vez, trabalharia por mais de uma década. De 2010 a 2017, trabalhou em uma petroleira, onde
exerceu funções diversas, mas principalmente as de montador mecânico e armazenista. Ao longo
de todos esses anos, paralelamente a isso trabalhou também como personal trainer e como
segurança de sindicalistas, empresários e mesmo do governador de seu estado de Anzoátegui.
Eram estes dois últimos trabalhos aqueles com os quais ele mais vincula sua identidade, nessa
ordem. No período que precedeu sua emigração, entre o fim de 2017 e início de 2018, exercia
regularmente ambas essas funções paralelamente a seu trabalho na petroleira, acumulando, assim,
três “trabalhos”. Apesar disso, “o salário...”, diz ele, “... já não alcançava. Só para comer. Se quisesse
comprar um sapato, já não dava”. Por outro lado, tinha uma situação familiar relativamente estável
que lhe assegurava ainda alguma tranquilidade. Sua esposa era detentora de um comércio de gás
de cozinha o que, segundo ele, garantia o sustento dela e de seu filho. Ainda, suas irmãs seriam
profissionais qualificadas e encarregavam-se dos cuidados com a mãe, que já contava noventa
anos.117 Ele elenca a perda de seu automóvel como o motivo da partida, sendo a compra de um
outro o fim declarado de seu projeto migratório.118
Como sucedeu (numa estimativa modesta) a aproximadamente outras trinta mil vítimas
da hiperinflação venezuelana que até aquela altura haviam atravessado a fronteira da Venezuela

“(…) tenho minha mãe viva, tenho minhas irmãs vivas, entende?, e minha mãe tem noventa anos. Eu, aqui, estou
tranquilo, porque tenho minha irmã que é doutora, que é advogada, professora... são profissionais. E eu não me
preocupo muito, porque sei que minha mãe está bem, mas meu dever é lhes mandar [dinheiro], entende? Para ajudar,
entende? Mandar-lhes dinheiro, à neta que eu tenho e a minha esposa (Javier, 26 set. 2018)
117

“Então eu vim para cá com a intenção de voltar a me fazer outro capital, porque trabalhando lá não ia mais
comprar um carro nunca.” (Javier, 26 set. 2019, em espanhol)
118
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com o Brasil pelo município de Pacaraima (RR), Javier logo chegaria à capital Boa Vista, em
janeiro de 2018.119 Aí, acampou junto a outras centenas de emigrados desabrigados na praça de
irônico nome, enquanto aguardava e agenciava – possivelmente lançando mão de conhecimento
adquirido em parte de sua experiência profissional – sua entrada em um abrigo:
(…) Em Pacaraima eu também passei bem feio [pasé mucho feo], mas por dois dias. Em
Boa Vista fiquei três meses dormindo em uma praça. Três meses dormindo em uma
praça, a Praça Bolívar. Eu fui quase o primeiro a chegar, depois chegou muita gente má,
muitos venezuelanos que chegaram aqui para fazer mal, para roubar, entende? Ficou
feio [se puso feo]. Lá no refúgio eu conheci um coronel que se chama [suprimido], um
coronel que era encarregado dos imigrantes. Ele me pediu... eu pedi para ele me
ajudar... – [reproduzindo a fala do coronel:] “eu tenho um refúgio; você me ajuda a pegar os
pilantras que estão lá [na praça]” – e para segurança e escolta de um tenente que também
trabalhou muito aí. Aí eu trabalhei com eles, mas não me pagavam, era... Você me
entende? Não me pagavam. E então ele mesmo me mandou para cá [para São Paulo]
(Javier, 26 set., 2018)

Sua vinda a São Paulo pelo chamado “processo de interiorização”, porém, somente
aconteceria outros três meses mais tarde, durante os quais permaneceu (como nos três primeiros)
fazendo “bicos” como instrutor de musculação pessoal ou em academias. Na primeira condição
tinha poucos e mal pagos trabalhos, não conseguindo com eles mais do que R$100 ou R$150 por
mês, às vezes trabalhando às cinco horas da manhã; na segunda não se demorou, pois não
possuía diploma que o habilitasse (nem de seu país, nem de qualquer tipo reconhecido no Brasil)
e seus empregadores temiam uma multa vinda do Conselho Regional de Educação Física caso
houvesse uma inspeção de fiscalização na empresa por parte desse órgão. Desse “golpe” teve de
reagir neutralizando quaisquer vestígios de efeitos paralisadores do orgulho ou do ressentimento,
em nome de uma pragmática da urgência120 que se impunha sobre sua conduta:
Mas pela prática e pelo que eu sei, me contratariam, porque eu sei mais que esses
instrutores que andam nessas academias por aí. (…) Houve um problema com a
academia, mas eu não me foco mais nisso. Na situação em que estou, preciso me focar
no trabalho em que me ponham, tenho que fazê-lo com amor (…). Me sinto
competente e apto para qualquer trabalho, para qualquer emprego (Javier, 26 set. 2019)

Essa orientação, condição de sobrevivência na imigração, contrasta de forma evidente com outra
possível de ser tomada em um “tempo de abundância” e “de emprego” que ele chegou a conhecer:
Antes... agora, na situação em que eu estou, em outro país, tenho que me focar dentro
do plano que me vier, fazê-lo bem. Antes, na Venezuela, houve um tempo que havia

“(…) Esses foram os dias que o bolívar começou a desvalorizar. Entende? Então muita gente em Boa Vista
vendeu casa e carro para vir ao Brasil e quando cambiaram em reais ficaram chorando na praça. Muitas famílias,
muitos pais, muita gente, ficaram arruinados porque o bolívar desvalorizou muito, muito, muito. E já não se podia
vender nada, não se pode fazer negócio, não se pode fazer nada. Como você vai comer?” (Javier, 26 set. 2019, em
espanhol)
120 Esse princípio fica exposto com maior evidência na seguinte passagem: “Tenho que me ajeitar já (ponerme bien ya).
O [trabalho como] personal era um processo que não posso fazer agora porque não tenho... entende? Tenho que
trabalhar, depois vejo isso. Não posso estar perdendo tempo assim, tenho que produzir para alugar um...” (Javier, 26
set. 2019, em espanhol)
119

165

trabalho. Se eu não gostava de uma empresa em que eu trabalhava, na petroleira, eu me
mandava e me metia em outra. Me entende? Mas agora, não. Não posso, entende?
[risos]. Houve um tempo na Venezuela em que havia abundância, em que você podia
deixar um trabalho e se meter em outro. Se não gosto de um trabalho, vou para outro
em que eu sei o trabalho. E não havia problema. Mas houve um momento em que já
não havia mais emprego. (…) (Javier, 26 set. 2019)

“Focar-se” dentro do plano que vier implica em ser apto aprender depressa trabalhos

desconhecidos e, em larga medida, depende de um certo “traquejo” performativo, da capacidade
de dissimular, perante o “contratante”, seu desconhecimento – sentir-se “competente e apto para
qualquer trabalho, para qualquer emprego” é disso condição e efeito. Foi como arrumou “bicos”
pagos por diárias aqui e ali, um como eletricista (“um brasileiro chegou e: –„quem é eletricista?‟ – eu, sem
saber: „eu sou eletricista‟. Então eu fui sem saber nada e me dei bem” ), outro – que viria ser sua principal
fonte de renda enquanto esteve no estado de Roraima – como vaqueiro e executor de “serviços
gerais” em uma fazenda (“para o cercado dos bovinos, abríamos o buraco e púnhamos a estaca; também
aprendi a fazer isso aqui. Depois disso, mais nada.”). Aí, soube desde já que em sua concorrência com
brasileiros lhe era esperado um maior dispêndio de força de trabalho, expectativa que atendeu,
em certa medida:
(…) de um [outro trabalhador] não gostaram, porque não trabalhava bem que nem eu no
Brasil. Tinham outros brasileiros que não eram bons para o trabalho. Diziam que eram
vaqueiros e não eram vaqueiros. Então eu fui ficando lá, fui ficando. E eles, os
mandaram embora e eu fui ficando. (…) Não gostavam deles, porque não trabalhavam
bem. Então me deixavam. (Javier, 26 set. 2018, em espanhol)

Por outro lado, o limite por ele próprio imposto a essa maior “plasticidade” que a migração
conferiu a sua força de trabalho é expresso no modo sarcástico pelo qual ele se exprime sobre
esse “emprego” e sua reação a ele:
Bom, para mim a fazenda não serviu muito, porque o melhor que faziam era te explorar
[porque lo más bien que hacían era explotar uno]. E te pagam muito pouquinho, mil reais.
Muita exploração, muito trabalho, sem descanso. Mas de toda maneira eu trabalhei bem
e eles gostaram de mim e queriam continuar a me explorar, mas eu não quis. [risos] Você
sabe o que é exploração, não? Quando trabalha muito e não te pagam muito. (Javier, 26
set. 2018)

Essa resistência a sua mobilização para o trabalho, porém, depende de uma estratégia de
contra-mobilidade possível. Pouco tempo depois era, enfim, chegada sua vez de ser atendido pelo
programa de interiorização do governo federal. Sua viagem a São Paulo foi feita em um avião da
Força Aérea Brasileira e, do aeroporto, foi levado por um ônibus do Exército até o pátio da
Missão Paz, de onde seguiu imediatamente à Casa do Migrante. Uma vez aí, pôde enfim
“respirar”. Durante o tempo que residiu na Casa (aproximadamente dois meses), não se deslocou
muito além do espaço entre a Missão e as adjacências da Praça da Sé121, apenas procurando

De fato, o local onde foi feita nossa entrevista, a apenas três quadras da Missão Paz, e a própria Rua dos
Estudantes, lhes eram inteiramente desconhecidos, meses após sua chegada ao bairro. É que entre a Missão e a Sé ele
121
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emprego pelos processos de mediação promovidos pela Pastoral – “para não estar caminhando por
aí”, no ameaçador centro paulistano. Nem por isso o período deixou de ser constantemente
marcado pela apreensão com o fim dos três meses nos quais ele teria assegurado seu leito.
Permanecer desempregado uma vez findado este período lhe traria consequências mais ou menos
previsíveis e nada desejáveis. A tragédia, no entanto, não viria a se consumar. Sua contratação se
deu pouco tempo antes desse prazo, e Javier deu iguais graças a Deus, ao Estado e à Empresa:
essa empresa está me dando uma oportunidade, o que é uma sorte, não é? Eu dou
graças a Deus, que me deu essa oportunidade, porque na Venezuela não vão me dar.
(…) Então eu estou agradecendo muito ao Estado do Brasil que me ajudou... essa
oportunidade de emprego para eu poder sustentar minha família (Javier, 26 set. 2018)

5.4.3

Alejandro

O segundo entrevistado venezuelano, por sua vez, é natural da capital do estado de Monagas,
Maturín. Alejandro é um ex-militante chavista, dissidente, e trabalhou sempre como taxista e,
eventualmente, como caminhoneiro autônomo, fazendo carga, descarga e transporte de pescados.
Tem escolarização completa, mas não ingressou na universidade. No momento da entrevista,
contava quarenta anos, era casado e pai de três filhos (um de seis, um de nove e um terceiro já
maior de idade, com outra mulher, com a qual nunca foi casado). De partida na entrevista, ele
assim se exprime a respeito de sua migração:
Bom, Marcus, essa história é longa. Começou... estamos em 2018, não? Isso começou
em 2017. Eu tinha um bom trabalho na Venezuela: era motorista, taxista. (…) Tenho
meu carro, minha família, meu lar e... da noite pro dia começaram a fazer racionamento
[ahorro] de alimento. A comida. Vivendo com fome e vivíamos desesperados, pensando
“o que vamos comer agora?”. E estávamos comendo agora e pensando no que vamos
comer depois, no outro dia. Ou seja, porque era tanta a... era tanta a ansiedade de
comer que o alimento não chegava. Bom, tinha real [sic], tinha dinheiro no bolso, mas
não tínhamos o que comprar! Então era triste, e bom [interjeição]... Decidir viajar ao país
mais próximo e que me tocou. Tinha como opções a Colômbia e o Brasil que são quase
países irmãos, e próximos. E vim para o Brasil. Recolhi o dinheiro, aí minha família se
pôs a chorar e tudo...: – “você não vai seguir...!” – porque eu era louco, porque eu ia
viajar para o Brasil... “Não, eu vou para o... eu vou!”. E eu pertencia ao Movimento
Quinta República, o governo atual que está agora na Venezuela. Trabalhava com eles e
não tinha voz em nada. Rompi com meu cargo. E eu fiz campanha para a governadora
do Partido Socialista [Unido] da Venezuela, e a mesma coisa. Então o que eu estou
fazendo?, se na verdade eu estou lutando por um partido e ele nunca lutou por mim?
Vê? Eis que decidi deixar a Venezuela. Foram muitas e muitas as necessidades [carencias]
que passei. Graças a Deus não me faltou comida vindo para cá. Peguei minha esposa,
minha família chorando porque eu vinha. Bom, e peguei um ônibus. Outra má notícia
foi o efetivo [efectivo] para pagar a passagem. O efetivo para pagar a passagem era... tive
que cambiar, porque aquela passagem custava seiscentos bolívares e eu tive que
transferir mil e duzentos, para que me deem o efetivo de seiscentos. Sabe que tive que
pagar a metade da transferência [quis dizer o dobro]. Como eu pude, eu fiz, pedi para

costumava percorrer unicamente pelas ruas Conde de Sarzedas ou Tabatinguera, evitando os locais que lhe
parecessem mais hostis.
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minha esposa preparar o que tinha de comida e vim. Já estando na fila [línea]
começaram as necessidades. Tive que dormir no chão, comer comida do lixo, pedir
reais, porque como não tinha para [suscetir la línea]... algo crítico. Aí eu conheci o Y. Mas
de verdade, o vi como uma pessoal que me acolheu em sua casa. Já chegando em Boa
Vista não me pagaram o... eu vendi o celular que tinha e paguei minha passagem junto
com outro companheiro e aí nos acolheram em uma casa, uma casa de família. Vou te
dizer que não dormi na rua, mas muitos de meus companheiros dormiram na rua.
Passaram muito trabalho. Eu dou graças a Deus que, bom, eu não passei por essa
experiência. Se houve várias coisas que eu passei em Boa Vista... Sim... Boa Vista é
forte. Para mim, Boa Vista foi forte. Em Boa Vista eu não pude conseguir emprego.
Em Boa Vista somos marginalizados. Não sei como você vê isso [no se como lo tomas tu]
porque você é brasileiro e eu sou venezuelano, mas lá em Boa Vista os brasileiros não
gostam dos venezuelanos. São pessoas que você chega perto deles e: [em português:] –
“Bora! Bora!”. Por outro lado, em São Paulo é muito diferente. Aqui em São Paulo as
pessoas te: [em português:] – “como está vocês?” [sic] – vê? É uma mudança que é... uma
mudança... Imagina. E, bom, passei muita coisa em Boa Vista, me pus a trabalhar em
eletrônica – eu sou técnico em eletrônica [electrónico]. Disso eu morei, paguei um aluguel
com meu trabalho e daí fui para o refúgio Tancredo Neves. Em Tancredo Neves durei
uns seis meses, mais ou menos, com minha conduta, minha... não consegui trabalho,
mas não queria voltar para a Venezuela derrotado, queria seguir mais adiante para ver o
que conseguiria. E, bom, decidi vir aqui para São Paulo. As expectativas foram
diferentes, mas aqui, graças a Deus, te conheci, conheci várias pessoas, a Missão Paz,
teve gente que nos abrigou, que nos deu um voto de confiança. Esses que nos
inculcaram que nós temos que buscar trabalho e nos colocarmos como mais um
cidadão deste país. E, não... bom... já estado aqui agora há quase três, quatro semanas, já
para um mês, já consegui um emprego, que você sabe qual é. Me sinto muito feliz,
começamos na terça. A verdade é que nada me dizia... um ano, quase um ano
esperando em Boa Vista sem conseguir emprego, passando trabalho... Minha família,
muitos deles esperando que eu mande dinheiro para lá, para a Venezuela, mas eu não
tinha para mandar. Só mandava o limitado. Ou comia eu ou comiam eles, vê? Mas eu
deixei o passado [el antiguamente] e aprendi a entender e falar o idioma daqui [em
português:] “eu tem... eu tem muito a amor este país” [sic] [novamente em espanhol:], que me
acolheu. Porque eu pensava: “será que lá em São Paulo serão iguais a aqui?”. Eu estava
em Boa Vista e me fiz essa pergunta todos os dias e dizia: “Senhor, aonde vai me
mandar, espero me encontrar com pessoas que sejam pessoas, que nos queiram com raça
ou sem raça [por raza o sin raza], que sejamos venezuelanos, que sejamos o que fomos,
mas que nos aceitem”. E aqui me dei conta de que nos aceitaram mais do que lá. E
bom, me sinto... uma amizade que conheci aqui como você, como a senhora M., os
funcionários que se encontram na Casa da Missão Paz, são pessoas que eu admiro,
porque eu... a verdade é que nos estão ensinando que nós devemos seguir adiante,
conseguir o que vimos buscar por aqui e ser boas pessoas entrando na sociedade aqui
no Brasil. (…) (Alejandro, 26 set. 2019, em espanhol)

Sua chegada a Boa Vista se deu nos mesmos dias em que o informante precedente. Ele
próprio trata de tornar explícita a diferença essencial entre sua experiência e a da de outras
milhares de pessoas que haviam percorrido o mesmo caminho que o seu. Nem por isso a
emigração, nesses primeiros meses, deixou de ser para ele a escola do pauperismo. A virtual

impossibilidade de encontrar trabalho (na acepção que ele confere ao termo, isto é, emprego com
carteira assinada) na cidade impeliu-o também a “bicos” impassíveis de produzirem qualquer renda
regular. Na verdade, assim que se encerrou esse serviço como técnico eletrônico, Alejandro viu-se
lançado às ruas e o ingresso no abrigo teve de ser arranjado no intervalo entre a manhã e a
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noite.122 Durante o tempo em que aí se alojou, teve garantidos para si três refeições diárias e itens
de higiene pessoal, o que lhe assegurou sua reprodução durante aqueles meses. No entanto,
enquanto aguardava por sua viagem no processo de interiorização, a necessidade de enviar
remessas para sua família fez com que continuasse a procurar emprego, sem que viesse a
encontrá-lo. A procura por trabalho se fazia em condições evidentemente precárias, ameaçadoras
e humilhantes, produzindo no informante um sentimento de depreciação que fica claro na
seguinte passagem:
Bom, em Boa Vista nós paramos em uma [ascaldía] e chegavam os carros para nos
buscar para fazermos diárias – sabe o que é diária? E bom: chegou um carro, subiu um
cara [muchacho] para fazer diária em uma fazenda e nela sumiu. E até hoje não apareceu.
Como se some com uma prostituta! [como se pierde a una prostituta] (Alejandro, 26 set.
2018)

Alejandro veio a São Paulo na mesma viagem em que o informante precedente, também sendo
alojado na Casa do Migrante. Como aquele, também iniciou depressa a busca por emprego, mas
unicamente através dos processos promovidos pela MP. A procura durou também cerca de um
mês, dentro do qual logrou o ingresso em três das sessões de mediação. A primeira foi para uma
empresa de reciclagem de plástico, não conseguindo a vaga. A segunda (por mim assistida), para
um homem que desejava recrutar um ajudante de pedreiro para uma obra que vinha fazendo em
sua casa, para a qual foi contratado. Dirigiu-se de imediato ao local de trabalho, na garupa da
moto do contratante. No entanto, apesar de o contratante ter repetido diversas vezes durante as
entrevistas que o trabalho seria para uma obra em sua própria casa, lá chegando, Alejandro
decidiu por recusar o trabalho, aparentemente por o homem ter-se recusado a assinar sua carteira,
o que havia sido acordado (como é regra) na Missão Paz, e por ter julgado precárias as condições
de trabalho (não havia equipamentos de proteção e a obra envolvia o trabalho em altura). Foi, na
verdade, falando a respeito dessa ocasião que o informante trouxe o caso do desaparecido em
Boa Vista, ciente de quão limitadas são as possibilidades de os funcionários da Missão manterem
controle real e terem conhecimento efetivo sobre os contratantes.123 Desse modo, a apreensão
quanto aos empregos que lhe eram oferecidos na imigração permaneceu viva apesar dos esforços
de “proteção” dispendidos pela Missão.
É expressiva, naquele primeiro excerto, a forma pela qual em sua reconstituição se seus
contatos com brasileiros (eu próprio incluso) se fazem ver um conjunto de pressões

