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Resumo

Do fundo do poço lampejam as chamas que consomem a cidadela. O alquimista
deixa sua casa: insistia em que era capaz de transformar chumbo em ouro. Mas o telhado
quer cair em sua cabeça. Da cidadela se projeta um caminho, uma estrada longa, tão
longa  que  jamais  alguém  poderia  alcançar  seu  fim.  Mesmo  que  pudesse,  teria  que
atravessar o maior muro já construído, cercado por infantarias de voluntários e matilhas
de cães. Se atravessasse o muro, já poderia avistar a escada, que teria que galgar, degrau a
degrau, a socos e pontapés, deixando vários para trás, para alcançar o pórtico de onde se
vê a porta da Lei. E se estivesse já às portas da Lei - que não pode transpor em nenhuma
hipótese – e entrasse (!), alcançaria o tribunal. A sentença final, todos sabemos, nunca
seria  proferida.  Deveria  contentar-se,  portanto,  com  uma  declaração  provisória  que,
aliás, não é aceita por todos os tribunais do Império (nem por qualquer tribunal). Com a
sentença em mãos poderia continuar a subir as escadas do templo, de onde já avistaria as
chamas do vaso sacrificial. A lua minguante no céu levá-lo-ia a pensar que não se deve
aceitar a guerra, o chumbo, o ouro, a estrada, o muro, a escada, a porta, a Lei, o tribunal,
a sentença – ainda que provisória – o templo ou o próprio sacrifício. E, como seria um
daqueles dias exóticos, em que se pode ver o Sol nascer enquanto a Lua permanece no
céu, teria que conviver com a dúvida, com a luta, com o dia e com a noite.

Palavras-Chave: Migrações, Refúgio, Angola, Humanitarismo, Atlântico Sul

5



Resumen

Del fondo del pozo destellan las llamas que consumen la ciudadela. El alquimista
deja su casa: insistía  en que era capaz de transformar plomo en oro.  Pero la azotea
quiere caer en su cabeza. De la ciudadela se proyecta un camino, un camino largo, tan
largo que jamás alguien podría alcanzar su fin. Aunque pudiera tendría que atravesar el
mayor muro ya construido, cercado por infanterías de voluntarios y manadas de perros.
Si atravesara el muro ya podría avistar la escalera, que tendría que montar, escalón a
escalón, a golpes y patadas, dejando varios atrás, para alcanzar el pórtico de donde se ve
la puerta de la Ley. Y si estuviera ya a puertas de la Ley - que él no puede bajo ninguna
hipótesis transponer - y entrara (!), alcanzaría el tribunal. La sentencia final, todos lo
sabemos, nunca sería proferida. Él debería contentarse, por lo tanto, con una declaración
provisional que, por otra parte, no es aceptada por todos los tribunales del Imperio (por
cualquier tribunal). Con la sentencia en manos podría seguir subiendo las escaleras del
templo, de donde avistaría ya las llamas del vaso sacrificial. La luna menguante en el
cielo le haría pensar que no se debe aceptar la guerra, el plomo, el oro, la carretera, el
muro,  la  escalera,  la puerta,  la ley,  el  tribunal,  la sentencia -  aunque provisional -  el
templo o el mismo sacrificio. Y, como sería uno de esos días exóticos, en que se puede
mirar el sol nacer mientras la Luna sigue en el cielo, tendría que convivir con la duda,
con la lucha, con el día y con la noche.

Palabras Clave: Migraciones, Refugio, Angola, Humanitarismo, Atlantico Sul
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Abstract

From the bottom of  the shaft flashes the flames that consume the citadel. The
alchemist leaves his house, insisted that he was capable of  turning lead into gold. But the
roof  wants to fall on his head. From the citadel a path is projected, a long road, so long
that no one could ever reach its end. And even if  he could, he would have to cross the
largest wall ever built, surrounded by volunteer infantry and dog packs. If  he crosses the
wall, he would already see the ladder, which should have to climb, step on the step,
punch and kick, leave several behind to reach the portico from which the door of  the
Law would be seen. And if  he were already in the door of  the Law - that he can not
enter and under no circumstances should enter! - and enter (!), he would reach the court.
The final sentence, we all know, would never be uttered. He should therefore be content
with a provisional declaration which, incidentally, is not accepted by all the courts of  the
Empire (by any court). With the sentence in hand he could continue to climb the stairs
of  the temple, from where he could already see the flames of  the sacrificial vessel. The
waning moon in the sky would make he think that no one should accept the war, the
lead, the gold, the road, the wall, the stairs, the door, the Law, the court, the sentence -
even if  provisional - the temple or the sacrifice itself. And as it would be one of  those
exotic days, when sun rising could be seen while the moon still is up in the sky, he would
have to live with the doubt, the fight, the day and the night.

Keywords: Migrations, Refuge, Angola, Humanitarianism, South Atlantic
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- É muito fundo o poço do passado.
Não deveríamos antes dizer que é sem fundo esse poço?

Thomas Mann
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Nota de leitura

- O mais antigo é o mais moderno
Adorno em carta a Benjamin

O capítulo 1, sobre Trabalho, só está posicionado à frente do capítulo 2, que trata

de  Leis,  porque  é  mais  comum  acreditar  que  Moisés  descende  de  Adão  do  que  o

contrário:  a  maldição  sobre  os  culposos  usurpadores  do  fruto  proibido  surge  na

narrativa que organiza as nossas projeções trans históricas sobre a humanidade antes das

Tábuas da Lei, esculpidas por voz divina do alto do Sinai. E, como é da natureza do

próprio mito surgir diante dos nossos olhos com um sinal de venerável antiguidade não

para dizer qualquer coisa do passado, mas tão somente para revelar o ponto de vista do

presente.

11



Sumário

Apresentação:                                                                                                         13

As migrações sob o colapso da modernização
I - As raízes da modernização                                                                                         16
II - A mobilização total para o trabalho                                                                        31
III - Era das migrações, era do humanitarismo                                                            43
IV - Sujeição, personificação e transcrição retardatária                                              55

Capítulo 1:                                                                                                              63

Diante do Trabalho 
ou 
Imigrantes africanos cooperando para o desenvolvimento do Brasil

Intermezzo:                                                                                                          203

Sofrimento e recompensa
ou
Charles Dickens vai ao cinema: anotações sobre um cineclube com imigrantes africanos 
em São Paulo

Capítulo 2:                                                                                                            228

Diante da Lei
ou 
O imigrante africano solicitante de refúgio no Brasil: 
O processo jurídico humanitário

Bibliografia                                                                                          298

Filmografia                                                                                          315

 

12



APRESENTAÇÃO

Migrações e refúgio:
Da mobilização ao colapso da sociedade do trabalho

O linguajar cotidiano torna-se mais vazio a cada vez que são pronunciadas as

explicações técnicas acerca das medidas drásticas tomadas para o bem geral da nação.

Demissões  em  massa,  aumento  dos  juros  e  da  jornada  de  trabalho,  restrições  à

aposentadoria,  cortes em saúde e educação ou alienação de direitos políticos, tudo é

“explicado” a partir de uma misteriosa “necessidade econômica”. E tal desentendimento

causado pelo confinamento dos termos da explicação passa a restringir também nosso

horizonte de expectativas de entendimento de mundo.

O migrante e a migração, entretanto, pertencem a uma categoria de assuntos que

guardam  uma  estranha  nitidez:  mesmo  os  especialistas  de  plantão  não  conseguem

esconder por muito tempo as verdadeiras intenções atrás de suas falas enigmáticas. O

cosmopolitismo  e  a  universalidade,  inerentes  à  temática  migratória,  guardam  uma

potência  de  alargamento  do  nosso  horizonte  de  entendimento,  sempre  insuficiente

frente à complexidade e extensão dos problemas que os envolvem.

O assunto da migração já começa dividindo. De um lado os individualistas de

plantão,  defendendo  seu  país  e  sua  família,  mesmo  que  na  prática  isso  signifique

defender a si próprio, seu smartphone e seu animal de estimação. Do outro lado, todos

aqueles que se permitem estabelecer uma solidariedade imediata com o tema – ainda

que muito do que tenha nos sobrado para compartilhar seja a concorrência encarniçada

do dia a dia, a mão pesada da repressão policial e uma pitada de desesperança.

Entretanto, como nossa experiência individual de enfrentamento e entendimento

do mundo está sempre submetida a mediações que controlamos apenas aparentemente,

muitas  vezes  sequer  chegamos a  problematizar  os  termos  das  relações  às  quais  nos

submetemos. Contudo, ainda que a tomada de consciência e o descortinar da realidade

não sejam simples etapas que levam necessariamente a um nível superior de vida social,

a bem dizer consciente sobre a sua forma, sem uma reflexão crítica só podemos ser

13



levados à autodestruição, já que o mundo tal e qual se nos apresenta é movido por um

processo cego de convergência autodestrutiva. 

É possível – necessário – trilhar um caminho de reflexão crítica sobre a migração

no mundo moderno porque vivemos hoje sob a égide do controle populacional. Sob a

tutela do paradigma dos direitos humanos assistimos à hiper tecnificação do controle

dos corpos (digital e virtual) tornados improdutivos e supérfluos frente ao movimento

de valorização do dinheiro em escala global. 

Como fenômeno amplo, a gestão populacional traz à tona o tema das expulsões,

dos encarceramentos, dos confinamentos, dos guetos, da assistência social, das políticas

de  emprego  e  habitação até  ao  mais  nefasto  nível  da  transformação dos  corpos  em

objetos, do tráfico humano ou de partes de corpos humanos no mercado de órgãos. A

migração contemporânea é um dos sintomas do colapso geral das sociedades modernas

e de seus regimes de soberania estatal em frangalhos. O planeta, tornado um território

fronteiriço  global  onde  impera  o  estado  de  exceção  (AGAMBEN,  2004)  permanente,

carrega  consigo  a  ameaça  da  transformação  dos  mercados  de  trabalho  regionais  e

mesmo nacionais  em gigantescas  zonas  de confinamento  e  de  espera,  como de fato

acontece nos campos de refugiados administrados pelo ACNUR (Alto Comissariado das

Nações Unidas para Refugiados) e pela OCHA (Coordenação de Assuntos Humanitários

da ONU), as entidades responsáveis pela reciclagem das sobras humanas das guerras de

ordenamento mundial promovidas pela OTAN e capitaneadas pelos EUA. 

Se vistos sob o prisma da mobilidade do trabalho, os vínculos internos entre esta

série de fenômenos revelam de contundente. Consequentemente, a crítica ao trabalho

enquanto tal,  como forma de relação social  única e exclusiva da  modernidade a  ser

abolida compõe o horizonte de expectativas do qual este trabalho é tributário. 

Garantir  uma boa dose de consciência  histórica  aos  termos que utilizamos é

importante  porque  a  própria  sociedade  tem  história  e  os  significados  e  capacidades

comunicativas  das  palavras  transformam-se  ao  longo  do  tempo,  revelando

transformações na própria ordem do tempo histórico ao qual estamos atados. Por outro

lado, também pode se transformar o lugar social de quem fala e que tem o direito de se

pronunciar sobre o que de fato são estes problemas e para onde corre o comboio da

modernização.
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Em suma, esses dois problemas estão interligados: o que significam as migrações

no  mundo  contemporâneo?  Quem  está  autorizado  a  dizer  o  que  essas  migrações

significam? A centralidade do tema das migrações exige de nós um minuto a mais de

reflexão, uma retenção temporária que vá além da superposição desenfreada de imagens

de  sofrimento  sem explicação.  Uma vez  de posse  dos  termos  da  explicação,  abre-se

também a possibilidade de nos entendermos como parte do problema.
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I 
As raízes da modernização

As  luzes  da  modernidade  embaçam  a  vista  de  todos  que  olham  para  ela

diretamente.  Para percorrer um caminho crítico em relação às ilusões que carrega e

projeta  sobre  nós,  portadores  do  mesmo  conhecimento  moderno  que  pretendemos

criticar, uma linha oblíqua parece ser o único possível. Entretanto, mal nos desviamos no

caminho seguro  da  Razão e  da  sua  apologia,  logo  percebemos o  grotesco e  sinistro

ignorado pelo olhar obtuso.

Em um panfleto de muito sucesso, a apologia da modernidade e de sua Razão

irrefletida se faz sentir sem o menor constrangimento: o prefácio de ‘A ética protestante

e o espírito do capitalismo’, do sociólogo alemão Max Weber (2004), é uma síntese, ao

mesmo tempo arrogante e ingênua, da pretensa superioridade histórica da racionalidade

moderna em todos os campos produzidos separadamente ao longo do próprio processo

de  autonomização  da  modernidade  capitalista.  Do  ponto  de  vista  da  obtusa

racionalidade modernizadora,  ou seja,  do ponto de vista  científico,  a  arquitetura,  as

artes,  a  engenharia  etc.,  nunca  antes  puderam ser  vivenciadas  em uma organização

social baseada no funcionário especialmente treinado. O ethos protestante do trabalho –

a sujeição à maquinaria de trabalho como atividade cujo fim reside em si mesma – surge

para Weber como uma compulsão  quasi objetiva. Entrementes, Weber percebe que o

trabalho é uma prática social que fundamenta o critério da participação social de que os

sócios só tomam parte na medida em que a ele se submetem. 

A moderna catequese de Weber, entretanto, toma a determinação moderna do

trabalho  como  invariável  humana,  um  axioma,  e  sua  pregação  volta-se  para  o

entendimento da apropriação do impulso humano para o ganho e sua racionalização. 

A racionalização de indivíduos adequados à  rentabilidade é  a  tese  em que se

apoia a ingenuidade e a arrogância histórica da modernidade de Weber, mas também de

qualquer outro apologista, tão enfeitiçados pelos ganhos futuros que mal conseguem se

perceber frente aos processos que a sociedade instaurou e que, historicamente, nunca

foram  diretamente  controlados  pelo  conjunto  da  população.  Como  o  Golem que  é

criado da lama por mãos humanas e ganha vida própria, o amadurecimento do Capital
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como um sistema total coincidiu com a autonomização da sua lógica interna a qual, por

sua vez, permitiu o surgimento de campos autonomizados que passaram à catalogação

dos procedimentos úteis a cada departamento da sociedade. A autonomização, neste

sentido, pode ser entendida analogamente, como a lógica do Capital em fuga do controle

social e político sobre si.

O movimento operário e o marxismo também orbitaram por muito tempo ao

redor do campo de forças da apologia à modernização. A emancipação da crítica social à

modernização depende, em nossos dias, da decantação do evangelho do trabalho e de

sua transformação em instrumento de crítica da sociedade do trabalho. Isso se faz mais

urgente na medida em que a sociedade do trabalho passou crescentemente a se auto

deslegitimar,  ao  perceber,  ainda  que  de  forma  incipiente,  a  desubstancialização  do

trabalho em relação  à  valorização do  valor. O cinismo da  prática  social  em geral  –

inclusive no interior das próprias relações de trabalho strictu sensu – e a virada cínica (e

pragmática) pós-moderna são ambos subprodutos desse desatamento histórico.

Parteira  ao  mesmo  tempo  da  lógica  objetiva  do  Capital  e  das  formas  de

percepção e entendimento às quais estamos atados, a modernidade erigiu a si como o

patamar pretensamente mais alto na história da civilização humana. Mas, na medida em

que  alguns  investigadores  passaram  a  enxergar  a  si  mesmos  como  personagens  na

própria trama da modernização, um caminho oblíquo foi sendo aberto em seu próprio

terreno. O século XIX produziu grande parte desta capacidade auto reflexiva gerada pela

modernidade. 