“(…) O que dia eu não tinha [dinheiro] para pagar o aluguel, estavam me mandando embora. Aì eu ia para a rua.
Mas como eu sempre tenho uma carta na manga, já eu fui procurando entrei no refúgio, graças a Deus. Quando fui
embora, entrei no refúgio” (Alejandro, 28 set. 2018, em espanhol)
122
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assimilacionistas que o prescrevem como orientar sua conduta no país de imigração. No primeiro
ano de imigração, ano de desemprego, sua reprodução foi quase inteiramente assegurada por
instituições de governança (ambos os abrigos, regidos pelas Forças Armadas num caso, e pela
Igreja, noutro)
5.4.4

Ousmane

Ousmane, de trinta anos, nasceu em Ouagadougou, filho de pai burkinabè e mãe ganesa falante do
haoussa, e irmão mais velho de três garotas, a mais nova já falecida. Adotou a nacionalidade de seu
país de nascimento, Burkina Faso, em cuja capital, sua cidade natal, viveu a maior parte de sua
infância e frequentou a escola, sem muito sucesso. Foi de sua relação difícil com a vida escolar
que a mobilidade pela primeira vez se lhe impôs:
Eu fiz o Ciclo 1 duas vezes. Porque minha cabeça era vazia [ma tête était nulle] (…). Fui
expulso da escola. Mas eu tinha um tio que era diretor de escola e então foi ele quem
me levou para estudar com ele no vilarejo. O vilarejo se chama Le Nord de [indecifrável].
Então eu fui com ele... nesse lugar eu soube que a vida tinha mudado. Porque você está
longe dos seus pais, você está com uma outra pessoa. Este homem era o irmão da
minha mãe, mas não é sua mãe diret[amente] (…) (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Os esforços de seu avúnculo foram suficientes para garantir a Ousmane seu CEP (Certificat
d‟Études Primaires, equivalente ao Fundamental 1 brasileiro), com o que pôs-se acima da média de
seus amigos de infância em termos de escolarização.124 Por outro lado, o passo seguinte, a
obtenção do cobiçado Bac, lhe seria impedido. Não tendo logrado o sucesso no exame e tendo
atingido certo ponto de seu ciclo de vida, cumpria-lhe arcar com seu dever de filho mais velho e
ajudar sua família pelo trabalho.125 Diferentemente dos informantes anteriores, para quem a
migração apareceu como uma tragédia imprevista, fruto de uma “decisão desesperada”, para
Ousmane ela representa algo como o mero cumprimento de um projeto há muito esboçado, um
destino, de certa forma:
Eu tinha a ideia de que um dia eu iria sair do meu país. Eu estava seguro e certo.
Mesmo que não fosse para a Europa, eu estava seguro, eu estava confiante em mim.
Porque quando eu fui para a embaixada dos Estados Unidos pela primeira vez eu não
tive visto. E fui para embaixada da Alemanha. Não tive o visto. Então agora eu tinha

“Então ele [o tio materno] me pressionou. Eu consegui o meu CEP. Cem por cento. Excelente. Então eu trouxe
isso. Foi graças a Deus que desde então minha cabeça... As pessoas de quem eu tinha saudade, os amigos de quem eu
tinha saudade, agora eles não têm o diploma que eu tenho” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)
125 “Tem uma questão que se apresenta: eu fiz o Bac e não passei. Mas para falar a verdade, meus pais não eram
pessoas que tinham meios de pagar. Bac G2 é dinheiro. E eu também sou o único filho homem [le seul garçon]. Então
desde que... „Eu estou envelhecendo, então um dia sou eu quem devo... sou eu que devo me ocupar deles, ajudar eles.
Então eu tenho que sair da escola.‟ Eu pus isso na cabeça: „eu preciso sair da escola. Para me buscar [pour me chercher],
para que eu possa ajudar meus pais.‟” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)
124
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[maintenant j‟avais] a coragem de que um dia eu sairia de Burkina Faso. Eu tinha a missão
de sair. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Foi com essa “missão” em mente que ingressou no “mercado de trabalho”. Seu primeiro
trabalho foi de carga e descarga de noz-de-cola importada da Costa do Marfim em um mercado
de Ouagadougou, onde permaneceu por dois anos, dentro dos quais acumulou capital suficiente
para lançar-se ao comércio internacional de sacolas plásticas [cheches ou champions en plastique]. Com
isso, em realidade passou a acumular ambos os trabalhos, às vezes realizado ambos num mesmo
período, em diferentes jornadas. Os pagamentos pelo trabalho de carga e descarga eram usados
para assegurar a reprodução de sua família em condições mínimas. O dinheiro obtido com o
comércio era rigorosamente poupado para a realização do projeto migratório.126 Tão logo
acumulou o montante para a viagem, Ousmane decidiu que era hora de partir. Ademais, uma
nova inflexão em seu ciclo de vida se produzia, atribuindo-lhe nova responsabilidade: o
nascimento do primeiro filho, seis meses antes de sua emigração. O destino lhe era, por assim
dizer, “secundário”, ou seja, a emigração predominava sobre a imigração na produção do
fenômeno da migração. A intervenção de uma figura enigmática, “um homem de negócios”, é que
articulou os dois polos:
Eu tinha organizado tudo, eu tinha traçado todos os meus planos. Por quê? Eu tinha
dinheiro depositado no banco. Para ter o visto do meu país você precisa de dois mil
francos CFA. A passagem de avião, ida, tudo isso, dá... setecentos e tantos mil. Então,
quer dizer que eu tinha tudo depositado. Agora que eu estava pronto... eu tenho um
amigo burquinense, ele faz os vistos. Então, para ele, quando ele faz o visto, tudo bem
[ça va], é claro e nítido [c‟est clair et net]. Ele nunca fez um visto sem terminar, ele nunca
perdeu [fait ratter]. [Nunca aconteceu de] você pagar seu dinheiro e então ele te diz que: –
“ah, o visto [não deu certo], o visto... não, não, você não pode pegar seu dinheiro...” –
Se você diz que “eu quero um visto de tal país”, ele faz para você, você vem [pegar com
ele], é normal, sem erro. Para ele, é seu trabalho. Ele até fez gente ir para o Japão, para
os Estados Unidos, para o Brasil, aqui, para a Alemanha... até para a Inglaterra ele fez
gente ir, até. Eu tenho amigos que estão na Inglaterra. Se você olhar no Facebook, está
confirmado. No Japão, confirmado; nos Estados Unidos, confirmado. Até no Brasil é
ele. Então eu fiz pesquisas sobre esse homem, então foi graças a um amigo que me pôs
em contato com este homem que eu estou aqui. Senão... para mim... porque antes de vir
para cá eu tinha pedido [um visto] para o Japão. Ele me disse que o Japão está fechado,
que ele não pode. Se ele fizer, vão pegá-lo. É por isso. Então eu pedi para os Estados
Unidos. Ele me disse que os Estados Unidos é mais complicado. Por quê? Porque
Donald Trump bloqueou toda a situação. Se você não estudou, se você não tem seu
Bac, ele não pode te ajudar. Ele me disse assim. Ou eu continuo para pegar meu Bac
G2... porque eu fiz contabilidade, para ter um Bac G2. Porque eu saí da escola, já faz
dois ou três anos que eu estou aí, então eu não vou voltar para a escola para conseguir
um Bac por causa de uma viagem. Ele me disse que não tinha problema, mas que o

“São libaneses, marroquinos que têm suas fábricas [usines] lá e que fabricam os sacos [cheches], a gente vai lá,
compra, depois eu vou para o Burkina, dou para o comerciante, ele vende e me dá o meu dinheiro. Eu vou embora
para comprar, ele vem, eu dou, ele vende e depois eu vendo. Era assim que eu fazia. [trecho incompreensível] Então eu
volto para o meu trabalho e trabalho mais para ganhar dinheiro. E o dinheiro que eu ganho aí, eu uso para alimentar
minha família. E o dinheiro que eu ganho no comércio, eu guardo.” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)
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circuito do Brasil... ele me disse que o circuito do Brasil... que ele pode me ajudar a
entrar no Brasil sem problemas. “Se é assim, tem que me ajudar” – “O Brasil não é...” –
Ele me disse que o Brasil é bom. Que o Brasil é bom. Que ele conhece o Brasil, que o
Brasil é bom. Eu lhe disse que não tinha problema, que se é assim, tem que me ajudar.
Ele me ajudou. É graças a ele que eu estou aqui. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

O país de imigração, como se vê, é determinado pela negativa, ou seja, mediante sucessivas
operações de exclusão no processo de “tomada de decisão”. De fato, o bloqueio na seletividade
migratória dos países do centro do capitalismo como um dos condicionantes da “escolha” pelo
Brasil se fez presente em diversos outros informantes e já foi igualmente percebido em outras
pesquisas sobre as migrações internacionais contemporâneas no Brasil. A ação decisiva desse
intermediador é que apresenta ao informante seu campo de possíveis. Em outras palavras, ele
realiza, localmente, aquela seletividade global – negócio de fato lucrativo na cadeia da indústria da
migração. Segundo Ousmane, resumidamente, o homem é um “burquinense que se tornou americano”,
isto é, naturalizou-se, e cujo trabalho consistia em agenciar migrações articulando migrantes
potenciais aos Estados de imigração “molhando as mãos” de funcionários das diferentes
embaixadas. Sobre esta figura, Ousmane insistia em desvencilhar qualquer associação com um
traficante de pessoas, enfatizando seu profissionalismo. Ainda assim, sobre a figura do agenciador
se projetava um “misto” de temor, admiração e, como se viu, de agradecimento.127

Isso aparece no seguinte trecho de entrevista, que conta com a intervenção de um colega (C.) de Ousmane (O.)
que esteve conosco na sala durante toda a entrevista, mas que apenas nesse momento se pronunciou. Ambos se
conheceram apenas no Brasil, pois C., que há nem bem uma semana chegara a São Paulo (e ao Brasil), estava
igualmente alojado no alojamento do CRAI na rua Japorá. Eis o excerto, em que M. sou eu próprio: “[O:] Ele [o
intermediador] esteve nos Estados Unidos durante vinte ou vinte e cinco anos. Então, se pode dizer que ele se tornou
americano, ele tem documentos americanos, todos seus documentos são americanos. Então ele está no país [em
Burkina Faso], mas é a América que se ocupa dos problemas dele. Ele é um burkinabè, mas não é o Burkina que...
porque ele se tornou americano. Então é ele que tece relações com as pessoas grandes. É o trabalho dele. (…) Então,
se é só um trabalho você não precisa tremer, não tem por que ter pânico. Você fala diretamente e rola [ça tombe]. Ah,
é... esse cara aí, ele é bom [il est fort], hein? (…) Mas por exemplo: ele nunca propôs a alguém um visto para algum
país, são as pessoas que vem propor a ele: – „eu preciso de um visto de tal país, tal país...‟ – Se ele puder, ele te diz: –
„eu posso‟ –, se ele não pode, ele te diz: – „eu não posso. Se eu fizer, vão me pegar.‟ – Ele te diz claramente. Não é
alguém que gosta de mentir para uma pessoa para pegar seu dinheiro [pour manger son argent] (…) / [M.] Mas como
assim ele faz vistos de outros países? / [O:] Ah, por exemplo: você está aí, você é um brasileiro, você trabalha na
embaixada – por exemplo: eu te conheço bem, então eu teço relações com você e você faz... faz... / [C:] faz o visto
sair. / [O:] ... faz o visto sair. Eu te dou sua parte e pego a minha parte. É assim. Mas ele nunca forçou alguém (…),
nunca na vida. Ele nunca usou da força com os negociantes. É com os vistos dessa pessoas que eles partem. Ele
nunca usou da força com eles. Quer dizer que ele tece relações com você: se você está de acordo, ele colabora com
você; se você não está de acordo, ele vai pra outro lugar e colabora com outras pessoas. É assim que ele faz. É. / [C:]
O visto também é ele quem faz sair. Bom, então eu vi ele, eu quero que ele faça meu visto sair. Ele também vai vi me ver, vocês vão se
esperar. Bom, o visto, ele pode te propor quin... é... um milhão [de francos CFA, aproximadamente R$ 7 mil]. Se você disser „sim,
não tem problema‟, ele vem com você [il vient chez vous] et você diz: „sim, eu quero que você... eu vou te dar quinhentos mil. Se você
fizer o visto sair, eu te dou mais quinhentos mil‟ [M:] É alguém muito bem relacionado, então! / [C:] Isso [Voilà]! São
relações! / [O:] Ele tem relações da Inglaterra à China! Ele tece relações com as pessoas. / [C:] Ele é um homem de
negócios: ele tem seus quinhentos mil, você é a pessoa que faz o visto sair, ele te dá quinhentos mil também. E eu tive o meu visto e é
normal. (…) / [O:] Como eu te disse, é um burkinabè, mas que é americano agora. Não se pode dizer que ele é
burkinabè, ele tem os documentos americanos. Então ele pode ir para o país que ele quiser. Ele vai até para a China,
para a Austrália, para tecer relações. Ele pode pegar o avião, assim, pegar um hotel por um, dois meses, assim, para
127
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Chegando a São Paulo em março de 2018, foi recebido no aeroporto por um togolês
(provavelmente pertencente à “rede” desse “intermediador”) que lhe perguntou se ele tinha para
onde ir e, diante da resposta negativa, prontamente ofereceu-lhe um alojamento pago. Por estar
desempregado, Ousmane o recusou. Com isso, como sói acontecer a tantos outros migrantes que
nessas condições chegam à cidade, ele “pipocou” em diferentes instituições de assistência até
chegar a um abrigo para pessoas em situação de rua da prefeitura. Apenas no dia seguinte lhe foi
dado o caminho à Missão Paz, onde foi recebido na Casa do Migrante. Aí, residiu por um mês,
até que, por um conhecido, encontrasse seu primeiro trabalho no Brasil, em uma fazenda de café
na Bahia. Esse conhecido é um marfinense que ali já trabalhava, junto a outros dez
“estrangeiros”, e que trabalhara na colheita de cacau na Costa do Marfim. 128 Na fazenda,
Ousmane realizava um trabalho percebido como árduo129 em jornadas de trabalho de até treze
horas130, em troca e em consequência de uma remuneração ínfima. Sua resistência a esse trabalho
sugere bem, mais uma vez, os limites da aceitação do “imigrante” a condições de trabalho
degradantes:
Esse trabalho eu encontrei por amigos meus que estavam lá (…) Para mim, eu achei que era um
trabalho que não era bom, porque... uma... duas... três plantas dava cinquenta centavos. Três
plantas. Então a gente faz três plantas e era cinquenta centavos [de pagamento]. Então lá se faz
quantas plantas para ter um real? Três... Seis plantas dava um real. Tem que ter quantas plantas
para ter cem reais? Então, [o que é ruim] é o contrato, em primeiro lugar. Em segundo lugar [inc.],
não tinha alguém, não tinha garantia, algo que quando você saia a empresa vá te dar, assim, não
tem isso. Então quer dizer que nesse trabalho o que você faz é o que você ganha. Então, se eu
tivesse isso, plano de não-sei-o-quê [cadre de quoi], aí eu posso me fazer contratar pra ficar lá.
Porque eu vejo que eu tenho [inc.] lá. Mas não tem isso, não tem plano de saúde, não tem nada.
Então eu decidi vir para cá. Aqui é melhor. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Por isso, ele deixou a fazenda depois de um mês e regressou à capital paulista, onde
permaneceu desempregado por quatro meses. A posteriori o tempo de desemprego foi narrado
com o bordão pelo qual ele interpreta toda sua biografia e que projeta também no futuro: “eu

tecer relações com os homens grandes. Se ele entra em acordo com esses homens grandes aí, agora ele vem e começa
o serviço. É assim, o trampo [boulot] dele.” (Ousmane e colega, 11 nov. 2018, em francês)
128 No momento da entrevista, segundo o informante, esse homem já havia regressado a São Paulo, onde passara a
trabalhar como sapateiro autônomo.
“O marfinense que eu te disse, ele me disse que era fácil para ele. Porque cada pessoa tem seu domínio [domaine].
Cada pessoa poderá saber... para mim, eu achei que era duro [dur] para mim, porque eu não sabia trabalhar aquele
trabalho. (…) Mas agora, o lugar [endroit] onde eu estou [i.e., na Distribuidora], eu já trabalhei esse trabalho durante dois
anos. Se você não sabe fazer o seu trabalho, você acha duro. É. Para mim, colher café era duro”. (Ousmane, 11 nov.
2018, em francês)
129

“Se você pode fazer, por exemplo, de uma jornada a uma jornada e meia, você pode fazer hoje uma jornada e
meia e amanhã meia jornada, e então você recomeça. A gente acorda... não tem hora, não tem hora para ir [para a
plantação]. Para mim, eu acordo às cinco horas da manhã, me preparo, às seis eu estou lá e começo a trabalhar. Eu
volto às dezenove horas, tomo banho, me preparo, como e durmo. No dia seguinte, a mesma coisa. Até no domingo
você pode trabalhar”. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)
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sofro, mas no fim eu sorrio”.131 Durante esse período, tomou parte em apenas três entrevistas de
contratação, pois dividia seu tempo de procura por emprego com o já referido curso de pintor
imobiliário no SENAI (ao qual possivelmente foi encaminhado pela Missão Paz). À primeira
dessas entrevistas ele foi encaminhado pela Adus, em uma empresa que desejava contratar um
faxineiro – não conseguiu o emprego por não falar português. A segunda entrevista, na Missão
Paz, foi justamente para a função de pintor. Aí, não foi contratado por ainda não ter em mãos o
seu diploma, mas a empresa guardou seu contato para trabalhos futuros, quando ele já o tivesse.
Antes disso, porém, fez sua terceira entrevista, para a vaga na Distribuidora, sendo enfim
contratado.132
Em contraste com seu trabalho precedente, que lhe era desconhecido e, por isso, “duro”,
com o novo ele já tivera experiência e, em certa medida, com ele se identificava.133 Mas pela
segunda vez em sua vida o trabalho de carga e descarga era encarado como meio para atingir a
um fim outro, qual seja, o comércio134, atividade com a qual ele, em bem maior medida, vinculava
sua identidade.135 Essa estratégia de reconversão traçada no projeto migratório, porém, reclamava
maior paciência, pois dependia de uma capacidade de circulação internacional não outorgada a
quem possui um passaporte como o seu:
Porque minha ambição quando eu vim pra cá era melhorar as condições da minha vida
[améliorer ma vie de conditions]. Não é ter uma casa daqui, um carro, uma mulher bonita...
não, não: as condições da minha vida [ma vie de conditions]. Em primeiro lugar, é ter meus
documentos [papiers]; em segundo, é ter dinheiro, algum dinheiro para ir ajudar meus
pais e depois eu volto pra cá. Você entende? Se você vai embora e não tem os
documentos, você pode ir ajudar os teus pais, mas você não pode mais voltar. Se você
quiser vir, você tem que pagar outro visto. Então é complicado.

131“(A:)

Os dias tinham mudado. O que é isso? No momento pelo qual eu passo, eu sofro um pouco... / (C:) Mas você
já sofria antes de vir pra cá. / (A:) mas... eu sofro um pouco, mas no fim, somente, eu sorrio. Eu sou... mesmo no país
era assim.” (Ousmane e colega, 11 nov. 2018, em francês)
132“[O:] (…) o que eu te disse?: durante quatro ou seis meses sem trabalho! Eu me lancei aos estudos. Quando eu
terminei os estudos, encontrei trabalho. Por quê? Me diz. / [M:] Seria por acaso? [par hasard] / [O:] Não, o acaso
não existe. É a sorte [chance]. / [M:] Sorte? / [O:] É. Deus proclamou. Deus proclamou: cada coisa tem seu tempo.
Então era o meu dia. Mesmo que... era Deus quem proclamava” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês). Ousmane é
muçulmano.
133 “Eu fui à entrevista [na sessão da Distribuidora] porque este trabalho que eu faço agora [nessa mesma empresa] eu já
fiz durante uns três, dois anos. Então quando me disseram que precisavam de gente para ajudar a carregar e a
descarregar, eu fiquei contente (…), porque é meu trabalho” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês). Vide também a
nota 17.
134 Na entrevista, Ousmane esboçava os seguintes planos: “Em Burkina Faso, se você tem sete milhões de francos
CFA, você pode vir ao Brasil. É. Comprar açúcar [e ir] a todos os continentes [para] vender. Sou eu quem está te
dizendo. Lá [em Burkina Faso] não tem mechas. Se você vem ao Brasil, se você vem aqui, você compra mechas. Você
vai para Burkina Faso, porque as burkinabè gostam [aiment] de mechas brasileiras. Quer dizer que se você tem mechas
brasileiras, você tem dinheiro – “mechas”, que se põe no cabelo das mulheres e tudo. Você entende? (…) É assim,
tem que [pensar]: „se eu trouxer este produto, vai sair rápido!‟ (…)” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês). A
ambiguidade em torno das mechas, que, na fala, pode ser tanto símbolo de status para quem as usa quanto fonte de
lucro para quem as vende, é também presente na fala original: “si tu as les mèches brésiliennes, tu as l‟argent” [sic].
135 “Eu sou deste domínio [domaine], o comércio” (Ousmane, 11 nov. 2018, em português)
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Então o que você quer fazer é conseguir a residência permanente, guardar um
dinheiro, ir para Burkina, ajudar seus pais e voltar para o Brasil? E fazer isso de
tempos em tempos?
Sim. Eu volto e trabalho mais. Ah, é. Essa é minha ambição. Mesmo que eu fique aqui
por dez anos para ter meus documentos, eu ficarei. Mas eu preciso ter meus
documentos. Ah, é. Eu ganho os documentos, vou para a África, posso me assentar aí
[m‟y asseoir] durante um ano, dois anos, supro as pequenas necessidades e volto pra cá de
novo. Assim. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

O projeto migratório, como se vê, não estabelece qualquer assentamento permanente,
mas tem na aspiração da mobilidade continuada ou da circulação constante sua “essência”136. Isso
porque o meio preferido para o fim de “melhorar as condições de vida” é o comércio itinerante
transfronteiriço. Em São Paulo, rapidamente passou a circular entre tais redes de comerciantes,
sobretudo entre senegaleses muçulmanos que se dedicam ao comércio ambulante nos entornos
da Praça da República, sempre à procura de novos meios de cumprir aquela aspiração primeira.
Por isso – e pela própria “escola do pauperismo” que desde sempre lhe inculcou esta disposição
– uma orientação eminentemente ascética pauta sua conduta e suas projeções, pois o anseio de
investimento e reconversão apenas pode se realizar à condição de reduzir a reprodução pessoal
ao mínimo necessário. Por outro lado, as possibilidades estreitas de conversão e reconversão que
se lhe apresentam e que ele pode vislumbrar não permitiriam que muito mais do que o
suprimento de “pequenas necessidades” – isto é, consumo familiar, e não investimento – possa se
efetivar. Mesmo em seu próprio fim aspirado, é como se a migração, para ele, representasse uma
luta entre a pobreza e a miséria.
Por outro lado, e em função do que se vem de dizer, tendências contrárias que levariam à
“sedentarização” no curso processo migratório também se fizeram mostrar. Para o problema que
aqui nos interessa, a possibilidade de imobilizar-se na empresa, isso é evidentemente um
pressuposto. Entretanto, apenas estimulado nesse sentido é que o informante manifestou-se
deste modo, quando perguntado se, caso lograsse estabilidade na empresa e conseguido poupar
dinheiro suficiente, preferiria trazer sua família (esposa e filho) ou, ao contrário, lançar-se ao
projeto do comércio:
Para mim, se eu estiver estável como os demais – como o nigeriano, lá –, para mim, eu
trago minha família para cá. Por que eu digo isso? Porque aqui tem escola, não se paga,
é de graça; saúde, não se paga, é de graça. Até comer aqui é de graça. Você paga, mas
não é tão caro quanto lá no meu país. A única coisa que é cara aqui é o aluguel. Tirando

“[O:] Porque minha ambição é ter os documentos antes. / [M.] Para poder voltar. / [O:] Para poder voltar. Eu
não vou voltar para ficar lá. Nunca na vida. / [M:] Mas para fazer circulação. / [O:] Circulação. Entre o Brasil e o
Burkina, o Burkina e o Brasil. Porque você não sabe... Porque se diz que se você entre em um país e esse país te abre
a porta, não se deve esquecer esse país. Mesmo que você seja comerc... não se deve esquecer esse país. Para mim é
assim: em qualquer país em que eu esteja, te abrem a porta... „Você é bem-vindo aqui [chez nous]‟... Mas eu só venho e
depois eu volto; eu venho e vou embora para Burkina; eu venho e vou embora... (…)” (Ousmane, 11 nov. 2018, em
francês)
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isso, tudo é mais barato: água, energia [courant], tudo é mais barato. Tudo, tudo, tudo.
Então, se eu precisar, eu trago minha família pra cá. Em vez de ficar lá e pagar a
energia, a escolarização dos meus filhos... (…) Isso mesmo que você pague... a gente
sabe que [no Brasil] o governo tira uma parte do seu salário, para completar, para arcar
com as necessidades [pour faire les besoins], lá, mas você não sente! Eu a trago aqui... a
escola, a formação, é de graça, tudo é de graça. Eu trago minha família para cá. Eu falo
da minha mulher e do meu filho. Então depois de agora [après maintenant], quando meus
filhos forem grandes, aí, por mim [en tant que moi], eu posso ir embora do Brasil
(Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

A possibilidade de substituir os lucros comerciais e o envio de remessas pelo acesso a serviços
públicos até então inacessados – ou a inserção numa almejada “cidadania salarial” – na estratégia
de reprodução social é revelador das redefinições por que passa o projeto migratório no curso da
migração. A própria ideia de que haja um “projeto” migratório apenas é fecunda analiticamente
se atentar-se para esse seu caráter processual, para suas incongruências, fantasias e limites, sob
pena de se recair no delírio neoclássico de um sujeito econômico puro plenamente consciente das
condições e oportunidades que se lhe apresentam e apto a agenciá-las em proveito próprio.
Vimos há pouco como o alcance do “projeto” de Ousmane era emigratório mais do que
propriamente “migratório”, e que em contraposição à certeza “clara e nítida” da partida, o “para
onde” constituía uma zona indeterminada e nebulosa. Por outro lado, tais “projetos” contém e
organizam aspirações profundas, que dão sentido à vida dos agentes e persistem sobre sua
realização parcial. Adiante, ser verá com que forças essas aspirações se impõem e redefinem o
projeto migratório quando confrontadas com novas possibilidades abertas durante a migração,
que é sempre processo.
5.4.5

João
(…) a princípio, eu queria ir pra França, entendeu? Foi um desejo meu. Que meu irmão
mora lá, entendeu? E tem alguns familiares da parte do meus pais que moram lá e que
alguns deram algumas dicas pra mim, entendeu?, que seria legal, é... morar na França.
Mas só que assim, tipo, eu nunca fui muito, muito, assim, apaixonado pela França. Sou
um cara que nunca sonhei ir pra França. Nunca foi meu sonho. E eu sempre tinha um
desejo de conhecer o Brasil e também o Canadá. Ah, eu falei: “ó, se eu não ir pra
França, eu vou pro Canadá.” Mas só que lá em Angola é muito difícil uma pessoa viajar,
sair de Angola e ir diretamente pro Canadá. Aí, só me restava uma opção, entendeu? Eu
ficava em Angola ou eu viajava. E eu falei “pô, como a gente tem muitas influências
brasileiras, a gente assiste muitas novelas brasileiras, a Globo… eu mesmo cresci vendo
filme, lá, Cidade de Deus, e sempre me despertou uma curiosidade. A fala, o… sabe?
Falei: “eu tenho que conhecer o Brasil.” Assim: nunca… nunca entrou na minha
cabeça. Não é uma coisa que me perseguia, né? Mas depois que eu comecei a ver que as
coisas já não estavam dando certo em Angola, com a crise política e econômica, eu tive
que sair de lá mesmo, né? Então, cara, eu falei que “é agora”. (João, 19 out. 2018, em
português)

João emigrou de Luanda sozinho aos dezessete anos de idade. Lá, ele vivia unicamente
com sua mãe, em uma “periferia” da cidade. Seu irmão e seu pai (que se separara da mãe quando
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João contava com poucos meses de vida) emigraram para a França, onde outros familiares deste
já viviam. Essa organização familiar “transnacional” é por ele narrada como um dos fatores que
lhe predispuseram à migração, conferindo-lhe a de “curiosidade de viajar” – em outras palavras,
inculcando-lhe um determinado querer137 – que faz com que a mobilidade se lhe constitua, de certa
maneira, como vocação. Para ele (como em outros casos observados em que aquela mesma
forma de organização se fazia presente) a migração realiza, com uma aparência de quase
“naturalidade”, uma inflexão no ciclo de vida: aquela que faz a passagem à “vida adulta” e
coincide com o término do período escolar. O motivo por ele próprio elencado pelo qual ele não
se uniu a seus parentes na Europa (que se poderia supor ser o caminho mais “seguro” e talvez
“previsível”) foi a falta daquele elemento que deve animar subjetivamente, no passado e no
presente, o movimento de imensos contingentes populacionais para produzir fenômenos
migratórios: “Nunca foi meu sonho”, o que é mais que aquele “desejo”. Somou-se a isso – o que me
foi confessado em longa conversa informal – um acúmulo de mágoas e ressentimentos em
relação ao pai; juntar-se a ele significaria renegar a mãe e ignorar os sofrimentos que ele a impôs.
O sonho conduzia-o ao Canadá, mas o fato lhe impunha projeto mais modesto. O Brasil
despontou como opção plausível e viável por essas sucessivas operações de exclusão, mas
também por alguns fatores sociologicamente significativos que Saskia Sassen 138 coloca entre
aquilo que ela chama de fatores intervetivos (intervening factors) na criação de uma situação indutora
de migração (migration inducing situation): a existência de uma “proximidade cultural” sentida e o
consumo de produtos culturais do país de imigração. É instigante a forma pela qual essa decisão
lhe aparece, retrospectivamente, permeada de ambiguidade. Sua “única opção”, a emigração ao
Brasil, pode sê-lo em relação aos dois projetos migratórios antes descartados, mas também em
relação a “ficar em Angola”, alternativa cujo descarte sentido como coercivo é bem expresso por
aquele “tive que sair”, que é, afinal, o fator predominante a determinar sua sorte.
Contudo, no Brasil ele não tinha qualquer capital social (no caso da França, dado pela
família) que pudesse mobilizar em seu favor, e a tática adotada para “contornar” essa dificuldade
e conseguir obter de antemão algum contato mínimo no Brasil foi de todo insólita: passou a fazer
comentários em uma página da seleção brasileira de futebol no Facebook e estabelecer contatos
com quem quer que ali interagisse com ele. Foi como conheceu, efetivamente e depois de umas

Ver: MARTINS, José de Souza. A Imigração e a Crise do Brasil Agrário. São Paulo: ed. Livraria Pioneira, 1973;
particularmente a Introdução.
138 SASSEN, Saskia. The Mobility of Labor and Capital: a study in international investment and labor flow.
Cambridge: Cambridge University Press, 1988
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tantas tentativas, aqueles que viriam a recebê-lo em sua casa e mesmo enviar-lhe algum dinheiro
para que pudesse pagar pela viagem, após meses de conversas à distância pelas quais se
estabeleceu uma relação mútua de confiança. Tratava-se de um casal – do qual o homem era um
pastor evangélico – residente no Capão Redondo, icônica periferia da zona sul paulistana. Esta
única possibilidade de chegar e “ter um teto” lhe bastou para que se pusesse em movimento (a
sentença “eu vim pra cá justamente pela oportunidade que eu tive” pela qual ele interpreta sua imigração
como um ato voluntário contrasta de maneira evidente com a sensação de expulsão, e portanto
de coação, quando se trata de exprimir-se sobre a emigração). E tratou de fazê-lo logo: sendo
ainda menor de idade, lançou mão de conhecidos “esquemas de suborno” com agentes do
Estado em sua cidade natal para que acrescentassem alguns meses em sua idade no documento
de identidade e, assim, ele pudesse viajar sozinho:
(…) Quando aparece uma oportunidade, você tem que pegar. Uma pessoa está
querendo te ajudar, então você tem que abraçar esse tipo de ajuda, né?, se você
realmente quer. E foi o que aconteceu. Eu não tinha outra opção e fui acrescentar
minha idade. Entendeu? Eu pedi pra acrescentar minha idade. Isso foi o quê? Foi pago
pra pessoa fazer isso. Entendeu? Inclusive, não fui eu. Eu tinha alguns canais, fui
conhecendo outra pessoa, outra pessoa conhece a outra pessoa [rindo] aí o dinheiro vai
rolando, sabe? [rindo] Entendeu? [rindo] Eu vou dando o dinheiro no cara e outro cara
vai fazer o quê? Ele vai pagar o homem do cartório [rindo]. E o homem do cartório vai
pagar pro chefe dele, porque o chefe tem que assinar e pro chefe dele assinar, o chefe
dele precisa do dinheiro pra fazer assinatura. E todo mundo já conhece o esquema,
entendeu? Então é um esquema de corrupção muito grande. Claro que tem pessoas que
não fazem isso por maldade. É uma coisa bem fácil de se fazer, a documentação em
Angola. (…) Portanto, cara, eu consegui através de um esquema. Eu paguei pra
acrescentar minha idade, entendeu? E muita gente faz isso. Muita gente faz isso.
Principalmente com jovens que têm quinze, dezesseis anos, eles fazem isso. Se eles
quiserem viajar, os caras acrescentam a idade. Então é bem complicado lá. Corrupção,
essas coisas aí, facilita a falsificação de documento. Mas isso aí pra mim não é
falsificação, foi simplesmente alterada a minha idade, mas eu fui lá, eu bati a minha
digital e foi tudo resolvido. Simplesmente foi a idade que foi aumentada, entendeu?
Uma coisa é você pegar um documento, uma coisa que não te pertence e você fazer, aí
você já tá falsificando, aí quando uma coisa é… pertence a você e simplesmente você
acrescenta algumas coisas, isso aí já não é uma falsificação de documentação, né?, já é
outra coisa. Mas, claro!, tá errado!, com certeza. (…) (João, 19 out. 2018, em português)