Em linhas gerais, o problema do entendimento crítico do capital e a percepção da

sua  lógica  entranhada  na  nossa  capacidade  reflexiva  remete  a  um  campo duplo.  Ao

elaborar o problema do fetichismo da mercadoria como lógica que passa às costas dos

sujeitos modernos, Karl Marx precisou lançar mão deste campo duplo, a saber, da crítica

da  economia  política  e  da  elaboração  sobre  o  fantástico.  A  coexistência  destes  dois

campos,  aparentemente  contraditórios  e  auto  excludentes,  é  até  hoje  causa  de  um

entendimento parcial e superficial da crítica radical à modernidade preconizada pelos

escritos  de  Marx,  ora  tomados  como  evangelho  modernizador,  ora  como  filosofia

metafísica  e  ultrapassada.  Pensados  em  conjunto,  entretanto,  estes  dois  campos  só

podem apontar para uma fantástica crítica da modernização, com perdão do trocadilho.
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Os rascunhos de Walter Benjamin sobre o Capitalismo como religião reúnem de

forma surpreendente estes dois campos, ainda que por uma via própria, já que o contato

do  autor  com  Marx  vai  se  dar  nos  anos  seguintes  à  redação  deste  pequeno  ensaio

(BENJAMIN, 2013).  Benjamin reorganiza os critérios de avaliação da autoconsciência

histórica da modernidade ao subverter  o diagnóstico weberiano,  tornado ele  mesmo

uma versão inconsciente de seus próprios termos. Para Benjamin o capitalismo, parasita

da religião, substitui  seu hóspede e toma seu lugar de mediador inconsciente com a

dimensão transcendental do Capital que emerge no seio da modernização. Isso ocorreria

na  justa  medida  em  que  a  religião  do  progresso  consegue  esculpir  seus  ídolos

inquestionáveis:  o dinheiro torna-se um deus ingovernável,  um princípio objetivo ao

qual devem ser oferecidos contínuos e crescentes sacrifícios humanos; sob a carcaça da

culpa  (do alemão  schuld)  instala-se  a  dívida e  o  trabalho toma o lugar  do sacrifício

redentor do pecado.

Como um turbilhão em alto-mar, um maelström na versão de Edgar Allan Poe, o

moderno  feitiço  da  mercadoria  submete  todo  esforço  humano  aos  seus  próprios

caprichoso movimento autodestrutivo. Ao mesmo tempo, a modernização prepara no

seio  da  Razão  a  autonomização das  práticas  e  entendimentos  como se  fossem auto

referidos.  Enquanto  giramos  dentro  do  turbilhão  acreditamos  estarmos  movendo  o

mundo só por estarmos vendo-o girar. Assim, diferentemente daquilo que preconizavam

as teorias estruturalistas,  do ponto de vista da crítica ao fetichismo da mercadoria, a

sujeição moderna depende da Liberdade e não é sua negação.

O  homem-máquina,  que  acompanha  os  ponteiros  do  relógio  com  o  próprio

corpo,  como  um  funcionário  reverente  e  consciencioso,  é  o  seu  totem,  como  bem

figuraram os personagens de Fritz Lang em Metropolis. A forma social da mercadoria é

o seu feitiço. E o Barão de Münchhausen que ergue a si mesmo, carroça e cavalos do

atoleiro da mercadoria, puxando-se para cima pelos próprios cabelos, é a metáfora do

neutro cientista–sacerdote. (LÖWY, 1994)

A esta auto-ilusão de desvendamento e controle auto-irrefletido do mundo e de si

mesmo também sucumbiu grande parte da própria teoria crítica, mesmo marxista; e é

este o ponto de apoio de uma crítica oblíqua ao processo de modernização que precisa

ver-se como parte da trama.
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Assim, se não conseguimos pensar de fora a modernidade, estamos fadados a

projetar  nossa  linguagem  e  nossa  vida  social  sobre  qualquer  outra  sociedade  ou

linguagem que nos dispusermos a analisar. A essa projeção da sociabilidade moderna

sobre outras sociedades Karl Marx chamava Robisonadas, em alusão a Robinson Crusoé,

o  famoso  náufrago  que  começou  a  organizar  sua  ilha  deserta  sob  os  princípios  da

moderna economia, tão logo pôs seus pés em terra firme. (MARX, 1983)

Por isso, o que nos resta é a crítica do presente por diferenciação do passado, sem

a pretensão de tomá-lo como objeto de entendimento positivo. A sociedade moderna, na

qual  vivemos,  produziu  uma  forma  de  sociabilidade  específica  a  que  chamamos

inicialmente de modernidade capitalista. Mas o conceito de capital também tem história:

trata-se da relação na qual toda uma sociedade passou a participar por meio da troca de

mercadorias  a  partir  de  uma  medida  de  tempo  abstrata  de  trabalho,  representado

monetariamente em cada mercadoria, tornada um objeto externo que passa a regular o

tempo de trabalho e por consequência a prática social de seus produtores. O trabalho

morto passa a comandar o trabalho vivo.

Um  conjunto  de  relações  tal  não  pode  ser  o  resultado  fortuito  da  evolução

humana  ao  longo  da  história  das  civilizações.  Foram  necessários  muitos  canhões,

tostões, expropriações, legislações sanguinárias, perseguições, genocídios,  tribunais da

Inquisição e formações coloniais – para dizer o mínimo – para que o mundo moderno,

absorto na produção de riqueza, como dizia Marx, passasse a aceitar como natural e

casual o fato de termos de gastar nossos nervos, músculos e cérebros de forma abstrata,

calculada em tempo de trabalho, para produzir, fazer circular, trocar e consumir tudo

sob a forma de mercadorias por meio da forma incontrolável do dinheiro que se auto

valoriza.

Entre os séculos XII e XVIII e entre o velho e o novo mundo a modernidade foi se

impondo lenta, mas obstinadamente, como única forma aceitável de vida sobre a face da

terra. Apesar de ser um produto social e histórico, quanto mais se revelava a si mesma,

mais  claramente  se  percebia  que  o  capitalismo era  uma forma de  sociabilidade  que

escapava ao controle dos homens e mulheres que a produziram. 
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A começar justamente por isso, a questão do gênero no capitalismo precisa ser

pensada a partir do embate que a sociabilidade moderna estabelecia com as formações

sociais pretéritas, mais especificamente com os regimes agrários no cristianismo.

O século XVI é paradigmático para essa questão. Naquele século coexistiram as

expedições  colonizadoras  dos  recém-formados estados  português  e  espanhol  para  as

então  chamadas  Índias,  a  ocidente  e  a  oriente  de  Roma,  e  a  Reforma  protestante,

impulsionada pela tradução e impressão de versões da Bíblia em línguas acessíveis às

populações europeias, como inglês e alemão, que tornaram possíveis a reinterpretação

dos dogmas católicos e a elaboração de uma liberdade subjetiva das quais o capitalismo

maduro  é  inteiramente  dependente.  Como  anotou  Benjamin  (2013),  o  próprio

capitalismo nasce como parasita do cristianismo e só aos poucos toma por completo o

corpo do seu hóspede. Ou ainda, com um empurrão e um chute, como escreveu Marx, o

capital derrubou todos os ídolos e proclamou a si mesmo como o deus total sobre a face

da terra (MARX, 1983).

O mundo que começava a surgir da instalação de feitorias mercantis comandada

por estados absolutistas da Europa nunca mais seria o mesmo e vai guardar esta marca

enquanto o próprio capitalismo existir. Isso porque a colonização carregou consigo, para

além da própria mercadoria,  que começa a magnetizar as relações de cada território

onde desembarca, aquilo que hoje chamamos de cultura e mentalidade europeia. Já a

partir do século XVII a modernização aliou a nascente ciência moderna aos projetos

coloniais:  a  Europa  seria  a  portadora  de  uma  racionalidade  objetiva  que  deveria

controlar o terrível mundo natural, catalogá-lo, submetê-lo à régua, ao compasso e à

pólvora das naus iluminadas.

À época, a ciência e a filosofia ainda não haviam tido a oportunidade de refletir

criticamente sobre o que seria esta tal racionalidade objetiva. O Ocidente - entendidos

mais especificamente como meia dúzia de Estados nacionais absolutistas europeus - via a

si mesmo como o mais alto grau civilizatório que uma sociedade já atingira, em grande

parte  graças  à  capacidade  científica  de  manipular  o  mundo  a  partir  de  leis

universalmente válidas. Mas tal racionalidade objetiva só pôde existir como forma de

conhecimento graças a uma objetividade das próprias relações sociais (ORTLIEB, 2010).
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Contudo, o projeto civilizatório do Ocidente deveria ser imposto de maneira dupla: pelo

controle da natureza no mundo e pelo controle da natureza no homem. 

O controle da natureza no mundo é a formação territorial do Capital de fato, a

gigantesca empreitada que transformou o globo terrestre em espaço abstrato, dividido

em paralelos e meridianos.  As localidades deste planeta existem enquanto potenciais

plataformas de produção de mercadorias,  sempre voltadas para o comércio mundial.