Um segundo aspecto importante, e que em diversos outros momentos ganha destaque em
sua narrativa, é a importância dada é o aproveitamento de laços pessoais de assistência. Ausentes
outros suportes, para a reprodução própria, tais laços tornam-se, por um tempo, tudo o que se
tem, e são particularmente importantes para a garantia da própria reprodução, mesmo que em
condições mínimas. Mas é de se notar a maneira pela qual a palavra “ajuda” é recorrente em sua
fala quando se refere a seus contatos com brasileiros, sejam eles referidos como colegas, amigos
ou patrões. Quando se trata destes últimos, é de se supor que isso não se dá sem consequências
importantes para a relação laboral, como se verá em breve.
Vejamos agora o ponto que aqui interessa de maneira mais íntima, que diz respeito à
trajetória laboral descrita na imigração. A citação de um excerto relativamente longo da entrevista
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se faz aqui necessária porque contém informações valiosas sobre os entraves e conflitos que
marcam a socialização do informante no mercado e nos locais de trabalho e, o mais importante,
as formas pelas quais, em retrospecto, ele reconstitui, racionaliza e avalia sua trajetória, do que
depende sua “orientação de conduta” atual perante o trabalho. O informante, que ao subjetivar
sua trajetória a objetiva, elege diversos fatores que se apresentaram a ele no mercado e nos locais
de trabalho como entraves que tolhem suas possibilidades de mobilidade profissional ascendente
e de reconversão. O informante fala a respeito de duas firmas nas quais trabalhou no Brasil,
rompendo a ordem cronológica: assim, começa pelo seu segundo emprego no país, numa escola
de formação de mecânicos de bicicletas (aqui ficticiamente chamada de “Escola X”); em seguida,
volta a seu primeiro emprego, numa empresa de mudanças (chamada simplesmente de “Y”); por
fim, em poucas palavras, exprime-se a respeito da Distribuidora sobre a qual este capitulo versa.
É importante ressaltar a quase omissão a respeito de um trabalho, precedente a todos esses, como
faxineiro. Dê-se atenção especial à noção de “experiência”, que articula a trajetória passada à
condição presente, e aos conteúdos que a ela se associam:
Então: eu lá, a princípio, eu fui contratado pra trabalhar como assistente comercial. É,
mas só que, infelizmente, eu não consegui me adaptar. (…) Por quê? Porque eu tinha
simplesmente uma informática básica. E eu fazia coisas básicas, e a empresa queria uma
pessoa que fizesse as coisas com correria, digamos assim, não queriam uma pessoa que
ficasse procurando como mexer, como… a letra, números, entendeu? A empresa queria
um cara que digitasse rápido, que também, automaticamente, fazia as coisas
rapidamente, entendeu? E eu tinha as minhas limitações, eu não podia ir mais além
daquilo que eu sabia e foi muito pouco tempo que a empresa deu pra mim pra pegar o
esquema lá. Foi simplesmente um mês. E em apenas um mês eu não conseguiria pegar
o esquema lá, porque o pessoal que trabalhava dentro da empresa, todos eles eram
formado. Eu era o único que não era formado. Eu e mais uma menina que trabalhava
na limpeza. Eu queria trabalhar na limpeza. Não foi assim... eles não anunciam uma
vaga falando assim: “ó, a gente tá precisando de um cara que trabalha como auxiliar
administrativo ou então assistente comercial”. Não foi uma… esse tipo de situação que
aconteceu lá na Missão Paz. Foi que eles estavam precisando de uma pessoa para
trabalhar na área da limpeza. E eu como já trabalhei nessa área um bom tempo, então já
tenho uma mini-experiência nessa área. E eu fui me candidatar pra participar da vaga,
né? Só que depois o empregador gostou do meu perfil, falou que eu não tinha perfil pra
trabalhar na limpeza, que eu tinha uma capacidade enorme pra trabalhar como auxiliar
administrativo ou então assistente comercial e, né?, me contratou pra trabalhar na tal
área, né? Só que infelizmente não deu certo porque eu não consegui me adaptar, porque
uma coisa que eu não esperava aconteceu de repente, entendeu? Eu nunca fiz um curso
pra ser auxiliar administrativo ou então um assistente comercial. E a empresa já queria
um cara que, que chegasse e pegasse já o esquema em apenas um mês e era muuuita
informação [rindo]. Eles atenderam [sic] praticamente um livro pra mim ler, as coisas que
eu podia fazer no dia-a-dia [rindo]. Nossa, era muita coisa! Mas, claro, foi bom, foi uma
experiência muito legal. O cara que me contratou, gente boa. Um cara que queria me
ajudar. Infelizmente não deu certo, mas foi um cara que realmente queria me ajudar. É
uma pessoa muito bom [sic]. Muito legal, muito incentivadora, um cara que quer ver o
bem dos outros… esse cara que me deu esse trabalho, um amor de pessoa.
Infelizmente, eu não pude fazer aquilo que ele queria. Então, foi mais ou menos isso
essa minha experiência lá dentro da empresa.
E em qual outras você esteve mesmo?
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É, a primeira foi a… antes dessa daqui, da Escola X, eu trabalhei também como
ajudante geral na carga e descarga de móveis. Que a gente trabalhava com mudanças.
Mudanças de apartamento. E casa às vezes. A gente fazia mudanças em residências
normais, apartamentos, escritórios de empresas, a gente trabalhava mais ou menos
nesse… nesse… nesse ramo aí. E eu fazia de tudo, realizava o trabalho de carga e
descarga, fazia caixa… (…) tipo prato, a gente botava dentro da caixa. Entendeu? E eu
fazia de tudo, praticamente, ajudante geral é o cara que faz tudo, um cara que não tem
experiência em nada, só chega e trabalha, entendeu?, e segue simplesmente a orientação.
Então é isso que eu fazia lá.
E como era? Era bom, era ruim, era mais ou menos…?
Então, era muito bom. É uma das melhores empresas que eu já passei. A Y. foi uma
das melhores, porque pagava muito bem, você ganhava por aí mil e duzentos por mês,
era muito bom trabalhar lá. Infelizmente, a Y. não é uma empresa muito grande. É um
cara que conseguiu se estender um pouquinho no mercado, né?, só que aí a empresa
não estava tendo mais trabalho, aí eles tiveram que mandar embora os caras mais novo
como eu e alguns imigrantes também. Tem um até que ficou, mas o outro lá que ficou,
ele se dedicou bastante, muito mesmo, e ele merecia ficar, porque é um cara que deu o
seu melhor mesmo. Deu o seu melhor e conseguiu fazer com que o empregador
deixasse ele lá na empresa. E já nós, a gente trabalhava, mas assim, não estava cem por
cento focado em permanecer naquela empresa por, por exemplo, quatro, cinco anos. Já
o outro cara, lá, ele estava disposto a permanecer naquela empresa até o tempo que ele
quisesse, entendeu?, então ele se humilhou mesmo, de verdade, pra conseguir se manter
lá. Mas a empresa mandou embora a gente por motivos financeiros. Porque não tinha
mais dinheiro pra pagar a gente. Até mandou alguns cara que estavam há um ano já lá
trabalhando também. Não sei se foi por esse motivo realmente. Nunca se sabe qual é o
motivo da empresa ou por que que ele tá demitindo as pessoas, então a gente nunca
sabe o verdadeiro motivo das empresas, né?, ao demitir aos funcionários. Mas foi legal,
foi uma experiência muito boa. Eu gostei de trabalhar lá. E ganhei uma experiência bem
ampla, sabe? Eu ganhei muita experiência lá. Graças a Deus eu tenho usado essa
experiência nas outras empresas em que eu tenho passado, sabe? Tem sido…
Como assim “ele se humilhou”?
“Se humilhar” é, tipo, digamos assim: eu, particularmente… a gente cometeu alguns
erros. Não só eu, como alguns imigrantes de outras nacionalidades. Porque a gente não
teve muita paciência. Era o nosso primeiro emprego. E eu... eu nunca pensei que aqui
no Brasil se trabalhasse daquela forma. E não é que é uma forma… tipo, não era um…
não era um tipo de trabalho, assim… não é que era um tipo de trabalho…
escravizado… mas era tipo o quê?: É porque lá tinha algumas pessoas que trabalhavam
lá, alguns brasileiros, que zoavam a gente o tempo todo. E eles ficavam de zoeira! [rindo]
Brasileiros, no trabalho, gostam de brincar com as pessoas e mesmo que o cara tá
nervoso eles vão continuar brincando. E já a gente não tem esse tipo de clima. Lá em
Angola o pessoal chega e trabalha, ninguém fala com ninguém: “bom dia” – “bom dia”.
Os cara trabalha lá, no almoço também a mesma coisa: os cara come e vão embora,
entendeu? A não ser que eu tenha uma intimidade muito grande contigo. Já aqui no
Brasil, não: cê entrou, no primeiro dia os caras já vão começar a zoar, entendeu?
Chamar de “masisi”139… [rindo] Começa a falar um monte de coisa! Isso aí deixava a
gente muito irritado. Também não sei se foi por esse motivo que a gente foi embora,
não. Mas a empresa, ela tinha dito pra nós que fomos demitido por motivos financeiro.
Foi por esse motivo que nós fomos demitidos. Mas é claro, eu também estava vendo
que a empresa estava passando por uma situação difícil, porque tem momentos que a
gente chegava lá na empresa e dormia, não tinha trabalho. Mas eu acho que realmente o
empregador, ele gostou muito do cara que trabalhava com a gente, que até hoje tá
trabalhando lá. Porque não se importava muito com as brincadeiras que… que os
outros, brasileiros, faziam com ele. Já a gente reclamava o tempo todo, ia lá pra cima,
falava com o empregador: “ô, o cara tá zoando a gente! A gente não quer esse tipo de
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“Viado” ou “bicha” em crioulo haitiano.
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brincadeira!”, entendeu? E ele falava que é o clima dos brasileiros, os brasileiros gostam
fazer esse tipo de brincadeira. Em todo lugar você vai achar um cara que… que brinca
dessa forma, desse… desse jeito aí, entendeu? Eles são assim, eles ficam chamando
“veado”, é uma coisa muito normal pros brasileiros, né?, principalmente no trabalho,
uma coisa muito normal. E a gente não achava isso normal, a gente achava isso uma
coisa muito gravíssima, entendeu?, por isso que a gente reclamava o tempo todo. E ele,
não. Ele já era um cara que ficava de boa, o que permaneceu na empresa, ele era um
cara que ficava de boa. Saía… tinha um cara, até, brasileiro, que muitas das vezes não se
dava bem com a gente e eles falavam… eles [rindo] achavam que a gente ia tirar o lugar
deles, porque eles tinham um cargo maior, e a gente chegou como ajudante geral, e
muitas das vezes quando a gente fazia certo eles, né?, ficavam muito irritados com isso.
Realmente o outro, lá, ficava irritado, porque ele não queria. Ele queria que a gente
fizesse besteira pra gente nunca passar de… entendeu?, da… da primeira fase, ou então
a gente ser um conferente, digamos assim, entendeu? Então, eles ficavam com muito
ciúmes também. E quando a gente subia lá em cima [rindo], eles achavam que a gente
estava… falavam assim: “vixe, os cara tá queimando nóis lá!” [ainda rindo] A gente não
queimava eles, a gente falava simplesmente das brincadeiras que eles faziam, que a gente
não queria mais esse tipo de brincadeira. A gente não queria… [procurando as palavras]...
um relacionamento de… de amizade com eles. O que a gente queria era só um..., né?,
uma amizade de trabalho, digamos assim. Claro!, é óbvio, se a gente fazer uma
mudança, com certeza ele pode perguntar, pode perguntar: – “ô, Fulano, onde é que tá
aqui…?”, “ô, Fulano, vem cá, vem me ajudar a pegar isso…” –, entendeu? Então, pra
nós é uma coisa muito nova. É a… é a… era bem difícil aceitar esse tipo de decisão,
que alguém fique zoando você e você só olhando. E a gente tinha sempre aquela de
querer dar resposta, entendeu? Éramos três… Éramos quatro e só sobrou um. Os três
foram demitidos e ficou lá o cara que não se importava muito com isso. Entendeu? E
esse cara também… tinha outro lá… os demais gostavam dele, porque ele não reclamava
e nós reclamávamos [rindo], entendeu?, então os outros brasileiros gostavam dele.
Chegou um tempo que os outros brasileiros pararam de zoar ele pra zoar nós [ainda
rindo], porque nós se importávamos muito com isso, entendeu? Era bem complicado. E
inclusive, o outro lá, o outro menino, eu não sei se eu posso comentar isso aqui, mas ele
muitas das vezes, ele fumava, entendeu? Ele fumava maconha e o cara que trabalhava, o
estrangeiro também que estava no nosso grupo, ele também se envolvia nesse tipo de…
de coisa, de situação. Ele também fumava, também, com os brasileiros. Então ele já
tinha uma intimidade. Se zoavam ele, pra ele… tava nem aí. Então eu acho que isso
também ajudou muito na… na experiência dele. Mas depois isso começou a mudar. Eu
comecei a colocar na minha cabeça que eu não posso fazer esse tipo de… de…
digamos assim, de comentários com os patrões, né?, que o cara lá tá me zoando. Hoje em
dia eu sou mais diferente. A cada emprego que eu passei foi um aprendizado pra mim.
E hoje em dia, esse emprego que eu tenho hoje, é… algumas pessoas tão me elogiando!
Estou vendo que as pessoas tão me elogiando, porque eu estou vendo que eu estou
produzindo um resultado melhor. Porque eu não estou agindo mais da mesma forma
que eu agia antes. Hoje eu sei, hoje em dia eu brinco com os meus colegas. Chamo eles
de “veado”, chamo eles de “masisi”, entendeu? Eu falo assim: “ô, eu vou mandar uma
mensagem pra sua mulher!”, eu sempre brinco com eles assim. Eles brincam comigo,
eles falam: – “ô, negão, cê tá pensando que aqui… cê tá achando que aqui é Angola?! A
gente vai te matar!, não-sei-o-quê….”, eles brincam isso, sempre tem esse tipo de
brincadeira comigo, entendeu? [sempre em tom jocoso, quase rindo] Então, pra mim, acho
que… até estou achando legal, entendeu? Então, é uma experiência que eu tive e hoje
em dia, né?, uma coisa, assim… eu cometi um erro! E esse erro se transformou,
praticamente, em experiência pessoal. Entendeu? Pra mim, eu tô achando bacana,
assim, trabalhando aí, usando essas experiências desses dois trabalhos que eu passei.
Então eu acho que foi a zoeira mesmo que nos fez sair daquele trabalho lá. Porque não
foi a gente que se demitiu, mas eles demitiram a gente, entendeu? (João, 19 out. 2018,
em português)

O termo “experiência”, que emerge “espontaneamente” em sua narrativa (ou seja, sem que
a palavra fosse previamente expressa por mim, embora houvesse um direcionamento evidente da
entrevista a um assunto que favoreceu sua emergência – daí a importância das aspas), parece
condensar diversos dos fatores que interessam diretamente aos objetivos desta investigação,
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sobretudo no que toca à condição imigrante como modo peculiar de dominação, e se presta a um
conjunto de diferentes e articuladas acepções. Como “aprendizado” pessoal, ela parece não
encontrar vias em que possa ser socialmente reconhecido, partilhado ou reconvertido. Em outras
palavras, não chega a se configurar perante outros, ou mesmo perante a si próprio, como
qualificação. Pode-se observar que em diversos momentos quando tal categoria é mobilizada em
seu discurso, vem junto a uma evidente autodepreciação. É assim que “um bom tempo” trabalhando
com limpeza produz apenas “uma mini experiência”, que de tão “mini” sequer pode ser efetivamente
preservada e empregada na trajetória laboral subsequente. Mais do que isso (ou menos, melhor
dizendo), ela sequer chega a ser considerada como “experiência” autêntica. Afinal, ele se refere a
seu trabalho na empresa Y como seu “primeiro emprego”, peremptoriamente excluindo e
rejeitando aquele que o precedeu. A introjeção dessa desqualificação aparece também quando ele
se refere a seu “segundo” emprego, no qual é ajudante geral, ou seja, essencialmente (e segundo
sua própria percepção) “um cara que não tem experiência em nada” – apesar daquele “bom tempo”
trabalhando – e que, portanto, “faz tudo” e “simplesmente segue a orientação”, ou seja, é um
trabalhador flexível e polivalente, mas sem condições de negociar ou se impor sobre a realização
do trabalho.
Já em seu “terceiro” emprego, na escola X, quando uma ocasião percebida como rara de
ascensão profissional-estatutária se lhe apresentou, novamente o desfecho conduziu à frustração
e ao sentimento de desqualificação. No que concerne às suas implicações propriamente práticas,
esta apareceu como o fator essencial para sua inadaptação ao processo de trabalho, mas também
esteve no cerne de sua “leitura” do universo social da empresa e deu-lhe toda “evidência” de,
como assistente comercial, ser ali um fora-de-lugar. A maneira pela qual ele assimilou esse meio
em função da distribuição de qualificações, se inseriu nele por comparação e, então, assinalou e
mesmo desejou para si o lugar que presumidamente lhe incumbia, é bem expressa pelo
encadeamento das sentenças: “(…) todos eles eram formados. Eu era o único que não era formado. Eu e
mais uma menina que trabalhava na limpeza. Eu queria trabalhar na limpeza”. É bem verdade que há em
sua atitude uma impulsão de fato positiva, que é o desejo de exercício de uma função para qual
ele se sente apto a realizar (isto é, qualificado, afinal) e, portanto, em lugar do constrangimento
diário pela sensação de estar aquém do exigido, entraria a satisfação pelo trabalho bem feito e a
própria afirmação da dignidade da profissão, que o empregador negara ao opô-la ao “potencial”.
Essa depreciação não poderia, porém, deixar de produzir seus efeitos e fazer com que o retorno à
função de limpeza representasse um verdadeiro fracasso. Mas um olhar sobre o conteúdo pelo
qual a desqualificação foi aí por ele percebida merece atenção, pois se relaciona intimamente com
sua condição de emigrado de um país da periferia do capitalismo, com a “desvantagem
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comparativa” que isso acarreta em sua competição com brasileiros no mercado de trabalho e à
sua maneira de reagir a essa competição. A ideia de que Angola seja “um país carente em tecnologia”,
que se faz presente em diversos momentos em seu discurso, expressa o sentimento de
desigualdade que faz com que, por “limitações” objetivas se imponham nessa concorrência.
Lembre-se de como em outro momento, este mesmo informante enunciava sua preferência em
“competir só com imigrante”, devido ao fato de “brasileiro ter muito curso”. Tais “limitações” que
seguramente vêm “de fora”, também aqui produzem seus efeitos “para dentro”, gerando uma
predisposição subjetiva a um confinamento “voluntário” e dificilmente superável a determinadas
funções e a um determinado mercado de trabalho. A incapacidade de operar o computador com
a velocidade exigida pela empresa e sua cooperação direta não com quaisquer brasileiros, mas
com os “formados”, lhe dava toda a prova de um desajuste evidente naquela relação entre
qualificações e funções que convergia em sua própria pessoa. De tal modo, aquela força positiva
que havia no desejo pela função de limpeza já não encontrava vias por onde se afirmar, ao
mesmo em que a reversão do desajuste em adequação não tinha meios ou tempo pelos quais se
fazer.
Um segundo sentido em que sua atitude não é puramente negativa e autopreciativa advém
de que ele nada mais reclama do que uma maior objetividade em sua relação com a empresa,
sendo empregado o exercício da função que foi divulgada, para a qual se candidatou e para a qual
foi efetivamente contratado. Mas também aí essa positividade parece ser tolhida por fatores
sociais que se impõem sobre a objetividade impessoal e abstrata da relação salarial. Este é um
caso exemplar dos efeitos que a “ajuda”, que em seu discurso sempre se relaciona ao seu contato
com brasileiros, produz quando relacionada à figura do empregador. Ela parece provocar uma
“erosão” objetiva no fundamento ideológico da relação salarial, que é o livre contrato entre iguais,
e funciona, de fato, como um contrapeso à aspiração de um vínculo trabalhista baseado na norma
impessoal e na regulação racional do contrato. A ideia de que o empregador fosse alguém que o
queria ajudar predomina sobre o fato de tê-lo contratado para uma função, o empregado em outra
e exigido um volume de trabalho maior do que ele se sentia qualificado a realizar. De tal modo, a
responsabilidade sobre essa “inadaptação” ao processo de trabalho recai sobre sua pessoa. As
circunstâncias nas quais se deu seu desligamento da empresa são incertas, mas é possível que ele
próprio tenha pedido a demissão, tamanha a forma como conjugação desses dois fatores (a
incapacidade de dar conta do volume e do andamento do trabalho e o sentimento da diferença
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que marcava seu contato com os que trabalhavam no mesmo espaço) lhe tornava angustiante o
quotidiano do trabalho.140
Essa experiência como “aprendizado” que não se converte socialmente em qualificação se
contrapõe à qualificação como “vivência”, que é sempre narrada como positiva apesar dos
desfechos negativos que assumiram os episódios relatados. É notório como a “experiência” talvez a
mais importante em sua trajetória se refira não diretamente ao aprendizado de uma profissão ou
ofício, mas em como se relacionar apropriadamente com seus colegas brasileiros; mais
precisamente, em como converter a forma de manifestação dos atritos com eles em força de
propulsão proveitosa à “integração profissional”. O direcionamento evidente por mim imposto
quando insisto sobre o ponto do colega que “se humilhou” para permanecer na empresa, torna
evidentemente problemática tal afirmação. Por outro lado, a reincidência dessa articulação em
outro momento da entrevista (citado na seção seguinte) leva a supor que essa maneira de lidar
com os brasileiros lhe apareça como um dos mais importantes “aprendizados” que a “experiência”
propiciou. Com efeito, algum tipo de tensão entre trabalhadores brasileiros e imigrantes nos
locais de trabalho, fosse ele abertamente conflituoso ou institucionalizado e “dissimulado” em
relações jocosas, marcou os testemunhos de outros informantes, levando também em outros
casos ao desligamento imposto ou “voluntário” da firma. No próprio trecho citado, o espanto
com a “zoeira” e com a agressividade verbal no trabalho (que indicam algum grau de
conflitualidade entre o grupo de trabalhadores, embora não somente isso) e a reincidência da
prática na empresa que está aqui diretamente em foco, sugerem a importância e a força com que
essa forma de sociabilidade atinge os trabalhadores imigrantes e marca seu contato com os
brasileiros. Isso de forma alguma significa que sejam aqueles os únicos “alvos” da “zoeira”, mas
interessa a forma peculiar pela qual ela incide sobre eles, seja pela forma pela qual é percebida
(como uma diferença chocante na cultura do trabalho) ou pelo conteúdo distintivo que lhes é
dirigido (que afirma a fronteira com toda a violência que a caracteriza, degradando o outro pela
racialização e lembrando-o da sua condição de não-nacional e, portanto, como um ilegítimo
intruso numa comunidade ilusória de interesses).
Por isso, parece importante que se olhe mais detalhadamente para essa “zoeira”, pois ela
parece revelar um conjunto contraditório de reações dos “trabalhadores brasileiros” às estratégias
gerenciais de composição social do capital variável pela incorporação de “trabalhadores
estrangeiros”: delimitando fronteiras e marcando as diferenças, ao mesmo tempo em que
constituem uma via de acesso possível à integração (diferencial) ao grupo de trabalhadores e de

A afirmação, que parece ir em sentido contrário ao que é expresso no excerto (“eles só me deram um mês...”), vem de
um contato informal que tivemos na época em que seu drama se desenrolava.
140
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“aliviamento” do quotidiano do trabalho. No que toca à empresa Y, ele explicitamente elenca
como substrato de seus atritos com brasileiros aquele componente que contribui decisivamente
para que a imigração seja uma das questões fundamentais de nossa época: a crença, por parte dos
trabalhadores “nacionais”, de que os “estrangeiros” viriam a “roubar” seus empregos, teria aí
levado à desconfiança e à prática sistemática da sabotagem daqueles sobre estes, e ao próprio
processo de trabalho. Tal é o sentido do desejo dos trabalhadores brasileiros, que também
ocupavam cargos superiores, de que os migrantes não exercessem bem suas funções, de maneira
a bloquear sua possibilidade de promoção e estabelecer, com isso, uma segmentação no interior
da empresa. Além disso, a insistência e o direcionamento preferencial da “zoeira” sobre aqueles
que eram por ela mais afetados desempenha a função de marcar o lugar que cabe a cada qual
ocupar entre o grupo de trabalhadores. Neste ponto é que ela revela toda sua ambivalência, pois
abre vias a duas possibilidades opostas: pode-se rejeitá-la e, com isso, rejeitar também a
integração ao grupo de trabalhadores, tornando mais árduo o dia-a-dia do trabalho (do que o
episódio da “caguetagem” ao patrão e da tensão que entre os funcionários que a acompanhou é
emblemático); ou pode-se acatá-la, neutralizando-a, firmando a aliança com os brasileiros na
condição comum de “trabalhadores” e aliviando o quotidiano laboral (como sugere o caso do
haitiano remanescente na empresa Y e de sua própria experiência recente na Distribuidora). A
“zoeira” entre os trabalhadores, portanto, constitui um jogo através do qual se tem de dar prova,
afinal, de “em que lado se está”, do estabelecimento de uma aliança ou um certo “pacto”. De
fato, ela introduz no trabalho um elemento de não-trabalho. Por outro lado, uma linha tênue
separa o divertimento e a coesão dos trabalhadores do que é sentido como assédio moral puro e
simples (“uma coisa muito gravíssima”). Essa distinção, que só pode ser feita pelo informante em
retrospecto e depois de umas tantas “experiências” e balanços, nem por isso deixa de ser
reveladora das tensões que se produzem entre “brasileiros” e “estrangeiros” em empresas que
recrutam migrantes internacionais e que a “zoeira”, a sua maneira, expressa. Não somente ela faz
com que a “humilhação” se imponha como condição para a permanência no emprego, como exige
dos imigrantes que tomem uma difícil decisão: filiarem-se aos trabalhadores ou exercerem o papel
para o qual foram elencados. Tais tensões não se produziriam se tanto os próprios imigrantes
quantos os brasileiros não estivessem cientes de que a introdução dos primeiros nas empresas, em
geral, se dá com vistas a fazer deles justamente um estrato peculiar de trabalhadores. O fato de
João não fumar maconha com os demais (outra importante prática, “delitiva”, de negação do
trabalho no trabalho e de afirmação da solidariedade intragrupal), apesar de ser usuário regular da
substância, é sugestivo da forma pela qual assumiu e interpretou sua atribuição.
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5.5

A introjeção da dominação e a adaptação ao regime de trabalho: alguns
fundamentos cognitivos do consentimento
Nas seções anteriores, vimos de que maneiras a Distribuidora afirmou-se perante os

contratados como uma empresa desejável aos trabalhadores imigrantes e adequada a seus
propósitos. Vejamos agora de que maneira reagiram eles a essa mensagem, suas formas de
subjetivação da experiência laboral, o tipo de sociabilidade que parece se estabelecer entre o
grupo de trabalhadores no quotidiano e as “éticas” de conduta adotadas perante o trabalho. Com
isso, teremos alguns elementos significativos para compreendermos o tipo de dominação que aí
se erige e que está pressuposta para que o dia-a-dia de trabalho na empresa possa “transcorrer
normalmente”. Em outras palavras, para que se produza, efetivamente, uma identificação de
propósitos entre trabalhadores migrantes e gerência no interior da empresa, ou seja, consenso.
Por precária e efêmera que tenha sido a observação direta, algumas informações coligidas
pelas entrevistas ou em conversas informais com alguns dos contratados permitem inferir alguns
desses elementos institucionais que tomaram parte nessa identificação, fazendo com que os
primeiros, em alguma medida, assumissem para si aquela autoimagem da firma. Seria ilusório,
porém, supor que esse modo de dominação se forje e se explique unicamente pelo que se passa
no interior da planta da empresa. Fosse este o caso, nada do que se expôs na seção precedente
seria merecedor de menção. Ao contrário, a produção do consentimento do subgrupo de
“trabalhadores estrangeiros” e, em consequência, sua experiência subjetiva (vivida) do trabalho,
se faz aí sobre as diversas peculiaridades da situação social que definem a condição imigrante. Isto
é, as maneiras internas de controle sobre esta parcela de seus efetivos se erige sobre uma forma
de dominação que tem seu fundamento fora dela. Em todos os casos previamente apresentados,
a trajetória laboral descrita na imigração se definiu por períodos de trabalho relativamente curtos
e intercalados a períodos iguais ou maiores de desemprego e/ou subemprego (“bicos” e trabalho
intermitente, evidentemente informais). Por isso, veremos, a possibilidade de se estabelecerem na
firma e nela possivelmente lograrem ascensão foi efetivamente assumida como um dos fatores
essenciais a orientar o desejo dos agentes do trabalho a aí imobilizarem-se. Um primeiro fator
notável para as questões propostas é que todos os entrevistados expressaram sua satisfação com
o emprego na firma e seu desejo de aí permanecerem, fazendo dela avaliações eminentemente
positivas. As seguintes declarações são convincentes a este respeito:
(…) No trabalho está tudo bem. A empresa tem suas regras, os funcionários trabalham
como a empresa quer... Não tem problema. Eu estou contente. (Ousmane, 11 nov.
2018, em francês)
[Minha expectativa no trabalho] é trabalhar duro. (…) Estou trabalhando... Aqui, estou
focado em trabalhar, não estou passeando. Se eu ficar um tempo... porque eu ia embora
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para a Venezuela. Se eles [i.e., os gerentes da Distribuidora] deixarem, eu fico, entendeu? Eu,
por mim, trabalho bastante, porque tenho força para trabalhar. (Javier, 26 set. 2018, em
espanhol)
Me sinto muito satisfeito em ficar na [Distribuidora]. É uma empresa que, para mim,
me ajudou muito. Graças à [Distribuidora] estou morando, posso pagar meu aluguel,
posso comer. Tem comida... Eu não tenho nada a dizer sobre a [Distribuidora]. A
[Distribuidora], para mim, é minha segunda casa [Alejandro, 21 jul. 2019, em espanhol]

A autoimagem de uma empresa “séria” e “integrada” (ou seja, em que trabalhadores e
gerência operam em sintonia e comum-acordo), a que tanta importância se deu no primeiro dia
dos recém-chegados à firma, não se reproduziu somente pelas palavras de Ousmane. Com efeito,
os testemunhos de diversos outros trabalhadores (entrevistados ou não) correspondiam à
mensagem transmitida naquela socialização antecipada e indicavam tanto sua aceitação como sua
identificação subjetiva com os princípios morais, ideológicos e práticos que deveriam reger o
exercício do trabalho no interior da empresa. O problema a ser aqui investigado não é o de saber
se a possibilidade de tal convergência é maior ou menor entre os trabalhadores “imigrantes” do
que entre os “brasileiros” – o material empírico levantado em campo não o permitiria; mas, sim,
de buscar compreender como as estratégias gerenciais de produção de consenso, de mobilização
e de imobilização dos trabalhadores incidem sobre aqueles primeiros. Mesmo quando não
referentes a disposições duradouras à maneira de um habitus, a ação gerencial parece contar com a
cumplicidade de inclinações mais circunstanciais que advém da situação social peculiar que
caracteriza “o imigrante” (principalmente, neste caso, aqueles cuja chegada ao país de imigração é
relativamente recente) e dos fatores heteronômicos que o definem. A tendência a que o cálculo
“econômico” se imponha sobre as demais esferas da vida, particularmente forte entre aqueles
cuja chegada à cidade de imigração é relativamente recente, é seguramente um desses fatores
essenciais de inclinação ao consenso, pois esse cálculo se faz em circunstâncias de evidente
desvantagem relativa. Javier expressa bem essa situação social ao associar o “aqui” (que dá a
referência na qual tal disposição se erige e dentro da qual tem eficácia objetiva e subjetiva) ao “foco
em trabalhar”, ambos em oposição ao “passeio”, distinguindo o “imigrante” do “turista”. No mais, a
permanência na empresa em oposição ao regresso ao país de origem dá boa dimensão do quanto
aquela absorção da vida ao econômico se impõe sobre os que vivem a imigração. Por fim, em
Alejandro, subjetivamente, a “satisfação” no trabalho está diretamente ligada à ideia da “ajuda” e à
gratidão para com a empresa que, como verá, têm na condição de imigrante seu fundamento
objetivo.
Vimos há pouco que todos os entrevistados já eram trabalhadores mais ou menos
precarizados antes da migração. Isto é, em poucos casos a imigração se constituía, em si, como
processo de precarização. Assim, comparativamente a seus trabalhos precedentes, as condições
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de trabalho nesta empresa não eram percebidas como particularmente árduas. Do contrário, a
imagem de uma “empresa séria” e “grande” se fez valer mesmo entre aqueles trabalhadores que
gozavam, antes da emigração ou, melhor, da crise que levou a ela, de condições
comparativamente melhores, como era o caso dos venezuelanos trabalhadores do setor
petrolífero em seu país. Para outros trabalhadores, como Ousmane, cuja trajetória parece sempre
ter-se dado entre a miséria e a pobreza, ela parece representar mais uma repetição do que uma
depreciação141, senão uma melhora das condições de existência e também de exercício do
trabalho. Em campo e nas entrevistas, mesmo onde foi possível identificar indícios de
insatisfação, fosse ela referente ao salário ou às próprias condições de exercício do trabalho, eles
pareciam ser suplantados por compensações auxiliares, como os benefícios extra-salariais, uma
boa relação com os supervisores, jornadas de trabalho consideradas razoáveis, a estabilidade ou
simplesmente o escape do desemprego. Nas passagens a seguir, os entrevistados expressam
alguns dos fatores que contribuem para seu desejo de assentarem-se na empresa, não sem revelar
também, eventualmente, algumas das tensões em sua relação com o emprego ou com o próprio
trabalho:
(…) esses benefício que a empresa dá eu não ligo muito, não. [risos] (…) Eu prefiro ter
mais salário do que ter saúde. Porque saúde eu pago, se eu tiver mais dinheiro, um
pouco, eu consigo pagar. Entendeu? Então não vou muito nessa das empresas de “tem
direito a não-sei-o-quê…” Então pra mim se tiver bons equipamentos pra trabalhar,
que não prejudique a saúde dos funcionário, isso pra mim tá ótimo; se tem o almoço,
isso tá ótimo pra mim. Tá ótimo. E se tiver um bom salário, com certeza também tá
ótimo. Mas se Deus quiser, cara, eu pretendo ficar aí muito tempo. Tem gente que
trabalha há doze, vinte anos142, nunca saiu. E tão bem véínho ainda e continua puxando
os ferro, lá. A gente tinha que ter um jovem pra puxar aquilo! Tá doendo a coluna, tá…
mas todo mundo fala que quando começou [rindo, em tom meio jocoso e animado] isso aí
gerou coisa pior: a perna doía, o braço…, entendeu? Mas são coisas, assim, que o corpo
vão [sic] acostumando. Consoante o tempo, você vai acostumando. Seu corpo vai – né?
– sentindo que isso vai ter que ser todo dia. [risos] Então é mais ou menos isso, cara,
minha experiência tá sendo bacana, muito legal. (João, 19 out. 2018, em português)
(…) Agora eu me sinto mais tranquilo porque a empresa... tenho que trabalhar duro e
ganhar o posto, porque parece que a empresa vai nos dar um aluguel. Depois de seis
meses, vão nos dar o aluguel. (…) (Javier, 26 set. 2018, em espanhol)
[Nesta empresa] não tem nada negativo para mim. Eu posso falar que o salário de 1200,
1300 reais, para mim... bom, minha situação... tenho meu filho... bom, é pouco, mas eu
agradeço porque estou trabalhando fixo. Então, pago aluguel, pago um pouquinho aqui,
um pouquinho ali, mas estou agradecido porque você sabe que aqui para uma vaga tem
dois mil brasileiros esperando. Você sabe. Então eu fui privilegiado, não? Você sabe!:
Eu fui pego pela mão. Te pegam pela mão e te levam. Mas um brasileiro tem que

Isso encontra boa expressão no excerto: “No momento pelo qual eu estou passando, eu sofro um pouco...” – um
seu amigo que estava presente na entrevista interpela: – “Mas você já sofria antes de vir para cá” – Ousmane continua: “...
mas... eu sofria um pouco, mas, quer dizer que no fim eu vou sorrir. Eu sou... mesmo no país eu era assim”
(Ousmane e amigo, 11 nov. 2018, em francês)
142 A estimativa é exagerada, tendo-se em vista que quando da realização da entrevista a empresa contava com doze
anos de idade.
141
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entregar currículo (…) e às vezes chamam (…). Então, não tenho nada o que falar desta
empresa. (…) Não tenho que falar nada porque a empresa me acolheu. A empresa
chegou a mim e me contratou. Mas a patroa falou: “tem três meses para você
demonstrar que pode ficar na empresa” E eu passei os três meses, rapaz! Quer dizer
que eu produzo para a empresa. Se eu não produzir para a empresa, vou embora.
(Alejandro, 21 jul. 2019, em espanhol)

Os excertos contêm diferentes reações dos informantes aos “benefícios” extra-salariais oferecidos
pela empresa e ao jogo da concorrência interna e/ou externa. De alguma maneira, todos
desembocam em algum tipo de incentivo para o trabalho, seja ele dado pela solidariedade entre o
grupo de trabalhadores ou, ao contrário, pela competição intragrupal. A possibilidade do
consenso depende, em ampla medida, do jogo dessas diferentes reações às relações mais ou
menos tensas que se apresentam entre trabalhadores entre si e com a empresa.
A narrativa de João exemplifica um caso em que a própria solidariedade do grupo de
trabalhadores é que dá o alento para o trabalho. De sua interação com trabalhadores mais velhos
e já há muito estabilizados na firma vem o aliviamento das primeiras tensões por ele sentidas em
relação ao trabalho, que dizem respeito ao fato de ser “pesado” a ponto, inclusive, de gerar sua
repreensão à empresa por permitir que seja exercido por trabalhadores mais velhos. Uma vez
convencido por seus veteranos da transitoriedade dos sintomas físicos que o trabalho imprimia a
seu corpo, as demais condições de trabalho não lhe apareciam duras. Embora alegue dar pouca
importância aos “benefícios”, os demais requisitos por ele elencados sobre as condições de
trabalho pareciam de fato ser preenchidos pela empresa, e a possibilidade de escolher seu turno e
de ter uma jornada de trabalho considerada adequada, faziam com que a percepção feita do
trabalho fosse positiva. No que se refere à concorrência, pode-se perceber como os trabalhadores
mais velhos e estabilizados na firma dão-lhe incentivos objetivos para encará-la, lhe dando provas
da possibilidade da estabilização, isto é, de vitória nesse jogo e sobre o desemprego. Adiante, se
verá com maiores detalhes de que formas a sociabilidade que se estabelece entre o grupo de
trabalhadores se adequa ao processo de trabalho, e como estabilidade e concorrência, para esse
informante, assumem aspecto peculiar. Nos dois excertos seguintes, a concorrência com os
demais trabalhadores aparece como fator determinante a orientar o desejo dos informantes ao
empenho no trabalho. Nas palavras de Javier, além da estabilização na empresa, a possibilidade
de conquistar benefícios paulatinamente é o que o move nesse sentido. Alejandro, que fala depois
de já ter passado pelo período de experiência, expressa sua adesão à lógica da competição que
vigora na companhia ao exprimir-se, carregado de orgulho, sobre sua produtividade e o logro na
seleção interna, apontando ainda para o fato de esse “pacto” com a empresa ter de ser
continuamente renovado – “se eu não produzir para a empresa, vou embora”.
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Há ainda aquele fator cuja importância para o processo de trabalho já foi ressaltada acima,
que são as horas-extra remuneradas. Vimos em que medida elas são indispensáveis à
Distribuidora para dar conta das flutuações sazonais ou circunstanciais da demanda sem a
necessidade de contratar mais trabalhadores, e que elas são uma parcela regular do total de
número de horas trabalhadas na empresa em períodos médios, preenchendo os domingos e
feriados. Segundo o testemunho seguinte, sua importância seria ainda maior do que a atribuída
pelo gerente. Do ponto de vista dos agentes do trabalho, por óbvio, elas se fazem importantes
como uma importante via de incremento do salário, e sua realização é recomendada pelos
próprios trabalhadores uns aos outros com vistas a atingir esse fim. A própria insatisfação em
relação ao salário tem, assim, por onde ser orientada em sentido proveitoso ao processo de
trabalho e, portanto, à exploração do trabalho:
(…) Porque muitos empresários aqui [no Brasil] não cumprem o que tá dentro do
contrato, nos horário, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, já deu o horário dele, não
pode ir porque tem coisa pra fazer! Entendeu? Claro, tem algumas pessoas que ficam
por livre vontade, mas tem algumas que ficam por obrigação, entendeu? E graças a
Deus que essa empresa que eu tô já é bem diferente. A cada hora a mais que cê fica, é
hora-extra, é hora-extra. Se passar das duas, por exemplo, pra três horas, cê já fez uma
hora extra, entendeu? E lá o pessoal faz hora-extra mesmo, o dia todo, cara! Sabe?! Lá
não tem esse negócio, tipo: “ah, sábado tem horas-extras”. É todo dia! Porque a empresa
recebe mercadoria, mercadoria, mais mercadoria… pra ter uma noção?: tem gente que
trabalha até no domingo! Não por contrato, porque ele quer, né? A empresa chama ele
pra fazer horas-extra no domingo, entendeu? Então, cara, eu tô achando legal. E muita
gente fala: – “ô, João, fica mais tempo porque essas horas-extras aí ajuda!” – Tem gente
até, já, que ganha mil! Ele consegue tirar mil e quinhentos, mil e quatrocentos só de
horas extras! Entendeu? Então tem gente que fica só por isso, porque cê faz horasextras e a empresa paga! Tem algumas empresas que não fazem isso, não pagam horasextras, aí fica complicado. Mas essa empresa aí eu acho legal. (…) (João, 19 out. 2019,
em português)

Assumindo-se a hipótese mais modesta levantada pelo informante de que um trabalhador consiga
obter R$ 1 mil em horas-extra, ou seja, que ele dobre seu salário unicamente mediante esse
“recurso”, e que por cada hora-extra se pague o dobro de uma hora regular de trabalho (isto é,
que esteja entre aquelas 8 horas diárias), conclui-se que ele tenha cumprido, em um mês, o
equivalente a seis jornadas de 12 horas por semana; em um mês, 288 horas de trabalho. A
manutenção do salário nível em níveis baixos é seguramente uma forma de coerção sobre essa
extensão “voluntária” e regular das jornadas de trabalho. A ambiguidade do discurso de João
revela justamente esse difícil compromisso entre voluntariedade e coerção em torno de seu
cumprimento quando, em meio a uma avaliação “positiva” da instituição (“eu acho legal”), ressalta,
de certa forma, seu caráter perverso: quem cumpre as horas não o faz “por contrato” (por
obrigação) ou “porque quer” (por vontade ou desejo), mas porque “a empresa chama” e, desse fato,
os trabalhadores as cumprem (por necessidade).

190

Até aqui, o que conta são os mecanismos de regulação universalistas, que se dirigem
indistintamente a todos os trabalhadores da empresa, são regidas pelo contrato e segundo a
legislação trabalhista. Em suma, dentro do quadro institucional e normativo que define os termos
da relação salarial. Mas a narrativa de Alejandro supracitada, em específico, é sugestiva ao
expressar alguns dos fatores previamente mencionados (na reconstituição da trajetória de João) e
sociologicamente cruciais que se antepõem entre a subjetivação do imigrante a respeito do
trabalho e a possibilidade de uma relação salarial “típica” e abstrata, isto é, ideologicamente
concebida como livre contrato entre iguais. A oposição sempre marcante de si na condição de
“estrangeiro” aos “brasileiros” e a ideia de que foi “pego pela mão”, ou seja, de que de certa forma
sua contratação representa uma “ajuda” dos empregadores e uma “moleza” (pois lhe poupou o
trabalho de entregar currículos devido à ação do agente mediador, i.e., a Missão Paz, que aqui
fundamenta sua oposição aos brasileiros), expressa bem os sentimentos de beneficiamento
perante aqueles e de gratidão diante destes que, juntos, fazem lhe aparecer como ilegítimas
quaisquer aspirações ou manifestações de contestação ou inconformismo. É bem verdade que o
fato do elevado desemprego, que como modo de dominação afeta o conjunto dos vendedores de
força de trabalho, ou seja, também os trabalhadores “nacionais”, tem lugar central em seu
discurso. Isso, porém, vem a se contrapor ao aspecto que é aqui de maior importância, que é
precisamente a confluência e a interdependência dessas relações num mesmo agente e sua
maneira de subjetivá-las e racionalizá-las, do que depende o consentimento ou, inversamente, o
dissenso diante delas. É evidente, aí, a forma como todos esses fatores se sobrepõem sobre sua
decepção em relação ao salário, e concorrem para “amortecê-la”, orientando-o a afirmar-se no
trabalho e para o trabalho.
Ainda sobre essa certa “erosão” da base ideológica da relação salarial, o que se faz de
primeira importância é essa tendência persistente de que ela se revista de um conteúdo
assistencialista e personalista, cuja contrapartida necessária é o sentimento de gratidão do
contratado perante o contratante. Além de a própria contratação ser encarada dessa forma, a
própria situação social do migrante torna-o suscetível a ser receptáculo de práticas que se erigem
sobre essa tendência, reforçando-a, e que transcendem os benefícios extra-salariais formalmente
regulados pelo contrato. No caso desta empresa, um mecanismo fundamental pôde ser
identificado: o pagamento parcial e mediante empréstimo da viagem de familiares dos
trabalhadores migrantes pela empresa. O acordo teria sido feito com Alejandro (e igualmente
com um seu colega) pela própria proprietária e diretora da empresa e consistiu no seguinte: a
empresa pagaria pelo valor total das passagens de sua esposa e seu filho, que somavam
aproximadamente R$ 1,8 mil; contudo, pouco menos da metade desse valor total, R$800, deveria
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ser por ele restituído mediante descontos salariais a serem feitos nos próximos oito meses; os R$
1 mil restantes lhe seriam “dados”. Portanto, durante aquele período, ele estaria formalmente
endividado com a empresa. Apesar de nutrir aquela insatisfação em relação ao salário, os
descontos, informou, eram pequenos e não se faziam sentir com intensidade no fim do mês.
Ademais, não pareciam lhe representar qualquer incômodo, pois ele não nutria intenções de
abandonar a firma durante esse período:
[Estou] muito agradecido! A empresa comprou a passagem da minha mulher e do meu
filho. Estou muito agradecido com a empresa, com a patroa... muito boa patroa, ajuda
muito os imigrantes. (…) e ajudou a todos, ao [nome de um colega venezuelano] também.
(Alejandro, 21 jul. 2019, em espanhol)