Wallersten  chamaria  a  esse  espaço  mundializado  do  Capital  de  um  sistema-mundo

(WALLERSTEIN, 1979). Claro que a eliminação de qualquer organização humana e a

sua  transformação  em  sociedade  capitalista  é  o  fundamento  da  territorialização  do

capital.  Entretanto, não devemos nos enganar: apesar de a palavra  território trazer a

ideia de terra, para o território do Capital não importa se realmente existe chão sob seus

pés para chamar aquilo de território. Provas disso não faltam: nas metrópoles do século

XXI as prefeituras regulam o mercado do espaço aéreo para a construção civil. Mas já a

caça às baleias produzira uma desenfreada disputa pelo controle dos oceanos e rotas

marítimas em nome do óleo de baleia. Aliás, a narrativa de Moby Dick é a metáfora

precisa da modernização enquanto controle da natureza no mundo: a  submissão do

terrível demônio branco dos mares do Pacífico é o combustível que ilumina Paris, capital

do século  XIX.  É curioso também que Melville  tenha o disparate  de afirmar que na

verdade foram os baleeiros que emanciparam as colônias da América hispânica do jugo

da coroa ao contornarem o cabo Horn e oferecerem outra possibilidade de comércio que

não passasse pela malha real - há quem concorde que independência nacional é só uma

questão comercial. Mas voltemos à terra seca.

Historicamente, a territorialização do capital aconteceu de maneiras distintas e

com  diferentes  durações  temporais.  A  expropriação  dos  camponeses  feudais  na

Inglaterra  para o estabelecimento de grandes produções  de algodão para a  indústria

têxtil coexistiu com a matança geral nas chamadas Índias para a formação das feitorias

litorais que passaram a servir às metrópoles com mercadorias tropicais produzidas por

populações  escravizadas.  Assim,  tanto  o  camponês  feudal  como  o  tupinambá  é

entendido como não civilizado: são bárbaros, parte da natureza e devem ser controlados,

catalogados, subjugados à força, queimados se for preciso, assim como se faz com uma
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terra inóspita antes da aragem. É por isso que o operário inglês tomando chá com açúcar

é uma imagem sintética do processo de modernização.

Na Europa ocidental podemos ver a territorialização do Capital caminhando a

passos de ganso quando olhamos para os primeiros exércitos compostos de soldados

assalariados,  tomando  corpo  dentro  dos  Estados  nacionais  em  formação.  A

concorrência, o pilar que organiza a relação entre os soldados de um batalhão, entre

grupos de saqueadores ou até entre dois exércitos, ou ducados, ou reinos, surge como

uma relação negativa própria da individualidade moderna, na qual a prosperidade de um

ente só pode estar  referida à  ruína de outro.  O aventuroso Simplicissimus,  romance

barroco alemão de Grimmelshausen (2008), no mais, oferece um rico quadro de uma

dimensão deste longo e violento processo, escrito ainda no calor das batalhas da Guerra

dos Trinta Anos na europa do século XVII.

Nunca  é  demais  lembrar  que  a  mobilização  soldadesca  contou  com  a  força

espiritual das cartilhas jesuítas para incutir a obediência e escalonar o tempo (cronos)

abstrato  em batalhões  da  Espanha e  da  Prússia  até  o  Novo Mundo,  como bem nos

ensinan as  exortações  de Naphta,  o  filósofo jesuíta  de  A montanha mágica  (MANN,

1999).

Já  na  bacia  do  rio  Paraguai,  a  obstinação  das  missões  dos  jesuítas  sobre  as

populações  originárias  chegou  a  criar  um  padrão  territorial  de  mobilização  para  o

trabalho  que  assustou  as  duas  coroas  ibéricas  pelo  seu  altíssimo  grau  de  adesão  e

eficiência. O poder das missões religiosas dos católicos na mobilização para o trabalho

nos séculos XVI, XVII e XVIII é tão expressivo que o geógrafo Pasquale Petrone, nos

anos 1960 do século XX, chegou a se referir à experiência da Companhia de Jesus na

América  como uma tentativa  de consolidação de um Estado Teocrático (PETRONE,

1995).

A mão pesada da Igreja se fez presente no processo de monetarização do tempo

desde a Idade Média, por meio da proibição e da punição da usura com a generalização

do Direito Canônico – o direito canônico repercute em outros campos da modernidade e

obviamente  no  próprio  campo  jurídico  autonomizado.  O  escritor  alemão  Heinrich

Heine  anotou uma vez  que  onde as  tropas  do  Império  Romano chegavam, a  Igreja

desembarcava seus dogmas (HEINE, 2011). 
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Mas enfim, como pode pretender um fiel vender o tempo, se o tempo é antes

uma matéria divina (kairós), que não lhe pertence? Os juros não são outra coisa senão

uma  remuneração  em  dinheiro  sobre  o  empréstimo  de  dinheiro  por  um  tempo

determinado. A proibição da usura determinou por consequência o lugar social do judeu

no seio da sociedade moderna, figura a quem coube os negócios bancários aos quais os

católicos não podiam estar ligados, mas do qual não podiam se ver separados. Shylock, o

mercador de Veneza da tragédia shakesperiana, revela bem o lugar social contraditório

que  os  judeus  e  os  juros  ocupam  em  meio  às  grandes  navegações,  famintas  de

empréstimos. Deve-se a isso também a longa gestação do antissemitismo na Europa, o

encurralamento de judeus em guetos no século XVI, os  pogroms dentro do Império

Russo no século  XIX,  a estatização da ideologia de Estado antissemita na Alemanha

nazista dos anos 1930, até o atual antissemitismo nos poros das práticas e discursos do

Occupy Movement, que confundem Capital e sistema financeiro – tomam a dimensão

financeira  do  capitalismo  como  excrescência  a  ser  expurgada  em  nome  de  um

capitalismo  depurado,  industrial  e  nacional,  ideologia  que  compartilham

irrefletidamente  com  o  terceiro  reich e  outros  antissemitas  declarados  (POSTONE,

2010).

A  territorialização  do  Capital  surgiu  historicamente  do  entroncamento  das

formações  estatais  burguesas  da  Europa  ocidental  com as  navegações  mercantis  em

direção ao Novo Mundo. Apesar de a colonização ser produto da universalização dos

princípios objetivos da modernização, aos olhos da teoria eurocêntrica a colonização

aparece como consequência da irradiação da cultura e da mentalidade europeias – da

razão  moderna.  Essas  explicações  põem  demasiado  relevo  na  dimensão  cultural  e

correm o risco de oferecer uma autonomia explicativa para um elemento que é apenas

parte do problema. A modernização nunca deixou de ser a imposição da racionalidade

econômica  do  Capital,  mas  fez  isso  às  costas  dos  sujeitos (MARX,  1983)  que  a

carregaram.  Fazem a história, mas não sabem o que fazem,  como dizia Marx (MARX,

2011).

A  colonização  moderna,  desde  os  seus  primórdios,  estabeleceu  uma  relação

negativa  com  as  populações  que  encontrava.  O  genocídio  ameríndio  e  o
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redirecionamento da mita pelos espanhóis para o mercado mundial são capítulos dessa

história. Também nesse aspecto deve-se considerar a particularidade de cada encontro. 

É  possível  identificar  uma  inflexão  geral  na  relação  entre  colonizadores  e

colonizados: entre os séculos XVI e XVIII, essa relação se dava a partir de um discurso

religioso que diferenciava povos pela cor da pele e justificava as ocupações territoriais

enquanto  justiçamento  divino  concedido  aos  povos  catequizados  na  fé  verdadeira:

negros  escravizados  na  América  portuguesa  deveriam  agradecer  a  escravização  que

sofreram  porque  só  assim  teriam  sido  trazidos  para  o  caminho  de  uma  nova

transmigração,  em direção aos  céus,  como exortavam os  sermões  do Padre Antonio

Vieira. Já indígenas eram alvo de disputa: os jesuítas acreditavam na existência da alma

indígena, de olho no seu potencial enquanto corpo útil, ainda que estes fossem vistos

como portadores de uma menoridade, infantilizados e mais próximos da natureza do

que os metropolitanos – e por isso chamados de ‘negros da terra’.  Para o jesuíta,  o

indígena  era  a  encarnação do mito do  Bom Selvagem de Cristovão Colombo ou de

Bartolomé de Las Casas. Já o negro, para a modernidade, é a imagem de degenerescência

completa: Caliban é filho do demônio com uma bruxa maligna, todos habitantes de uma

“ilha remota”, fora da Europa. A figura do Caliban apresenta uma imagem tão caricata

que a comédia shakespeariana ganhou uma versão pós-colonial ambientada no Haiti,

escrita por Aimée Cesaire (CESAIRE, 1997). Especula-se que a palavra Caliban seria um

anagrama de Canibal. Também é de se notar que no século XVI fez algum sucesso o

ensaio de Michel de Montaigne sobre canibais, que invertia palavras para chamar o velho

mundo de bárbaro e o canibalismo é praticado pela civilização moderna (MONTAINGE,

2010).

Já  a  partir  do  século  XIX,  através  da  proliferação  do  Iluminismo,  o  discurso

científico toma o lugar das antigas exortações religiosas que justificavam a escravidão.

No  período  conhecido  como  neocolonialismo,  o  estatuto  da  raça,  baseado  em uma

falaciosa explicação biológica da história das sociedades – uma ficcção útil, anota Achille

Mbembe (MBEMBE, 2013) - ganha força e passa a organizar a consciência moderna em

diversos níveis. Valeria lembrar que o holocausto de judeus durante a 2ª Guerra Mundial

se  fundamentava  em  uma  explicação  racista   -  somente  a  partir  do  século  XIX  o

antissemitismo passa a enxergar o judeu como uma raça no sentido biológico; até então
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o hebreu era antes de tudo uma religião e um povo (ARENDT, 2014). Mas o racismo

tornou-se ainda mais profundo, a ponto de organizar a mentalidade moderna em relação

à identidade e à diferenciação que a sociedade moderna passou a fazer de si. 

Na Geografia, a teoria de Friederich Ratzel também situa a experiência social e

histórica na fronteira com a biologização ao apresentar  a família,  a tribo e a comuna

como unidades populacionais basilares sobre as quais se constitui um território. E disso

deriva a sua teoria do Espaço Vital (lebensraum): Do mesmo modo, com o crescimento

em amplitude do Estado, não aumentaram apenas os metros quadrados, mas sua força,

sua riqueza, sua potência (RATZEL, 1990, p. 74).

Da família ao Estado, o vínculo originário do laço de sangue estabeleceria os

fundamentos para a evolução do território da família ao território do Estado-Nação, ao

qual corresponderia um espaço vital cuja ocupação seria legítima, em um arranjo que

conjuga  as  explicações  darwinistas  e  a  sede  de  expansão  imperialista  depositada  no

Estado com um ser biológico.

Em  alguns  casos  o  racismo  tornou-se  política  oficial  de  Estado  –  como  no

apartheid  sul-africano.  Nesse sentido a  pesquisa de Hannah Arendt  (ARENDT, 2014)

sobre as origens do antissemitismo é fundamental, uma vez que situa a metamorfose do

racismo em ideologia de Estado, na passagem do século XIX para o XX. 

De qualquer  maneira,  o  racismo encontra-se  também dissolvido na  ideologia

cotidiana, seja na definição das estratégias da polícia militar do Estado de São Paulo, seja

na corrente islamofóbica parisiense.

A matriz cultural moderna é,  portanto, branca e ocidental mas não de forma

essencialista, antes relacional. A fronteira entre os estudos étnicos e a genética nunca

deixou de propiciar conclusões insuficientes quanto à relação entre a base genética e a

origem étnica,  já  que não existe uma base global  comparativa que indique a origem

étnica de cada gene. Por mais que se insista, não existe uma essência biológica para o

que significa ser branco ou ocidental. Essas condições só passaram a existir na medida

em que  o  sentido  histórico  e  social  do que  é  ser  branco  ou ocidental  foram sendo

construídos, sempre de maneira relacional ao que passou a significar ser não branco, não

ocidental  –  características  estas  que  se  formaram  historicamente  em relação  com o

surgimento da sociedade do valor (SCHOLZ, 2005). 
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 O filme argentino “Um conto chinês” mostra um personagem argentino branco,

de  classe  média,  morador  de  bairro  tradicional  de  Buenos  Aires,  que  recebe  a

contragosto  um  imigrante  chinês  em  sua  casa.  Nessa  narrativa  é  o  asiático  quem

personifica uma posição de não branco frente ao latino-americano. Paradoxalmente, na

África do século XXI é o investidor chinês quem personifica o paradigma do macho-

branco-ocidental.  E o mesmo argentino de classe média será considerado cidadão de

segunda classe tão logo ponha os pés na Espanha. A matriz patriarcal, racista e ocidental

da razão moderna opera de forma relacional e relacionada a cada contexto.

Aos  poucos  podemos  ver  como  a  racionalidade  moderna  esteve

inseparavelmente ligada às atrocidades com que conviveu. Mas, com o passar dos séculos

sua violência decantou em formas econômicas de violação dos corpos. Durante o longo

processo de formação dos estados nacionais constituiu-se a soberania; sob o princípio

burguês  da  cidadania,  a  violência  tornou-se  monopólio  dos  estados  e  é  acionada

somente  para  nos  fazer  aceitar  o  inaceitável  e  metamorfoseá-lo  sob  a  forma  da

normalidade do Estado de exceção permanente ao qual estamos sujeitos (AGAMBEN,

2011).

O  controle  da  natureza  no  próprio  homem  é  o  outro  lado  da  moeda.  O

paradigma  moderno  da  racionalidade  acreditava  combater  o  instinto  animalesco  no

homem ao combater aquilo que havia de natureza nele – até um renomado socialista

alemão do século XIX escreveu um artigo sobre o papel do trabalho na transformação do

macaco em homem (ENGELS, 2004). Assim, para a modernidade, a sociedade surgia em

oposição à natureza também no homem. A industrialização ampliou a docilidade dos

corpos frente ao trabalho, que passou de instrumento de tortura (tripalium) a caminho

ascético  de  cidadãos  puritanos  e  bem-aventurados.  Essa  operação  dependeu

profundamente do desenvolvimento de uma frieza para com o próprio Eu, cujos últimos

desenlaces  estão estampados nas capas de jornais  de todo o mundo sob a forma do

amoque suicida. (KURZ, 2003a)

De toda  forma,  a  invenção  da  eletricidade  encontrou uma de  suas  primeiras

aplicações nas linhas de produção fabris  para que a jornada de trabalho de fato não

tivesse mais nada a ver com o tempo do sol. Mas, ainda que as fábricas do século XIX

contassem com a força de trabalho de mulheres e crianças, a batalha pelo controle da
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sociedade  sobre  a  natureza  no  homem  se  dava  em  um  terreno  que  entendia  a

feminilidade como parte da natureza e a masculinidade como instrumento civilizatório.

Na  poesia  e  nos  primeiros  romances  modernos  –  para  não  dizer  na  forma como a

modernidade leu os textos antigos – a mulher ocupa o lugar de musa, símbolo da relação

com o divino, da beleza, enquanto o poeta ou o escritor,  nomeadamente masculino,

ocupa o lugar do artista, aquele que decodifica os símbolos e os transforma em obra do

espírito humano, ou seja, da razão masculina.

Por isso acontecia de um filósofo inglês, Francis Bacon, tido como um dos pais da

ciência  moderna,  escrever  no  século  XVII  um  texto  sobre  método  científico  contra

superstições e ídolos irracionais e ainda andar com um livro de caça às bruxas debaixo

do  braço.  A  caça  às  bruxas  é  um  dos  capítulos  mais  terríveis  da  imposição  da

racionalidade  moderna,  fundada  na  objetividade  da  mercadoria,  enquanto  forma  de

relação social nomeadamente patriarcal. (BAREUTHER, 2014).