E pouco adiante, a princípio sobre a da dívida gerada, disse:
Mas muito bom! Muito, muito curtinho [o valor]. Muito fácil [de quitar]. Porque também
não te dão de graça. Você sabe que a empresa também tem que... entendeu? Mas eu
fiquei com minha mulher graças a ela [à empresa]. Graças a ela. E estou agradecido. E
vou dar cem por cento de mim para trabalhar nessa empresa e quero subir nessa
empresa (Alejandro, 21 jul. 2019, em espanhol)

O acordo lhe pareceu particularmente vantajoso, pois não fosse ele, assumindo-se que o mesmo
valor mensal a ser restituído à empresa fosse poupado com a mesma finalidade de arcar com os
custos da viagem da família, levaria possivelmente mais de um ano e meio para realizar seu
objetivo. Trata-se, em realidade, de uma previsão otimista, pois possivelmente boa parte das
poupanças destinadas à organização da viagem seria consumida por remessas destinadas a suprir
necessidades de consumo imediatas, o que seguramente retardaria o tempo necessário ao
acúmulo. De tal modo, a dívida contraída com a empresa é relativamente muito menor do que
aqueles gastos presumidos e poderia ser rapidamente sanada num tempo também mais curto que
o que seria necessário ao acúmulo do valor total da viagem. Entretanto, além do agradecimento
pela “ajuda” e pelo “gesto generoso” produzir aquele sentimento de gratidão perante a empresa
em geral e à pessoa da patroa em particular, aquela parte “dada” do valor das passagens gera uma
dívida moral personalizada impossível de ser, de fato, quitada. Assim, sua relação com ambos
(empresa e patroa) se reveste de um conteúdo eminentemente assistencialista e personalizado.
Este ponto é essencial por dois motivos. Em primeiro lugar, porque vimos de que a associação da
“ajuda” à figura patrões não é uma exclusividade deste informante e parece impor-se em um
grande número de casos. Em segundo, porque este “acordo” possivelmente consiste em uma
estratégia sistemática de produção de consentimento e, em consequência, de imobilização de

192

trabalhadores. As informações obtidas, no entanto, não permitem a confirmação desta
hipótese.143
As maneiras pelas quais, de distintas maneiras, os indivíduos são racionalmente induzidos
ao afinco no trabalho e a modos peculiares de sujeição é o que deve estar no princípio da
explicação daquilo que é expresso por frases de todo recorrentes nas bocas dos empregadores,
como “o imigrante trabalha mais”, “... dá mais valor ao trabalho” ou “... é mais fiel à empresa”. A
visão expressa por tais declarações, que são simultaneamente descritivas e prescritivas, é a base da
heteronomia na classificação do “imigrante” no “mercado de trabalho”. Essa classificação, como
vimos, tem sempre no “brasileiro” seu antiprotótipo e é imposta por aqueles que, nesse mercado,
se apresentam como dominantes. A contratação de trabalhadores imigrantes, deste modo
orientada pelo conteúdo simbólico da demanda por força de trabalho, não responde unicamente àquele
fator de “escassez de força de trabalho” ou de “dificuldade em contratar” pelas quais tantos
empregadores costumeiramente explicam sua ação segundo critérios puramente mercantis. Antes,
dizem respeito ao desejo de mobilizar um tipo específico de trabalhador. As maneiras de reagir a
esse condicionante de seus contatos no “mercado de trabalho”, as medidas em que rejeita e/ou se
pauta segundo as características adscritas que passam a categorizá-lo, é do que depende o modo
de dominação que se estabelece sobre o “imigrante”.
No aspecto que aqui nos interessa, as atitudes tomadas em relação ao trabalho, a
inclinação a imobilizar-se na empresa ou a fazer dela um “trampolim” para outros empregos ou,
mais do que isso, para dar curso às aspirações organizadas no projeto migratório, depende, sim,
de um “cálculo” realmente feito pelos agentes, que embora possa ser considerado “econômico”
em seus fins, pressupõe e leva conscientemente em conta um conjunto de fatores sociais, extramercantis e eminentemente qualitativos que condicionam sua incorporação de forma diferenciada
aos mercados de trabalhos regionais, nacionais e global, e ao universo social das empresas. De
partida, o próprio conteúdo acoplado à oposição meramente formal nacional/imigrante já é
tributário de uma estratificação global que classifica e diferencia os diversos “grupos de
imigrantes” segundo critérios raciais, regionais, nacionais, linguísticos, religiosos, etc., de tal forma
que somente mediante uma abstração, analiticamente justificável porque socialmente operante,
ela pode ser considerada como uma espécie de denominadora comum das experiências dos

Os únicos casos conhecidos pelo informante eram o seu próprio e de seu amigo, também venezuelano. Uma
hipótese possível é que essa ação tenha se feito exclusivamente para esse grupo nacional, por exemplo, em virtude de
uma maior sensibilização da empregadora à situação dramática que nos últimos anos vem imperando na Venezuela,
ou motivos análogos.
143
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indivíduos classificados em cada um daqueles grupos. O conteúdo específico emitido pelos
diferentes informantes expressa essa associação sobreposta de marcadores sociais que condiciona
as experiências e suas formas de subjetivação. A racialização pela cor aparece, a quem a sofre,
como uma variável fundamental na possibilidade de acesso a oportunidades “mercantis” e se
imiscui, nessa dimensão da experiência (que de maneira alguma se circunscreve ao aspecto que
aqui está em foco), àquela condição comum a ponto de uma e outra tornarem-se indiferenciadas
no plano discursivo. Veja-se, por exemplo, a percepção de João a este respeito e a centralidade
que ela tem na operação cognitiva que o leva a desejar firmar-se na empresa, o que requer uma
determinada orientação de conduta:
(…) Lá tem muitos haitianos que trabalham há quatro anos. Ontem eu fiquei bem…
fiquei espantado! Nossa! É a primeira vez que eu vejo um africano ficando tanto tempo
numa empresa! Tem gente que trabalha há oito anos, quatro, dois anos… são haitianos
que quando entraram, quando chegaram nessa empresa, eles não falavam português, e
isso me deu mais força pra demonstrar o que eu sei fazer nessa empresa. Porque eu
falei: “pô, se os cara não sabe falar português, pelo menos eu entendo um pouquinho
português daqui do Brasil. Ué!, se eles conseguiram, eu também posso conseguir!” E eu
tô vendo que eu tô mostrando muita coisa positiva, entendeu? Eu tô aprendendo muito
e a empresa elogia o seu trabalho. Isso é legal! Quando a empresa elogia o seu trabalho,
cê vai procurar fazer o melhor, entendeu? Muito melhor do que aquelas empresas que
você nunca sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado… Mas essa empresa, não,
ela vai: – “ó, gostei do seu trabalho, aquilo que cê fez, ó, tá bem legal” – Aí cê vai fazer
o quê? Vai querer… vai procurar melhorar ainda mais! Entendeu?, porque você quer
receber elogios mais e mais e mais, cê quer fazer o trabalho direito. Pra mim, cara, tá
sendo uma ótima experiência. É isso, meu, eu vou continuar, eu vou permanecer nessa
empresa, porque eu tô decidido e eu sei o que eu tô fazendo. E eu sei que eu vou
permanecer nessa empresa. Isso tudo só vai depender de mim. Se os cara haitiano
conseguiram, eu vou conseguir também. Tem muitos africanos aí, pra mim foi um
incentivo. E eu vou conseguir, isso tudo vai depender de você. Vai dar tudo certo pra
mim. E eu vou nessa fé. Eu ainda não passei da experiência, eu vou alugar essa casa e
eu sei que eu vou conseguir, eu não vou sair de lá. Eu vou conseguir nessa empresa.
Vou conseguir. Então, estou indo na fé, cara. (…) (João, 19 out. 2018, em português)

De partida, este testemunho tem um duplo interesse, pois expressa bem a conjugação dos fatores
de dominação transcendentes e imanentes à empresa; no mais, em sua dupla condição de
“imigrante” e, ao mesmo tempo, falante nativo do português, ele parece sentir também
duplamente os efeitos que a estratégia de incorporação de “estrangeiros” na composição do
trabalho vivo produzem sobre a competição no mercado de trabalho interno. No que concerne
àqueles fatores transcendentes, um primeiro fator significativo é a identificação que se produz no
discurso entre “africanos” e “haitianos”. Em outro momento, ao manifestar-se a respeito da
organização das filas para a entrada nas entrevistas de emprego da Missão Paz, o mesmo
informante expressamente os opunha, vetando aos “haitianos” o direito de tomar parte na fila dos
“africanos” em função de seu não pertencimento ao continente africano, ou seja, ao solo. Aqui, essa
identificação deve obedecer, portanto, a algum outro critério. O próprio informante não nos dá
“pistas” sobre o fundamento dessa operação, senão uma puramente negativa: sabemos não tratar-
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se de uma comunidade linguística; mas uma hipótese possível é que ela se faça sobre a conjunção
das categorias “imigrante” (tipo específico de “estrangeiro”) e “negro” que classificam e
categorizam a ambos no meio de imigração. Sendo este o caso, a negritude é que constituiria a
essência da africanidade, autônoma e/ou heterônomamente concebida (embora este segundo
modo seja aqui o predominante, uma vez que se trata da imposição de limites sobre
possibilidades mercantis). De tal modo, o fundamento da identidade ou da classificação já não
seria dado pelo solo, mas pelo “sangue”, ou seja, segundo um critério racial; especificamente, um
em que a cor figuraria como traço distintivo. Portanto, seria a condição de “imigrante negro” que
aí permitiria a identificação daqueles dois grupos.
Mas mesmo que não se assuma essa hipótese como premissa, é explícita a importância de
uma dessas classificações no vislumbre das trajetórias possíveis no mercado de trabalho – o que
encontra boa expressão na sentença “é a primeira vez que eu vejo um africano ficando tanto tempo numa
empresa”. A trajetória ocupacional definida por períodos curtos de emprego entre períodos iguais
ou mais longos de desemprego e/ou subemprego que marca a experiência migratório-laboral de
todos os “africanos” por ele conhecidos, e a sua própria, faz com que a estabilidade nesta empresa,
a ser conquistada pelo mérito, lhe seja particularmente cobiçada, pois a firma lhe aparece, a
princípio, como a contraprova da “experiência” – ou seja, como uma oportunidade rara de
“organizar a vida” (o que se expressa no desejo de alugar uma casa para si e enfim desprender-se
das instituições de assistência e governança, como a Casa do Imigrante) em meio a um mercado
que lhe apresenta opções já conhecidas e pouco animadoras.
Essa contradição aparente entre a experiência prévia e exterior à firma e a experiência
presente e interna é de onde aquele discurso gerencial que apelava à “promessa” da estabilidade
na empresa como meio de conquistar o comprometimento dos novos trabalhadores parece
extrair toda sua eficácia – fosse esta mensurável, possivelmente seria diretamente proporcional ao
“espanto” sentido pelo informante. Além disso, ela parece marcar também o limite da identificação
deste tanto a “haitianos” quanto a “africanos”, pois a paridade de trajetória que se estabelece,
discursivamente, entre um e outros pelo pouco tempo de emprego nas diferentes firmas é
rompida assim que entra em cena a concorrência presente no “mercado de trabalho interno”.
Aqui, o fato de ser um falante nativo do português lhe conferiria uma espécie de “vantagem
comparativa” na concorrência contra aqueles dois tipos144 – de fato, vimos anteriormente como

Lembre-se como este mesmo informante antes justificava a quase exclusividade da Missão Paz como veículo de
procura por emprego por sua preferência em “competir só com imigrante”. A introjeção das condições de disputa no
mercado de trabalho (que ele em outro momento chama de “um campo de batalha”), que lhe aparecem como
condicionadas a fatores estruturais (o acesso à tecnologia), levam-no a confinar-se “voluntariamente” ao “mercado
de trabalho para imigrantes”, no qual valeria “especializar-se”.
144
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esse fator, o conhecimento da língua, era elencado pelo gerente como um dos critérios mais
importantes para a seleção dos trabalhadores na sessão de recrutamento, uma “preferência”; e que
entre os “estrangeiros” remanescentes da primeira contratação na Missão Paz nenhum era falante
nativo do português. Essa diferença objetiva e sua racionalização em função das exigências e
circunstâncias da concorrência, juntas, parecem incrementar os sensos de responsabilidade e
motivação individuais que compõem a noção de mérito, e a intensidade com que são
experimentados: “se os cara haitiano conseguiram, eu vou conseguir também” e “tem muitos africanos aí, para
mim é um incentivo” exprimem, respectivamente, uma certa obrigação tácita do logro diante do fato
da “vantagem” na concorrência e os efeitos excitantes (“incentivadores”) que essa espécie de
“promessa” – que é também dever – produz sobre um trabalhador individual, fazendo-o quase
fatalmente chegar àquele “só vai depender de mim” que tão bem define aquela noção. É possível que
o raciocínio expresso por aquela primeira sentença se faça também presente entre os
trabalhadores brasileiros, que teriam a mesma “vantagem”, conferida pelo conhecimento da
língua, diante do “grosso” de seus pares “estrangeiros”. No caso deste informante, porém, uma
coisa e outra são de tal maneira concatenados que as forças das tensões das diferentes relações de
identidade e alteridade que convergem em sua pessoa são combinadamente canalizadas para o
trabalho por via dos sensos de dever e competição. – “A diversidade sempre agrega valor e eles são muito
esforçados, cumprem bem suas funções...”
Outro aspecto importante de seu relato, e convergente com a autoimagem que a firma
divulgava aos trabalhadores estrangeiros, é o reconhecimento pelo trabalho bem feito. Como
técnica de gestão e, portanto, de dominação, ela produz o sentimento de satisfação e orgulho
pessoais, e parece dar provas de sua predestinação à contratação efetiva, ou seja, de logro sobre o
período de experiência – “eu estou vendo que eu estou mostrando muita coisa positiva”, “eu sei que eu vou
permanecer nessa empresa”. Assim, aquela “promessa da estabilidade” que foi feita aos novos
trabalhadores desde sua primeira socialização no ambiente da empresa parece reafirmar-se
continuamente no quotidiano do trabalho.145 Juntos, esses fatores (o orgulho profissional e o
incentivo diante da concorrência “fermentado” pela diferença) concorrem para a produção de
uma verdadeira “ética do trabalho”, pois os sinais daquela predestinação secular agem sobre ele
da maneira análoga a que os sinais da predestinação divina agem sobre o protestante ascético (um

Isso é sugerido também pelo testemunho de Ousmane: “Lá onde eu trabalho, eu fazia a embalagem (…) Então o chefe me
disse, assim, para ajudar os outros a trazer os produtos. Você olha a lista, você confere qual produto você manda e então você traz [esse
produto]. (…) Então quer dizer que eu saí da embalagem e fui para os papéis agora. Então quer dizer que gradualmente [au fur et à
mesure] está evoluindo! Está evoluindo. Tudo isso faz somente dois meses.” (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)
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e outro, afinal, são movidos pela “fé”): induzindo-o a racionalmente orientar sua conduta para o
trabalho.146
O excerto contém vários dos elementos pelos quais antes a empresa afirmava sua
autoimagem perante os trabalhadores “estrangeiros” tendo em vista a conquista do
comprometimento destes com seus objetivos e sua “ética”. Mas seu maior interesse reside no que
a aceitação desse modo de dominação (quer dizer, sua eficácia) só se faz à condição de
corresponder, mesmo que parcialmente, a uma experiência vivida, dentro e fora da empresa. De
tal modo, os fundamentos cognitivos do consenso – nas palavras de Burawoy – se efetivam por
uma comparação dentro do campo de possibilidades que se apresenta ao agente e dentro do qual
ele exerce sua racionalidade. Esta não é e não poderia ser indiferente aos limites externos que se
apresentam ao agente e que são determinados por sua classificação no meio de imigração. As
formas de reagir à lógica da concorrência, em suas diferentes esferas levam em conta essas
diferenças e as reafirmam, dentro de certos limites. No que toca exclusivamente ao mercado de
trabalho interno da empresa, aceitar as regras do jogo da concorrência é, naturalmente, um
pressuposto. Vimos que a incorporação dos trabalhadores imigrantes responde aos anseios da
gerência em instituir uma composição entre trabalhadores “brasileiros” e “imigrantes” no
conjunto da força de trabalho da empresa, fazendo precisamente dessa “diversidade” um chavão de
sua identidade. Portanto, é nestes termos em que sua competição com os brasileiros tem,
efetivamente, de se dar. O tipo de sociabilidade que se estabelece entre o grupo de trabalhadores
“diversos”, e de que maneiras ele se relaciona ao exercício do trabalho, se faz então, uma questão
fundamental.
A composição de equipes “mistas” parecia ter por um de seus objetivos a incisão sobre
determinados compromissos estabelecidos ou tácitos, delitivos ou não, do grupo de trabalhadores
brasileiros. As reações destes a essa estratégia gerencial, problema nevrálgico, não puderam ser
avaliadas por vias diretas, fosse pela observação, por entrevistas com trabalhadores brasileiros ou
por qualquer outra técnica. Teremos de nos apoiar, portanto, unicamente nos testemunhos dos
migrantes entrevistados e tentar, através deles, identificar algumas tendências observáveis nas
formas de perceber seus contatos com brasileiros. O testemunho de João, citado na seção
anterior, já trazia alguns fatores de extrema importância, mas sobretudo relacionados a sua
experiência em outras empresas. Suas resistências a uma cultura do trabalho por ele assumida
como sendo própria dos “brasileiros” eram manifestamente interpretadas como “erros” cometidos
em sua experiência laboral na imigração. A assimilação dessa mesma cultura, em contrapartida,
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lhe passou a aparecer como a única via possível de integração ao grupo de trabalhadores e, em
consequência, de aliviamento do quotidiano do trabalho. As seguintes questões, portanto, se
impõem: i) se a sociabilidade que se estabelece entre o grupo de trabalhadores é indutora ou não
à assimilação de e de integração a uma “cultura do trabalho”; ii) a relação dessa “cultura do
trabalho” à “cultura da empresa”, sendo algum grau de convergência entre ambas o pressuposto
da dominação; iii) de que maneira se relaciona essa “cultura” ao jogo da concorrência e ao
processo de trabalho.
A instituição de alteridades e fronteiras entre o grupo de trabalhadores é, decerto, não
apenas uma consequência da incorporação de imigrantes na firma, mas seu próprio objetivo
visado. Da perspectiva da gestão dos agentes e do processo de trabalho, a língua era encarada
pelo gerente de recursos humanos como uma das principais dificuldades na introdução de
“estrangeiros” no coletivo de trabalhadores, contudo, facilmente contornável contanto que se
estabelecesse uma composição adequada entre as equipes. Doutro lado, do ponto de vista do
trabalho vivo, esses entraves parecem ter efeitos mais persistentes. Tendências a um
“confinamento” dos trabalhadores migrantes em “grupos” nacionais e/ou linguísticos puderam
ser detectadas em alguns casos. Assim é, por exemplo, que os três nigerianos contratados, quando
de sua primeira incursão à empresa, optaram em conjunto pelo turno da noite, alegando
vantagens salariais, mas também incentivados pelo fato de um seu compatriota (aquele que se
tornara conferente) já haver sido para o mesmo período e aspirando que todos os nigerianos
trabalhassem juntos; ou ainda da atitude de Alejandro, dez meses após sua contratação:
Com quem eu converso mais? Com D., porque é venezuelano! Você tem que saber!
[risos] (…) falar com brasileiro... não entendo muito. (…) Só mais com o D. Eu fico
calado na empresa, não converso muito. Só com D. e com meu patrão (Alejandro, 21
jul. 2019, em espanhol).