Na  modernidade,  todo  símbolo,  manifestação  cultural  e  estado  psíquico

passaram a ter sua existência mediada no seio familiar, enquanto unidade produtiva de

sujeitos para o mundo do trabalho. A família moderna é assim a síntese de uma relação

que define para todos que participam dela padrões culturais, psicológicos e simbólicos

de acordo com o sexo, ou seja,  da imposição de uma relação de gênero biologizante

(SCHOLZ, 1996). Dentro do processo de modernização o homem deveria ocupar o lugar

social  da produção, da racionalidade, da objetividade, da economia de mercado e do

espaço público. A mulher, por sua vez, deveria ocupar o lugar social da reprodução da

unidade familiar (alimentar e educar os filhos), da sensibilidade, da paixão, e do espaço

privado do lar. 

A própria moderna educação surgiu como imposição da racionalidade masculina

sobre  o  corpo  e  a  mente  infantilizados  e  feminilizados  da  criança,  entendida  como

matéria natural modelável. No romance  David Copperfield, do escritor inglês Charles

Dickens, a educação aparece figurada no personagem do Sr. Murdstone, um padrasto

austero que combate o excesso de compaixão da mãe no processo educativo do filho e

introduz a criança no universo produtivo e racionalizado na economia empresarial  –

Copperfield torna-se funcionário das docas de Londres aos sete anos de idade. Também

em relação aos processos de educação, a violência decantou e foi internalizada pelos
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sujeitos modernos, que passaram a conviver intrinsecamente com a dissociação sexual

produzida  pela  modernidade,  com  a  qual  o  sujeito  moderno  toma  contato  no  seio

familiar e nas primeiras experiências de socialização (SCHOLZ, 1996). 

Por  sua  vez,  a  luta  por  direitos  políticos  das  mulheres  é  tão longa quanto o

moderno  Estado  nacional,  mas  desde  os  anos  1970  este  jogo  de  relações  tem  sido

diretamente confrontado, ainda que nunca tenha deixado de conviver com a questão da

dupla jornada de trabalho. O colapso da modernização, além de acarretar atribuições

acrescidas  às  mulheres,  também  conduz  a  luta  feminista  para  o  interior  da  esfera

concorrencial capitalista. O valor e a  dissociação sexual formam a armadura protetora

do Capital e nesse aspecto as reflexões de Roswhita Scholz são fundamentais.

Uma  sociedade  que  existe  a  partir  desta  lógica  faz  tudo  que  pode  contra  si

mesma: porque, ao transformar a totalidade das relações em instrumento de valorização

do valor, o mundo passa a existir enquanto um álibi do Capital. Em nossos dias todo

esforço físico e anímico tem lugar garantido nas prateleiras,  nos consultórios ou nos

campos de concentração, todos a serviço do impessoal e cego processo de valorização do

valor. O trabalhador, quando por um lampejo percebe a tautologia da sua prática social,

vê-se em uma encruzilhada: pode optar por uma virada cínica e pragmática em nome de

realizações  pessoais  e  recompensas  reificadas,  ou cultivar  um olhar  oblíquo,  irônico,

sobre os processos que produziram a sua própria situação social e em alguma medida

torná-los objeto de reflexão consciente e coletiva.

A dissociação sexual  projeta uma sombra,  entretanto,  sobre cada tentativa de

totalizar a forma da mercadoria no mundo. A relação entre aquilo que se submete ao

mundo masculinizado do trabalho e o mundo feminilizado do cuidado demanda uma

formulação teórica não resolvida, em aberto, porque a própria reprodução da sociedade

opera sobre bases relacionais que estão em processo contínuo de transformação.

Mesmo assim é possível dizer que a modernidade comporta posições de gênero

impostas pela universalização do Capital. Na modernidade surgiram posições sociais que

personificam quem  teria  imposto e  a quem teria  sido impostas  estas relações.  Nesse

aspecto não faltam controvérsias. O burguês é a personificação mais nítida da figura que

impõe ao mundo a racionalidade objetiva do Capital. E o proletariado foi entendido por

muito tempo como classe conscientemente explorada pela burguesia e por ser sujeito e
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objeto da  exploração continente  da  emancipação social  em razão da  sua  posição na

sociedade social.  O marido é o executor do mundo patriarcal e a esposa a figura de

sujeição ao patriarcado. Nada disso vai tão fundo na questão quanto é necessário. 

Ambas as personificações existem no âmbito da sociabilidade da mercadoria, que

é ela mesma esta racionalidade objetiva, uma espécie de Deus total, como dizíamos, que

captura  toda  ação e  subverte  os  seus  fins  à  sua  própria  lógica.  O planejamento  e  a

execução  das  ações  dos  sujeitos  que  vivem  na  modernidade  capitalista  se  depara

constantemente com a negação das intenções ou a contradição do resultado esperado,

porque  o  Capital  subverte  cada  ação  em  meio  para  a  valorização  do  valor  e  sua

dissociação. Como anotou Adorno, Hamlet é a metáfora desta subjetividade moderna.

Ele planeja a morte do tio que matou seu pai, executa o planejado, mas não atinge o

objetivo almejado, porque seus planos são agarrados e transformados por algo que vai

além do  seu  controle.  Na  tragédia  de  Hamlet,  como em grande  parte  da  literatura

moderna, a representação do feminino segue à risca a dissociação sexual. Sua recusa em

aceitar o novo pai leva-o a projetar sobre a figura materna a imagem da submissão e da

fragilidade.  Hamlet  propõe,  portanto,  uma  pergunta  sobre  o  contexto  relacional  da

capacidade masculina da razão em executar uma ação planejada e o contexto relacional

da fragilidade e da submissão feminina frente à estrutura familiar, ambos forjados no

seio dos padrões culturais, psicológicos e simbólicos do patriarcado moderno. Um passo

importante  nesta  reflexão  começa  na  formulação  de  perguntas  sobre  o  caráter

naturalizante  do  patriarcado,  suas  delegações  de  funções  psicossociais  e  identidades

simbólico-culturais aos indivíduos a partir de seu sexo.

Na  versão  literária  do  drama  real,  o  escritor  Büchner  relata  a  história  de

Woyzeck,  um soldado insubmisso que acossado pelo mundo masculino que se  volta

sobre a única pessoa a quem ainda pode subjulgar, a namorada, a quem ele assassina.

Uma reflexão paralela é necessária quando o tema é a posição do burguês e do

proletário  na  sociedade.  Aqui  vale  um  conto:  certa  vez,  o  escritor  Franz  Kaf ka

caminhava acompanhado de um amigo em uma galeria aonde se encontrava um quadro

do  pintor  expressionista  Georg  Grosz,  mostrando  uma  versão  caricaturada  de  um

burguês gordo e um trabalhador pauperizado e magro. O amigo achava a representação

bastante  verossímil.  Mas Kaf ka achava-a pobre porque acreditava  que,  na  sociedade,
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ambos os  personagens  se encontram manietados,  dominados ( JANOUCH, 2008).  No

reino da mercadoria, quem não é escravo?
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II

A mobilização total para o trabalho

Um  observador  desavisado  pode  afirmar  com  a  consciência  mais  ou  menos

tranquila  que  a  capacidade  de  migrar  é  inerente  a  todos  os  seres  vivos.  Desde  os

nematódeos menos desenvolvidos, como o bicho geográfico, não por acaso batizado de

larva migrans, até as aparentemente rígidas seringueiras e cajueiros, todos passam fases

de seus ciclos vitais em diferentes lugares do ecossistema terrestre. 

Nos estudos sociais e ambientais é comum a utilização do termo migração com

precisão relativa, ou seja, somente em relação aos animais “que realmente migram”: as

aves migratórias e grupos humanos compartilham práticas territoriais que no limite lhes

permitem compartilhar o termo: sua existência compreenderia uma dimensão migrante.

Mas,  por  trás  da  redundância,  esconde-se  a  total  ausência  de  conceitualidade

teórica.  A  migração  é  equiparada,  sem  nenhum  escrúpulo,  a  qualquer  forma  de

deslocamento  biológico  espacial.  Sua  explicação  passa  a  depender  de  esquemas  da

análise  baseados  em teorias  de  sistemas ambientais  no qual  a  migração surge como

elemento  de  estabilização  homeostática  de  energia  entre  dois  hábitats,  sejam  eles

paisagens rurais ou cidades-região metropolitanas, como nas formulações do geógrafo

Max. Sorre (MEGALE, 1985).

Diz-se que em um espaço está sobrando ou faltando gente com a inocência de

um apicultor que inspeciona suas colmeias. E quando o inverno chega, sobra ao bicho

homem,  um animal  entre  tantos  outros,  voar  como andorinha.  O entendimento  da

migração  como  deslocamento  espacial  de  uma  espécie  biológica  parte  de  um

entendimento  do  homem  como  um  ser  em  exercício  de  vida  nua,  despossuído  e

desarraigado, como se esse fato fosse um fundamento antropológico, quando o homem

objetivamente abstraído do seu contexto social e animalizado – reduzido a sua dimensão

biológica  –  é  o  resultado da  modernização e  a  consequência  da  mobilização para  o

trabalho levada ao seu limite interno mais profundo.

Kaf ka teria uma ou duas coisas a dizer sobre isso nas suas fábulas sinistras, como

A  construção, onde  vemos  um  bicho  encurralado  nas  trincheiras  de  sua  toca,
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aprisionado em uma luta paranoica contra inimigos que passam às suas costas. De tudo

isso, nos resta, no mínimo, ao contrário de Engels, a necessidade de não tomar o homem

como um animal, mas buscar as origens de sua animalização. Aqui a fábula ajuda mais

do que o socialismo científico.

Para  que  o  demógrafo  ou tecnocrata  seja  capaz  de desenhar  fluxogramas do

movimento  migratório  de  determinados  fenômenos  tornados  particulares  por  uma

análise  científica  como  fato  isolado,  entretanto,  a  migração  moderna  pressupõe  a

existência  de  um  campo  de  relações  territoriais.  Em  outras  palavras,  um  corpo

objetivado como circulação de força de trabalho abstrata pressupõe um território sobre

o qual possa circular – ou seja, a territorialização do Capital (VAINER, 1984).

As migrações, por outro lado, se entendidas como fator estabilizador do espaço

geográfico do capitalismo, acabam submetidas a uma interpretação que ignora que a

mobilidade do trabalho é um atributo da territorialidade do Capital  e  não um fator

externo. As migrações não são simplesmente fatos de equilíbrio do espaço capitalista

desigual.  São  fatos  constituintes  da  espacialidade  abstrata  do  capital,  em  suas

desigualdades  –  estas  reproduzidas  inclusive  pela  igualação  negativa  do  exercício  da

mobilidade do trabalho (GAUDEMAR, 1977). 

Assim,  o  espaço  abstrato  e  desigual  do  Capital  pressupõe  a  mobilidade  do

trabalho – a troca de tempo por trabalho como igualdade generalizada. O território e a

mobilidade  do  trabalho  compõem  um  campo  de  enfretamento  contraditório  da

produção do espaço e do exercício da mobilidade do trabalho.

Todavia, o progresso, esse feitiço secularizado que confunde os sentidos de todos

que olham diretamente para o Sol babilônico da modernização, também confunde as

ideias modernas sobre as migrações. Desde a primeira revolução industrial até a eclosão

da  Grande  Guerra,  como  anotou  Ernst  Jünger,  o  gênio  da  guerra  teria  conseguido

permear o espírito do progresso. ( JÜNGER, 2002)

O século XIX assistiu a uma inflexão no âmbito da mobilização da população

para  a  guerra.  Saímos  de  um  contexto  de  mobilização  parcial,  no  qual  o  exército

patriarcal  do  Estado  Absolutista  cumpria  a  função  de  guerreiros  do  monarca,  para

mobilização total. 
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A  mobilização  total,  a  fusão  da  guerra  na  religião  do  progresso,  preparou

também  o  terreno  para  o  desenvolvimento  da  trajetória  individualizante,  da

meritocracia,  fundamentos  da  dimensão  mais  ampla  do  desenvolvimento  do  Estado

Nacional moderno. 

A industrialização em larga escala transformou de maneira crescente o dispêndio

de  energia  humana.  As  distinções  pré-modernas  e  os  resquícios  pré-capitalistas  são

sublimados na geleia de trabalho abstrato da mobilização total para o trabalho na qual o

planeta inteiro foi arrastado a partir da Grande Guerra. Nas palavras de Jünger, a Europa

é  transformada  em  uma  vulcânica  oficina  siderúrgica.  Qualquer  indivíduo  apto  ao

serviço militar  pode ser  convocado pela  Mobilização Geral.  Os  crescentes  custos  da

Guerra  tornam  a  maquinaria  bélica  o  centro  da  capacidade  produtiva  das  nações

europeias  beligerantes  e  por  tabela  atinge  toda  a  periferia  do  mercado  mundial,

fornecedor  de  mercadorias  que  os  países  em  guerra  não  podem  produzir  naquele

momento.  A  convergência  econômico-militar  da  primeira  guerra  mundial  planetária

prepara também a monopolização das finanças: cada centavo tem que ser contabilizado

como parte dos esforços da permanente economia de guerra.

Jünger percebeu a convergência da Guerra como um negócio armado e desenhou

a imagem de um gigantesco processo de trabalho. Lado a lado com os exércitos strictu

sensu surgem os exércitos de trabalhadores da alimentação, os exércitos de motoristas de

carros nas ruas das cidades, os exércitos de militantes pacifistas com megafones a pilha

nas  mãos,  em  suma,  o  exército  do  trabalho  em  geral.  Ninguém  empunha  nenhum

aparelho  técnico  que  não  contenha  uma  função  mediatamente  bélica.  É  a  era  do

trabalho total. Suas implicações vão além de toda a história pretérita da modernização,

desde a  Reforma,  o  Iluminismo e  a  Revolução Francesa.  A eletrificação atravessa  os

poros da sociedade humana, interligada à maquinaria de dispêndio de energia abstrata

em  todo  o  mundo. A  concorrência  bélica  imediata  se  decanta  na  concorrência

encarniçada  do  dia  a  dia.  Na  luta  pela  sobrevivência  pelo  trabalho  está  contida  a

hierarquização e a meritocracia inaugural da concorrência militar.

A  sociedade  da  mobilização  total  é  o  desaguamento  de  todo  esforço  social

enquanto somatória abstrata da energia humana oferecida no culto do progresso, por

meio da guerra da concorrência total. Do exército de soldados profissionais passamos
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aos diversos exércitos de trabalhadores em geral, ou seja, à universalização do mundo do

trabalho abstrato.

Em nome da mobilização total, para a guerra e para o trabalho, como disse Ernst

Jünger, demos mais um passo em direção à cratera do vulcão em chamas, uma luta que

dissolve toda a singularidade da experiência humana. Agora estamos todos em estado de

alerta. A mobilização total é a encarnação planetária da liberdade negativa do indivíduo

moderno.

Historicamente,  a  “Mobilização  Geral” foi  primeiramente  decretada  pelo

governo  francês  nos  meses  iniciais  da  Primeira  Guerra  Mundial  para  convocar

simultaneamente as  tropas  do Exército  e  da  Marinha.  A escalada  do conflito  fez  da

mobilização geral  uma regra da Grande Guerra. Em poucos meses a Primeira Guerra

Mundial  passou  a  encarnar  o  princípio  de  guerra  de  todos  contra  todos.  E  por

consequência, a preparação da moderna concorrência no interior das disputas militares

fez com que a própria concorrência mudasse de figura, adquirindo agora a forma da

sociedade anônima, mais adequada à socialização no capitalismo tardio.

Já nos estudos de Karl Marx sobre as legislações sanguinárias contra a vadiagem e

pela internalização da moderna consciência do trabalho pode-se encontrar um capítulo

que funciona como uma espécie de reação crítica à mobilização dos trabalhadores pela

modernização (MARX, 1983). Os estudos de Michel Foucault, já nos anos 1970, levam

esses mesmos processos em consideração para formular perguntas sobre a produção da

docilidade  dos  corpos  no  horizonte  das  instituições  modernas  (FOUCAULT,  2009).

Pouco  tempo  depois,  um  economista  francês,  chamado  Jean  Paul  de  Gaudemar,

instigado pelas pesquisas de Foucault sobre a docilidade dos corpos dá seus passos nessa

já longa história da reação crítica à mobilização total, em um estudo sobre A mobilidade

do trabalho e a acumulação do capital (GAUDEMAR, 1977), retomando as formulações

de O Capital de Marx (MARX, 1983).

No horizonte de expectativas de Gaudemar, o movimento operário francês e as

lutas  pelo  autocontrole  da  produção  pela  classe  trabalhadora  atuam  como  balizas

históricas e de engajamento político. Voltaremos a isso mais à frente.