Aí, não se trata de uma “segregação” mais ou menos voluntária a um grupo linguístico,
racial, nacional, etc., mas de uma socialização preferencial, neste caso, com um compatriota. Em
sua interação com “brasileiros” (e pode-se seguramente inferir que também com seus pares
“estrangeiros”, uma vez que nenhum deles, além dos “venezuelanos”, era falante nativo do
espanhol) falta o desenrolar fluido das conversas desimpedidas de limitações linguísticas – restalhe o “patrão” (na verdade, seu conferente-chefe) com quem a comunicação é compulsória,
embora Alejandro nutra por ele grande estima. Nem por isso a sociabilidade com os demais
trabalhadores é experimentada como conflituosa ou marcada por fronteiras intransponíveis e
conflitos dificilmente contornáveis. Em contraste com os depoimentos e João citados na seção
anterior, que expressavam a prática do boicote a alguns dos trabalhadores imigrantes pelos
brasileiros, os depoimentos referentes a esta empresa não trouxeram qualquer referência a
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práticas análogas – a mais próxima, a ser mencionada adiante, parecia não ser percebida como
desse modo polarizada. Ao contrário, todos os informantes afirmaram o “bom clima” entre todo
o pessoal da firma como um importante elemento em sua avaliação da mesma. É ainda
Alejandro, em outro momento, quem diz:
(…) não sou discriminado, tenho café, janto, me pagam alimentação... o que eu vou
falar da empresa? Não tenho que falar nada. Pagamento pontual... que mais? Trabalho
em harmonia, no trabalho não tenho problema com ninguém... a patroa fala qualquer
coisa com a gente, falamos com ela diretamente... (Alejandro, 21 jul 2019, em espanhol)

A boa apreciação do informante em relação à pessoa da patroa (certamente condicionada pelo
que há pouco se expôs) se estende também a seu supervisor direto, isto é, o conferente-chefe
com quem trabalha no mesmo espaço:
Meu chefe é B. Muito, muito bom chefe. Nunca tive um patrão como B. B é uma
pessoa muito paciente com nós, venezuelanos, que não sabíamos nada. Nos ensinou,
nos inculcou e aprendemos, graças a B. (…) Muito bom patrão, o B. Muito bom. B... o
melhor patrão que eu tive, desde a Venezuela. (…) Eu posso falar com certeza: acredito
que o melhor patrão que eu tive aqui em toda a minha vida é o B. (Alejandro, 21 jul.
2019, em espanhol)

Ousmane, que trabalhava no mesmo turno, disse a respeito do mesmo homem, a quem também
era subordinado:
Ele é legal. Ele não... é uma pessoa que não é complicada. Ele não é complicado. Ele é
bem estabelecido [bien posé] com os empregados. É um chefe que não se mete [qui pose
pas] com os empregados, mas, por ele, ele é aberto a todo mundo. (Ousmane, 11 nov.
2018, em francês)

Se ambos informantes convergem ao apontarem para uma socialização com os trabalhadores
brasileiros marcada pela “pacificidade” e pela ausência de conflitos efetivamente percebidos
como tais, bem como em relação ao supervisor direto, o mesmo não se pode dizer a respeito da
relação com a pessoa da patroa:
Lá, todo mundo... as pessoas já começaram a me conhecer, depois de somente duas
semanas. Todos os bras... todas as pessoas que estão lá... Se você chegar, você só diz
que precisa do Ousmane: todos... só a chefe que não me conhece. Para ela... como ela
fica no seu escritório... mas, fora ela, todas as pessoas que estão lá, todo mundo me
conhece agora. Porque eu sou alguém que... eu me divirto [je m‟amuse] com as pessoas.
Quando eu falo francês, tem brasileiros que podem entender o francês. Então eu me
divirto em falar com eles em francês. Eles me perguntam: – “O que você disse?” – e
então eu... eu digo que... mesmo que eu não possa falar português bem, eu peço: “tem
que perguntar o que eu digo”, assim, assim, a gente traduz e a gente se diverte.
(Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Ou ainda, em outro momento, respondendo à minha pergunta de se em seu quotidiano na
empresa ele tinha algum contato com aqueles que o haviam entrevistado e recrutado na Missão
Paz:
Nenhum. Porque eu sou alguém que quando eu entro numa empresa, os chefes e os
subchefes, eu tenho medo deles. Porque cada pessoa tem sua categoria de pessoas com
quem falar [chaque personne a son catégorie de parler avec]. Eles não são minha categoria. Não
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sei, eu posso falar, mas eu posso errar um dia e eles podem me mandar embora! (…)
Eu sei disso, eu controlo minha linguagem e eu não me divirto [s‟amuser] com eles.
(Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

O “divertimento” aparece aí como o traço de sociabilidade distintivo que se estabelece
entre o grupo de trabalhadores auxiliares de logística, em contraposição à interdição tácita que
compõe sua relação com “chefes” (gerentes e diretoras) e “subchefes” (conferentes) – interdição aqui
percebida de forma particularmente radical. Ao mesmo tempo em que a prática marca a fronteira
das “categorias”, firmando as distintas etiquetas de tratamento e comportamento perante cada qual,
afirma a hierarquia interna da empresa, ou, melhor, a reproduz continuamente. Radcliffe-Brown
já propunha que as relações jocosas (joking relationships) e as relações de evitamento (avoiding
relationships) formam uma unidade de contrários que organiza o mundo social e equilibra (por
“equilíbrio” leia-se aqui “dominação”) os componentes de conjunção e disjunção sociais que,
simultaneamente, definem a relação entre pessoas ou grupos, e, por assim dizer “neutraliza” o
potencial conflito de interesses que a tensão entre esses componentes contrários acarreta.147 A
empresa estabelece com cada trabalhador uma relação bilateral, definida por contrato. A princípio
e em termos abstratos, cada trabalhador individual e independente se relaciona com seus pares
mediatamente, isto é, pelo fato de um e outros serem postos em cooperação compulsória em um
mesmo espaço e sob direção de um mesmo capital. Num caso como noutro, uma conflitualidade
latente se faz presente: no primeiro, pelo antagonismo entre trabalhador e empresa; no segundo,
pela concorrência – norma heterônoma e predeterminada – e pelo próprio processo de trabalho,
que condicionam a sociabilidade do grupo de trabalhadores. As formas de regular as tensões que
se estabelecem com cada parte são, porém, diametralmente opostas.
A força com que essa forma de sociabilidade incide sobre os trabalhadores migrantes foi
sugerida pela “saga” de João em diferentes empresas, exposta na seção anterior. A “zoeira” lhe
aparecia como verdadeira norma de uma certa “cultura do trabalho” cuja “assimilação” se faz
perceber como um dos fatores em jogo para a permanência ou não nas diferentes empresas, na
medida em que envolve um manejo das tensões com os pares de trabalho e a possibilidade de,
com eles, firmar uma relação amistosa, evitando assim práticas análogas ao boicote e à
sabotagem. Também Ousmane exprime esse caráter coercivo da adesão às brincadeiras, bem
como o jogo (permeado de desconfiança e suspeição) dentro da qual estão envolvidas e a
racionalidade propriamente social que ele reclama:

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. Structure and function in primitive society. London, New York: First Free
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(...) Eu ouvi dizer que aqui no Brasil tem brasileiros que podem te divertir desse jeito
[t‟amuser comme cela]. (…) Então é por isso que eu comecei a divertir as pessoas. Você me
entende? Porque tem que conhecer alguém antes de começar a falar com um... senão
você pode falar com alguém e, então, essa pessoa pode te fazer sair da empresa. Então,
quer dizer que, para mim, é assim: eu começo a te observar e se você for uma boa
pessoa, a gente fica junto [on pose]; se você não for uma boa pessoa, para mim é dar
[poser] “boa noite” e, depois disso, acabou. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

O que deve parecer de primeira importância é que a brincadeira pode ser considerada
como uma forma pela qual os trabalhadores firmam entre si um tipo de aliança ou, ao menos, um
“pacto de não agressão” (pela agressão ritualizada e regulada na “zoeira”) na arena definida pelo
jogo social do processo de trabalho e da concorrência entre trabalhadores. Efeito propriamente
social do trabalho vivo, por ela os trabalhadores afirmam-se uns aos outros enquanto tais,
dirigindo entre si determinado padrão de comportamento e tratamento que é por si só
significante e distintivo; ou seja, do agregado de trabalhadores independentes em cooperação
interdependente, constitui o grupo por um código peculiar de interação que lhe é próprio. Em
outras palavras, pelas brincadeiras, os trabalhadores estabelecem entre si uma relação “direta” e
“autônoma”, dentro da relação mediada e heteronômica pela qual são postos, simultaneamente,
em cooperação e competição. Tornam-se, com isso, senão uma classe, ao menos, genericamente,
um “grupo” ou “categoria” para si, isto é, estabelecem identidade própria. É certo, por outro lado,
que essa prática não pode se dar dentro do processo de trabalho e do espaço no qual ele é
exercido sem que se relacione com eles de forma íntima e mesmo intrínseca148:
(…) a experiência tá sendo muito boa. É… eu sabia que não ia ser fácil, mas graças aos
dois primeiros trabalhos que eu passei, eu ganhei uma experiência pra encarar o desafio
do terceiro. Porque agora eu tô mostrando uma eficiência nesse trabalho novo. Eu tô
mostrando algo diferente que eu aprendi nos… nos dois últimos trabalhos que eu fiz
aqui no Brasil. Que eu passei, né?, nas duas últimas empresas que eu passei. Então pra
mim tá sendo uma experiência muito legal! Principalmente o ambiente familiar com os
cara que trabalha lá, são caras bem legal, menos… a gente tá se zoando o tempo todo,
sabe?, e eu tô achando isso legal. Tem momentos que os cara fica nervoso, tem
momento que eu também fico, tem… então é tudo… eu tô achando esse terceiro, o
ambiente familiar, eu tô achando melhor do que os outros, entendeu? Porque agora eu
já aprendi a lidar com o pessoal do trabalho. Eu sei que o brasileiro não faz isso por
mal. Ele tá zoando, é o negócio deles, gosta de zoeira, entendeu? Porque eles não vão
só zoando os africanos, porque zoam todo mundo, que trabalha na empresa! [rindo]
Entendeu? Todo mundo que trabalha lá na empresa! Hoje eu fui com uma camiseta do
São Paulo pro trabalho. Eeeita!, os cara tava me zoando o tempo todo! “São Paulo,
não-sei-o-quê, os cara que é são-paulino...” (…) Eu falei pra você que eu sou sãopaulino em homenagem à cidade de São Paulo… aí, os cara tava me zoando! Mas eu já
achei isso bem legal, eu tava até dando risada e tudo, os cara me chamando de “masisi”,

“Como alternativa às relações de evitação, impossível pelas características do espaço e da ação social
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manifesta é o penhor da indissociável cooperação.” DUARTE, Luiz Fernando. “Identidade social e padrões de
„agressividade verbal‟ em um grupo de trabalhadores urbanos”, Boletim do Museu Nacional, n. 36, 1981, p. 20
148

201

“boiola” e tudo… mas tudo bem, é uma coisa normal pra mim! Entendeu? Já é uma
brincadeira, isso tem me animado, tem animado o meu dia-a-dia. (João, 21 out. 2019,
em português)

É sugestiva a forma como “aprender a lidar com o pessoal do trabalho” é intimamente
relacionado à “eficiência”, ao “ânimo no dia-a-dia” e a uma avaliação positiva da empresa e do
quotidiano do trabalho que nela vigora ou seu “ambiente familiar”. À luz do que foi exposto na
seção anterior a respeito dos sentidos atribuídos à “experiência”, é significativo que seja esse
aprendizado o fator elencado para uma melhor realização do trabalho e para uma avaliação geral
positiva da vida na empresa. Tomar parte na “zoeira” não o impede, assim, de desejar fazer-se um
trabalhador “eficiente” ou orgulhar-se de sê-lo; ao contrário, lhe confere a vitalidade indispensável
para tanto. Como aspecto de uma “cultura” do trabalho vivo, essa introdução do não-trabalho no
trabalho para a reafirmação do trabalho não pode deixar de relacionar-se também com o espaço
do trabalho e com a identidade do trabalhador.
A legitimidade e a eficácia da brincadeira como forma de sociabilidade típica do grupo de
trabalhadores auxiliares de logística apenas se fazem valer pelo profundo princípio de
reciprocidade simétrica que a anima, princípio que encontra sua expressão nas sentenças “tem
momentos que os cara fica nervoso, tem momento que eu também fico” e “porque eles não vão só zoando os
africanos, porque zoam todo mundo”. Fosse o contrário – como o foi em um seu outro emprego, onde
os “imigrantes” eram o alvo privilegiado da “zoeira” justamente por serem eles os que mais
facilmente irritavam-se com a prática e, é claro, pela ameaça que pareciam representar para os
trabalhadores brasileiros –, ela somente produziria efeitos disruptivos sobre a formação de uma
identidade coletiva unificada e, portanto, sobre a constituição grupal. Isso porque em vez de
regrar, ritualmente, a conflitualidade e a agressividade que se impõem na relação entre os
trabalhadores e, com isso, “dissimulá-las”, a “zoeira” e o xingamento seriam simplesmente uma
forma de manifestação do conflito e da agressão abertos. A hostilidade latente e persistente que
condiciona a sociabilidade do grupo de trabalhadores é dada pelo antagonismo e pela divergência
de interesses que provém de sua necessidade de cooperação no processo de trabalho e,
simultaneamente, de concorrência em torno da manutenção do emprego ou de promoções
internas. Na verdade, a brincadeira parece ser somente uma das formas de regulação da
convivência dos trabalhadores dentro da dinâmica imposta por essa contradição quotidiana; sem,
contudo, bastar para, sozinha, “neutralizar” a conflitualidade e convertê-la construtivamente em
um convívio “amistoso” na empresa se os sensos de reciprocidade e simetria não se impuserem
também sobre o próprio exercício do trabalho:
(…) eu tenho um amigo agora, ele trabalha lá. Tenho dois. Esses são meus amigos. É…
temos uma intimidade muito grande, eles estão me ajudando a pegar o ritmo da
empresa, pegando as coisas, como que tem que fazer as coisas… então, para mim está
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sendo bem legal, né?, o relacionamento com essas pessoas. Claro, tem alguns também
que… hoje em dia eu já num… os cara pode me xingar, falando as coisas que eles
quiserem, tipo… pode zoar, entendeu? Pra mim, eu já aprendi. Foi uma experiência que
eu tive. Então, assim, tem algumas pessoas também que têm, assim… de tanto você ser
tão obediente, o cara quer que você faça tudo pra ele. Tipo, tem um que só quer
mandar. Ele é novinho também, está há um mês aí e ele só quer mandar, entendeu?, ao
invés de ensinar. Já esse cara aqui, que eu tenho um relacionamento com ele, gente boa,
ele me ensina e ele me pede pra fazer as coisas: – “Faz isso”, “João, vai pegar aquilo pra
mim”, “João, pega aquilo”... – eu tenho o maior prazer de pegar pra ele e eu sei que
depois que eu tô sem a coisa, ele vai falar: – “Ó, tá vendo isso aqui que eu te pedi? Eu
vou fazer, mas cê presta atenção em como que eu vou fazer esse negócio aqui, ó, tô
fazendo isso…” – Já o outro, não: – “vai lá pegar”, “vai lá não-sei-o-quê”... – e esse
cara que eu tenho intimidade com ele, ele te manda pegar a coisa e ele já tá fazendo a
outra. E o outro, lá, ele fica só relaxando! Entendeu?
Esse com quem você é íntimo, ele é brasileiro?
É brasileiro! Brasileiro. Brasileiro. (…)
E o que… e o que num… e o que é mandão é brasileiro também?
É brasileiro. (…) O outro [i.e., com quem há maior intimidade e que ensina o trabalho] é negão
mesmo. Um brasileiro nêgo. Até todo mundo fica zoando com ele [dizendo] que ele é
haitiano, não-sei-o-quê…e lá tem, por aí, uns dez haitianos trabalhando lá. Dez
haitianos. De noite e de manhã. (…) E acho que uns… hum… doze africanos
trabalham lá. Porque a empresa contratou bastante, né? Contratou bastante. A gente era
dezesseis... [bocejando] acho que quatro haitianos. Então, pra mim, tem sido uma
experiência legal. Apesar desse tipo de pessoas, assim, que querem… que não
querem… mas a gente não fala nada, eu não falo nada. Claro. Eu só olho e vou
obedecendo. Porque é melhor você obedecer do que você ficar reclamando, né? Então,
pra mim, eu acho legal. Mas, claro!, quando eu tô sobrecarregado, eu falo que eu não
posso. Por exemplo: hoje… lá tem umas carne, lá, de paleta, lá, que eu peguei e tinha
mais de quatorze! Eu tive que puxar tudo aquilo pra mandar pra outra câmara. [rindo:]
Minha coluna ficou que nem… [risos] tava toda arrebentada e o cara queria que eu
fizesse a… tipo, ele tinha uns três pallets, pallet pra pegar, e eu tinha quatorze pallets pra
levar lá dentro. Tinha que puxar daí de fora, levar lá dentro. Uma distância enorme!,
entendeu? E aquele pallet eram carnes muito [com ênfase] pesadas. Carne de boi, de porco,
que são carnes que vêm dentro da caixa. Caixona grande, muito [com ênfase] grande. Aí eu
tive que levar lá. E eu fiquei muito... (…) E eu fico sobrecarregado!, quando o cara me
deixa fazendo as coisas assim. Embora que eu sou novo, não posso reclamar, mas, cara,
a gente não pode só olhando as coisas, entendeu? A gente às vezes tem que dar uma
resposta, tipo: “eu tô cansado”, “não posso”. Por exemplo, eu tô fazendo… eu tava
fazendo uma… uma… por exemplo, a gente guarda as mercadorias das lojas e as lojas,
muita das vezes pedem de volta essas mercadorias. E a gente como trabalha de auxiliar
de logística, a gente tem que fazer o controle do estoque, entendeu? A loja manda um
monte de produto e a gente tem que mandar sempre a… os produtos que vão vencer
primeiro. (...) Os que vão vencer primeiro a gente já tem que mandar! Pode ser que a
carne é a mesma, mas cê tem que ver qual que é a carne que vai vencer primeiro pr‟ucê
mandar. Entendeu? Então tudo isso tem a ver. E eu tava fazendo isso. Os cara, aí, e…
depois disso aí a gente tem que fazer uma bandeira. A bandeira lá a gente chama de
papel. Papelzinho… Botar o nome da carne, a data de validade, né?, botar quantas caixa
tem aí... E o cara lá ele queria que eu fizesse isso por ele, sendo que eu já estava fazendo
um monte e ele queria que eu fizesse isso por ele! (…) Assim, ele é meu amigo, um
cara, assim… a gente não leva isso por maldade… (…) mas até que ele nos dá uma
carona até, pra… até o metrô, muita das vezes… mas acho que, assim, ó, como ele tá
sempre com… fala… que nem: ele sempre usa o banheiro o tempo todo [risos]... (…) o
pessoal lá, os brasileiro que trabalham lá, os cara: – “já vou usar o banheiro” – que… o
pessoal fica falando que ele gosta de usar o banheiro, né?, para fugir do trabalho! [risos].
Ele já sabe que horas que as loja vai terminar, quantas… [risos], entendeu? Ele fica um
monte de horas e horas no banheiro. Algumas pessoas falam, né? Então… mas ele é
um cara legal, um cara gente boa, mas só que tem trabalho que é difícil mesmo de fazer,
também, dói a coluna, mas pô!: contrato é contrato!; você assinou um contrato, tem que

203

cumprir! Infelizmente as empresas nunca cumprem o contrato deles [sic], o funcionário
sempre cumpre. (…) (João, 21 out. 2019, em português)

Os dois “amigos”, o que é apenas “gente boa” e o que o é com várias restrições, encarnam,
respectivamente, a adesão e a recusa daqueles princípios aplicados sobre o exercício o trabalho.
De seu contato com o primeiro, resulta o “prazer” na realização da função e o aprendizado do
trabalho; com o segundo, o incremento da “sobrecarga” – um e outro, porém, condicionados pelo
processo de trabalho e a ele orientados. Isso deve ser suficiente para demonstrar em que medida
a boa execução do processo de trabalho depende do cumprimento desse código de interação do
grupo de trabalhadores que, por sua vez, expressa um compromisso com o processo de trabalho.
A negação deste e fonte da tensão entre o informante e seus colegas já não é posta pela
brincadeira, mas pela transferência de trabalho (“pode zoar”, o que não pode é “ficar só relaxando”).
Na medida em que o exercício do trabalho, já em si “pesado” e doloroso, envolve a necessidade
de cooperação de todos os trabalhadores para dar conta de um determinado volume de trabalho,
é “natural” que entre eles uma vigilância recíproca se produza, verdadeira luta por uma
distribuição equitativa das tarefas. Descumprir esse acordo implica na repreensão dos demais,
aqui expressa, por assim dizer, “em germe” pelos comentários por eles feitos entre si. Embora
não se tenha podido determinar quem e quantas viriam a ser essas “algumas pessoas” que os fazem,
não deixa de ser significativa a reação do informante ao comportamento de seu amigo, sobretudo
à luz das queixas que mais cedo o gerente fazia sobre “brasileiros que gostam de fazer corpo-mole”. A
realização equânime das funções como condição de uma interação quotidiana “harmônica” entre
os trabalhadores e a internalização das funções de vigilância sobre o trabalho alheio como
garantia dessa partilha também se fazem perceber nitidamente nas palavras de Ousmane, mas de
outra perspectiva, pois ele expressa não o ponto de vista do vigilante, mas o do vigiado (e por si
próprio). O sentimento de “inconveniência”, que só pode ser produzido pela presunção e
internalização do juízo de outros, é o que faz com que da própria interação entre os trabalhadores
venha a propulsão para o trabalho:149
Em todo caso, para mim, com meus colegas, a gente fica à vontade [à l‟aise]. (…) No
trabalho, eu me sinto à vontade. Porque eu não me sinto cansado. Se eu trabalho,

149“Ressaltar

assim a presença dos „olhos‟ de todos nas tarefas de cada um revela por outro lado que esse padrão de
„interfiscalização‟ é também um padrão de „intercooperação‟, numa interação complexa entre competição e mútuo
auxílio, que nos introduz à compreensão do modelo de sociabilidade vigente entre a guarnição. Ressalte-se como o
conjunto do processo de trabalho é de certo modo vivenciado como o resultado de uma ação conjugada, de um
esforço entre a força de trabalho e os meios de trabalho, num processo de assimilação ao „trabalho morto‟ de um
princípio oriundo das relações do trabalho vivo. A ideia desse conjunto „moral‟ do interesse pelo produto engloba
aqui as categorias da influência e da farra. Elas balizam uma prática de emulação geral, de desencadeamento desses
„animal spirits‟ de que fala Marx a propósito dos efeitos da cooperação, e que sob o nome de influência repetem essa
prática da sociabilidade local a que chamam a farra. Esta porém se dá como ritual de „lazer‟, de „não-trabalho‟ embora
repita estruturalmente a situação de trabalho (…)”. DUARTE, op. cit, p. 19
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assim, eu não me sinto cansado. Pelo contrário, se eu não trabalho, se eu estou lá e não
trabalho, eu me sinto totalmente cansado. Porque... quer dizer que eu me sinto
inconveniente [gênant]! Se o outro faz [o trabalho], eu me sinto inconveniente, porque eu
tenho vontade [envie] de fazer. Entendeu? Eu tenho vontade de fazer! Eu me sinto
inconveniente se eu não faço. Eu preciso animar meus músculos. Eu me sinto
inconveniente. É assim. (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

A forma como as interações sociais que se processam em e dão sentido a um determinado
espaço se relacionam ao exercício do trabalho aparecem aí do ponto de vista contrário ao
representado pelo colega “folgado” de João. Tamanha é a força da internalização dos sentidos e
das expectativas sociais que esta é capaz de produzir a contradição, sentida no próprio corpo
como sintomas naturais, de descanso no trabalho e cansaço no não-trabalho. A intervenção do
fator “ficar à vontade” (com os colegas) que usurpa o lugar do descanso na oposição ao “cansaço” é o
que torna possível essa absurdidade aparente. Elemento eminentemente social, é ele a orientar
seu querer de modo a torná-lo tão alienado quanto o trabalho para o qual se dirige. Ser
“conveniente” (ou “gente boa”, nas palavras de João) em muito se assemelha ao que viria a ser um
“bom trabalhador”. A unidade que se estabelece entre a prática da brincadeira e o “trabalho bem
feito” como códigos de uma “cultura” passíveis de produzir ajustamentos harmônicos entre os
agentes do trabalho é suficiente para mostrar que a primeira não vem a negar o segundo.
Isso posto, cabe indagar-se o conteúdo expresso pelas brincadeiras e o que elas têm a
dizer a respeito do espaço do trabalho e da identidade do trabalhador. Confiando-se na
reconstituição de João, pode-se perceber que a identidade de homem, atrelada à
heterossexualidade, é um dos fatores em jogo, por ser “veado” o insulto preferencial. Se pelo
xingamento um trabalhador for atacado em sua masculinidade, cabe-lhe retrucar “como homem”,
ferindo de volta o insultante em termos correspondentes: foi assim que ele próprio, ao ser
chamado de “masisi” por um seu colega, respondeu-o com um taxativo “eu vou mandar uma
mensagem pra sua mulher!”, com o que restaurava sua plena condição de homem perante o outro e
transferia-lhe a depreciação fazendo dele um “corno” potencial, ou seja, um homem que não
cumpriria plenamente com seu papel de “retentor” da mulher, um homem diminuído.150

Já há quase quarenta anos desde que Luiz Fernando Duarte identificou padrão de agressividade verbal semelhante
entre um grupo de pescadores: “Embora todos os temas sejam virtualmente propícios à condução desses duelos
verbais, dois são os domínios preferenciais, por contarem certamente em suas formas sociais respectivas, a mesma
estrutura fundamental de aliança e conflito, cuja atualização no barco servem de linguagem. Trata-se do futebol e do
sexo. O primeiro tema de forma mais implícita, já que manipula conhecimentos e dados „objetivos‟, retirados do
universo comum das relações entre os clubes de futebol (…). No segundo tema, porém, (…) o jogo de agressão
interpessoal se torna muito explícito, mais evidentemente simbólico, por assim dizer. Por outro lado, os valores
articulados são mais definidos, já que se reduzem à oposição entre os papéis de „homem‟ e „mulher‟ e às poucas
inconsistências e ambiguidades socialmente determinadas para esse universo. As acusações que se reduzem assim às
de veado e de corno; o homem que recusa a mulher e o homem que não retém a mulher. Duas articulações que servem
150
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Que sejam a masculinidade e a heterossexualidade

os principais temas envolvidos nas

brincadeiras no trabalho não é de surpreender. Não apenas por ter sido o mundo do trabalho
constituído como universo masculino, público, em oposição ao universo privado e feminino. De
fato, a performatividade de um papel de gênero no trabalho tem ainda esse sentido crucial à
autocompreensão dos agentes, como código societário. No entanto, que essa prática assuma a
forma que assume especificamente entre os trabalhadores auxiliares dentro da firma e que a
brincadeira se processe no espaço das câmaras frias é importante para a compreensão de outra
oposição fundamental: a que organiza o universo social da empresa, em particular. Com efeito,
em contraste com seus demais ambientes (onde mulheres e homens trabalham juntos e
exercendo funções administrativas, burocráticas e de chefia) as câmaras são de ocupação
exclusiva de homens que fazem o “trabalho pesado”, “... de macho”. O “boiola”, homem que
escapa à performatividade que define o que seria genuinamente masculino é ali estigmatizado
como alguém inadequado àquele espaço e, portanto, àquele trabalho. Bom indicativo da força
dessa oposição é que certa vez João tenha confessado, em conversa informal, haver uma
suspeição geral por parte dos auxiliares de que Eduardo, o gerente de RH que trabalhava junto a
mulheres no espaço feminino do prédio administrativo, fosse gay.
Mostrar-se homem pela performatividade do ethos masculino é, assim, a condição básica
para uma “integração” ao grupo de trabalhadores e parte indispensável da interação que entre ele
se estabelece. Na acepção restrita em que a masculinidade é posta e através dela, os trabalhadores
tecem entre si, de partida, uma relação em sua condição comum de homens. Dentro dessa noção
excludente, apresentam-se uns aos outros como iguais em “essência” e em “direito” (como
ocupantes de um mesmo cargo e ocupados da mesma função), apesar da diferenciação prévia que
orientou a própria incorporação dos “estrangeiros” ao grupo de trabalhadores. Disto, o fato de
insultar utilizando-se da língua do outro (ou, melhor dizendo, de um “grupo” assumido como
“representativo”, talvez “hegemônico”, desse outro) é mais do que meramente ilustrativo. Junto à
execução do trabalho, a agressividade ritual deve permear a sociabilidade dos trabalhadores no
espaço de trabalho, de trabalho masculino. O insulto permanente e a demonstração de virilidade
andam de par a outras práticas como o “trabalhar direito”, o “pegar no pesado”, em suma, o
exercer “como homem” o “trabalho de homem” que define a identidade do trabalhador. Fonte
de sua afirmação e orgulho pessoais (cuja contrapartida é a condenação do “veado” à exclusão ou

inclusive à manipulação de uma linguagem de poder muito flagrante, própria à exacerbação do conflito verbal: o „eu
te como‟ ou o „eu como a tua mulher‟” DUARTE, L., op.cit., p. 27
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ao “armário”) num universo social em que eles ocupam a posição mais “baixa” e desprestigiada,
essa masculinidade que constitui o auxiliar não deixa, assim, de ser assimilada proveitosamente
pelo processo de trabalho.
Ainda, o pouco material empírico levantado a este respeito permite inferir que elas não
fazem somente instituir a igualdade entre os vários agentes do trabalho em sua condição comum
de “homens” nos termos propostos, senão também afirmar a alteridade e as fronteiras (raciais,
nacionais, possivelmente linguísticas e talvez religiosas) entre o grupo de trabalhadores. Se aceitar
a brincadeira aparecia como condição para a integração a este grupo, significa também aceitá-la
tal qual ela é posta, isto é, como uma luta em torno da classificação de cada qual. Lembre-se da
réplica que João ouviu depois de fazer piada envolvendo a esposa de um colega: – “ô, negão, cê tá
achando que aqui é Angola?! A gente vai te matar!...” –, espécie de rememoração persistente (“sempre
tem esse tipo de brincadeira comigo”) de sua dupla condição de “estrangeiro” e “negro” que,
diferentemente da acusação de homossexual, escapa à possibilidade de negação performativa.
Desse ângulo, a “zoeira” passa a representar o contrário da instauração de um grupo, bem como a
parecer menos recíproca e simétrica do que leva a crer quando é considerada de uma perspectiva
exclusivamente formal. O caso do “brasileiro” que por ser “negão mesmo” é chamado de “haitiano” (e
se fez melhor amigo do “africano”) é exemplar de quantos fatores interventivos há a impedir a
formação de uma identidade unitária binariamente constituída.
Contudo, se tais tendências contradizem e se contrapõem às anteriormente mencionadas,
uma e outra não podem apenas “anular-se mutuamente” e sua dinâmica tem de se traduzir em
uma situação concreta na sociabilidade do grupo de trabalhadores. Os efeitos “integradores” da
brincadeira persistem sobre o informante, que – como manda o código – aceita e irreleva a
classificação por ela imposta, e da “zoeira” faz meio de relacionar-se amistosamente com seus
pares, com quem passa a ter “intimidade”. A brincadeira opera como reguladora das tensões entre
agregação e desagregação, junção e disjunção, identidade e alteridade, cooperação e competição,
que sem um código ritual passível de “canalizá-las”, encontrariam livre vazão para manifestaremse francamente. Regular as tensões significa assimilar seu conteúdo e a ele adequar sua forma,
exprimi-las, marcá-las e afirmá-las, fazendo com que, dentro dos limites do que se aceita como
“zoeira”, seu potencial conflitivo se converta às avessas. Doutro lado, por seu poder
classificatório, de fato, ela “integra” ao mesmo tempo em que diferencia ou proclama a diferença.
Estando correta essa assunção, podemos levantar a hipótese de uma integração diferencial ao
grupo de trabalhadores e à própria empresa. Tentei mostrar no início deste capítulo que a
incorporação de trabalhadores imigrantes se deu (como parece ser regra) segundo expectativas
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desiguais da gerência sobre eles em relação aos brasileiros, a despeito da ideia de indiferenciação
que permeia o discurso da empresa sobre si mesma – as expectativas que se tinha sobre os
“imigrantes”, encarnadas nas figuras dos dois promovidos, foram-lhes transmitidas desde seu
primeiro contato com o local de trabalho. A incorporação dos trabalhadores imigrantes
exclusivamente para os postos baixos da hierarquia, mais especificamente para aquelas funções
cujo exercício apenas pode se dar no interior das câmaras frias, tinha por objetivo produzir
determinadas “perturbações” sobre o grupo de trabalhadores, até então exclusivamente
brasileiros. Desde sua instauração, essa operação produziu uma concentração de migrantes no
posto de auxiliar e, no momento em que se deu a pesquisa de campo, estes correspondiam a
cerca de 50% do total de trabalhadores nesta função. Os efeitos dessa estratégia de composição
social do capital variável como forma de produção de disciplina e consenso sobre o grupo de
trabalhadores se faz, por isso, um problema essencial. Aqui, não se fez mais do que uma tentativa
de tangê-lo a partir de vias muito indiretas de observação. As “brincadeiras”, em seu conjunto,
parecem expressar e regular a conflitualidade que marca o contato desses dois “grupos” postos
em cooperação sob tais circunstâncias.
Infelizmente, as circunstâncias da inserção de campo não permitiram que observações
mais acuradas pudessem ser feitas, sobretudo por observação direta ou pela realização de um
universo mais amplo de entrevistas. Comparações com as reações e atitudes dos trabalhadores
brasileiros, por exemplo, por isso não puderam ser feitas. De todo modo, o material aqui
mobilizado deixa poucas dúvidas de que, entre os trabalhadores imigrantes, as técnicas de
produção de consenso mobilizadas pela empresa tiveram considerável apelo e eficácia. A
avaliação positiva da empresa e o desejo de nela permaneceram, como se viu, foram expressos de
maneira unânime pelos entrevistados. Entretanto, para três dentre os quatro, o período de
emprego nela seria curto e não duraria mais, efetivamente, do que os três meses de experiência.
João foi quem me informou, no próprio dia do fato, que ele e outros trabalhadores
haviam sido demitidos. Ele, que tantos motivos tivera para estar seguro de sua permanência e
tomara, enfim, a “difícil decisão” de sair da Casa do Migrante e alugar para si uma casa junto a
colegas, no calor dos fatos confessou-me também o desejo de pôr fim à própria vida, que um
cigarro de maconha viria a aliviar. Dias mais tarde, em conversa pessoal, me contou sua suspeição
aguda de que uma parte dos que foram contratados na Missão Paz o haviam sido para atender
unicamente à demanda de fim de ano e, portanto, um certo número seria demitido de forma ou
de outra – embora isso não lhes houvesse sido dito de início. Ele somente viria a encontrar novo
emprego cinco ou seis meses mais tarde, como agente comunitário de saúde. Nem por isso não
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voltou a desejar novamente, e com maior intensidade, seu projeto primário de migração para o
Canadá. Javier teve sua perna quebrada – ao que parece, por uma caixa que caiu de um palete –, o
que o lançou em longos meses de recuperação e acompanhamento médico, nos quais não pôde
trabalhar ou procurar emprego. Em conversa por chamada telefônica, me dizia que gostaria de
contatar advogados não para abrir um processo indenizatório contra a empresa, mas para fazer-se
ser readmitido. Insistia repetidamente que gostava da “empresa boa” e que desejava voltar a nela
trabalhar. Ousmane, que há dois meses dissera “mesmo que eu fique aqui por dez anos para ter meus
documentos, eu ficarei” partiu para os Estados Unidos em janeiro de 2019, tão logo soube de uma via
possível de entrada por um conhecido em São Paulo – por isso, demitiu-se da empresa. No mês
de julho, já se encontrava em San Diego, Califórnia, morando com amigos. Não foi possível
determinar com precisão qual foi essa via, senão que foi feita por terra, pela vigiada e mortífera
fronteira com o México (país no qual, aliás, permaneceu por alguns meses antes de atravessar a
fronteira, a maior parte do tempo em Tijuana, a apenas trinta quilômetros daquela cidade
estadunidense). Antes disso, um longo trajeto o pôs mesmo nos limites da vida quando em seu
percurso teve de cruzar a pé uma floresta no Panamá durante uma semana, “sem comer e só bebendo
água do rio”, como contou por conversa pela internet. Javier, o único remanescente na empresa,
como vimos, conseguiu fazer sua família juntar-se a ele e passou a alugar uma pequena casa de
três cômodos na zona leste paulistana. Ele assim se exprimiu sobre a demissão de seus colegas, na
continuação de um trecho supracitado da entrevista:
(…) se eu não produzir para a empresa, vou embora.
E você acha que alguns daquele pessoal que foi embora foi porque não
produziu?
Ah, sim! A empresa tem... como você sabe, toda empresa tem suas regras. Se você,
como jornalista [periodista], se você não faz entrevista, se você não busca, e você trabalha
para uma empresa de... o jornal [periodico] que você trabalha, você é mandado embora.
Ou não? (…) Estou te falando mentira? Estou te falando a verdade! Você tem que ser
mandado embora! Essa pergunta que você me faz, você sabe. (Alejandro, 21 jul. 2019,
em espanhol)

A eficácia do discurso da empresa na conquista do comprometimento dos trabalhadores
com sua disciplina e sua “ética” (durante e mesmo após a permanência de alguns deles entre seus
efetivos), como a revelada por essa passagem, encontra, do ponto de vista dos trabalhadores
migrantes, fundamentos racionais que pretendi expor na presente seção. A inclinação a agir de
acordo com as expectativas que se tinha sobre o “imigrante”, estas devidamente assimiladas,
aparecia, de fato, como uma questão entre o emprego e o desemprego. Veja-se como Ousmane,
quando estimulado nesse sentido, rememorou o episódio descrito na seção 3 deste capítulo:
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O outro, lá, [nome de um dos imigrantes que se tornou conferente], ele disse que ele foi pego
[pris] na Missão Paz, como nós, nós fomos pegos lá. Quer dizer que ele está na empresa
faz mais ou menos quatro ou cinco anos. Cinco anos, alguma coisa assim, que ele está
na empresa. Ele foi pego na Missão Paz. Então agora é disso que eu me lembro um
pouco. E depois ele disse: – “você estão aí por conta própria, aqui não tem racismo,
não tem por que... então agora...” – E depois a senhora veio, ela disse que ele está aí há
cinco, três anos, assim, que ele nunca faltou com respeito a alguém, ele nunca disse “ah,
eu estou doente”, ele nunca chegou atrasado para o trabalho... A senhora disse isso.
(…) (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Uma vez conhecidas essas expectativas, mais do que as cumprir rigorosamente, ele
voluntariamente as acrescia, ciente do imperativo de mostrar-se um trabalhador excepcional:
Eu venho antes da hora. Todos os dias, eu venho antes da hora. Porque eu saio daqui
ao meio-dia. Eu pego o metrô, eu posso chegar ao meio-dia e meia. Nós começamos às
duas e meia da tarde. Eu desconfio. Quando alguém te diz que não quer algo, tem que
desconfiar. (…) (Ousmane, 11 nov. 2018, em francês)

Com esse tipo de “voluntarismo” se fecha o ciclo em que essas expectativas externas
introjetadas passam a aparecer, aos olhos dos que as projetam, como características imanentes
dos sujeitos que as assimilam. “O imigrante que dá mais valor ao trabalho”, “... que é mais
disciplinado”, “... mais educado” ou “... mais fiel” é engendrado por sua própria integração ao
mercado de trabalho e no curso de sua socialização nos locais das empresas e, de forma mais
ampla, em todo o meio de imigração. Aqui, tratou-se de avaliar quais são alguns dos fatores em
jogo para os agentes na subjetivação de suas experiências e na racionalização de suas condutas.
Por um lado, se a sujeição a essa disciplina peculiar que o caracteriza como “imigrante” (para
outros e para si) constitui, de fato uma técnica social de ajustamento aos ditames que
condicionam sua inserção no mercado de trabalho e nas empresas.
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