Enquanto isso, no campo acadêmico, o século XX também cultivou a admiração

funcionalista  pelas  grandes  cidades  e  pelo  processo  de  urbanização,  pelo  avanço
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tecnológico e pela modernização. Agora, a bem-comportada ciência geográfica já podia

se  referir  a  fenômenos  como  a  urbanização  e  a  modernização  com  a  frieza  e  a

objetividade  características  do  positivismo  das  ciências  duras.  Lado  a  lado  com  as

reflexões  críticas  sobre  a  migração  surgiram  estudos  energéticos  ambientalistas,

estruturalistas, preocupados em desenhar diagramas de fluxos migratórios que cada vez

tinham menos a dizer sobre o fenômeno em si.

O  assoalho  compartilhado  do  método  científico  moderno  –  do  método  da

economia política – não costuma deixar espaço para uma reflexão crítica que vá além da

disputa  superficial  pela  teoria  que  mais  se  adequa  às  necessidades  imediatas  do

pesquisador ou dos migrantes envolvidos. Mas a aplicação crítica do método científico

pode suscitar perguntas sobre as mediações sociais também no âmbito da produção do

conhecimento,  uma via  oblíqua  que  permite  perceber  o  pesquisador  como parte  da

trama da investigação.

Quando  partimos  da  análise  das  migrações  enquanto  fenômeno  migratório

humano, não deixamos de ceder à tentação do moderno método da economia política

que incute nos corações e mentes do sujeito socializado sob a forma da mercadoria, do

alto de sua arrogância histórica, a projeção da sua forma de sociabilidade e todas as suas

abstrações subjacentes (a única que conhece e que ainda entende como o mais alto grau

de civilização) a qualquer contexto histórico. 

Se  qualquer  variável  tornada invariante  torna-se  incapaz de explicar  qualquer

coisa, o mesmo tem que acontecer com a migração. Quando entendida enquanto uma

forma geral na qual ocorrem diferentes fenômenos migratórios humanos, a migração

torna-se  uma  invariante  para  tentar  explicar  cada  fenômeno  migratório.  Com  isso

abandona a capacidade de explicar  qualquer  fenômeno migratório  relacionando-o ao

contexto de maneira holística, como um todo que contém especificidades históricas.

Por  razões  como essa  surgiu,  no  reino  dos  estudiosos  das  migrações,  aquela

espécie  de  análise  mais  rigorosa,  na  qual  a  capacidade  de exercer  um deslocamento

espacial  não  pode  surgir  como  a  priori para  explicações  de  fenômenos  migratórios

humanos  em  geral,  mas  como  exercício  relacional  da  mobilidade  do  trabalho  no

contexto da acumulação capitalista. Portanto, para esta visão de mundo, a migração é

pensada enquanto exercício da mobilidade da força de trabalho, paradoxalmente dividida
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entre  a  liberdade  de  escolha  do  indivíduo  e  o  contexto  de  sujeição  ao  mundo  do

trabalho. 

Para a concepção da mobilidade do trabalho, o solo comum que permite que um

indivíduo deixe um conjunto de relações em um contexto X para alugar por um tempo

determinado a sua força de trabalho em um contexto Y é o fato de que a mundialização

capitalista tornou a relação social pelo trabalho uma regra compulsória, por meio da

mobilização total.

Desta perspectiva não se parte de condições antropológicas genéricas, tais como

a  capacidade  inata  do  ser  humano  de  se  deslocar  no  espaço,  por  desconfiar-se  da

capacidade explicativa de uma variável que foi tornada invariante – ou seja, incapaz de

analisar  contextos  particulares,  pois  tornada  ela  mesma uma sombra  que  se  projeta

sobre qualquer fenômeno.

Um observador crítico poderia ainda afirmar que a generalização da migração

moderna enquanto exercício da mobilidade do trabalho estabelece o mesmo tipo de

abstração característica do método da economia política, tal com critica por Marx (1982),

no qual uma invariante é tornada absoluta para explicar diferentes fenômenos. Acontece

que neste caso não estamos lidando unicamente com uma generalização conceitual. Não

é somente uma escolha subjetiva dos estudiosos das migrações que se resolva estudá-las

a partir da mobilidade do trabalho. Trata-se antes de um dado da relação social moderna

objetivada nos fenômenos migratórios. Ou seja, independentemente do foco analítico

dos estudos sobre migrações, um migrante na sociedade moderna está objetivamente

submetido  à  mobilidade  do  trabalho.  Recusar  essa  dimensão  fundamental  da  sua

experiência é ceder a um capricho intelectual que ignora as mediações sociais impostas

pela modernização e projeta uma imediaticidade ilusória na experiência migrante. Como

anotou Terry Eagleton,  podemos esquecer a totalidade, mas ela não vai nos esquecer

(EAGLETON, 2005).

Não obstante,  também o exercício  da mobilidade do trabalho,  no interior  do

campo histórico da modernização, está sujeito a transformações. Voltaremos a esse tema

mais à frente.

De toda forma, nesse caso, poderíamos contra argumentar dizendo que, mesmo

que o cientista resolva analisar as migrações de outra ótica, tais como a identidade e o
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pertencimento,  ou as  motivações  subjetivas do migrante,  nenhum destes  fenômenos

deixaria de existir no quadro da sociabilidade do trabalho, que projeta a identidade do

migrante a partir de um contexto que produziu essa identidade no trabalho ou que se

abre para o migrante enquanto conjunto de possibilidades de escolha para o exercício da

mobilidade  do  trabalho  –  ninguém  possui  motivações  migratórias  ou  identidades

subjetivas cujas idiossincrasias ultrapassem as fronteiras da mobilização total. 

Entretanto,  mesmo  entre  os  escrupulosos  pesquisadores  das  migrações  que

perceberam a  importância  de  situá-las  a  partir  da  mobilidade há  ambiguidades.  Isso

porque parte dos estudos migratórios enquadrados nesta ótica acaba por reduzir a crítica

da  compulsão  moderna  ao  trabalho  a  uma  espécie  de  sociologia  de  elevador.  A

mobilidade da força de trabalho, que deveria ser alvo de uma profunda desnaturalização,

acaba  ela  mesma  por  ser  naturalizada;  e  as  pesquisas  finalmente  se  voltam  para  a

dimensão  sociológica  da  mobilidade,  ou  seja,  a  mobilidade  social  do  migrante  em

determinados contextos econômicos. 

Nesses  estudos  o  mecanismo  concorrencial  negativo  inerente  ao  capitalismo

(inclusive a concorrência entre trabalhadores) passa a agir como invariante analítica para

que  o  cientista  possa  desenhar  quadros  mais  precisos  de  ascensão  e  declínio  de

determinados grupos de migrantes no interior da divisão social do trabalho. O horizonte

passa a ser mais o da crítica à desigualdade de acesso à mais-valia produzida do que a

crítica  à  própria  valorização do valor  enquanto  forma social  a  ser  abolida.  Nunca é

demais repetir, tais interpretações dependem da naturalização do trabalho, ou seja, da

consideração de que o trabalho é uma relação inerente ao ser humano.

Ainda assim, as particularidades da inserção da força de trabalho dos imigrantes

podem e devem ser consideradas em uma análise que toma o capitalismo como uma

forma de relação social  que  iguala  negativamente  todo  dispêndio de  trabalho  sob  a

forma da mercadoria, ainda que exista desigualdade de salários e profissões para mover

os ascensoristas e sociólogos do trabalho. Para enfrentarmos esse problema o tema da

complexidade do trabalho deve vir  à tona. Também aqui os estudos de Jean Paul de

Gaudemar  oferecem  pistas  valiosas,  quando  estabelecem  um  diálogo  crítico  com os

escritos  de  Marx  sobre  o  tema.  Para  Gaudemar,  Marx,  por  acreditar  na  iminente

homogeneização  das  profissões  por  causa  das  transformações  técnicas,  teria
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negligenciado os desdobramentos da concorrência entre os próprios trabalhadores no

mercado mundial. Nos dias de hoje, em que vemos a terceira revolução industrial levar o

desemprego  estrutural  aos  quatro  cantos  do planeta,  a  questão se  torna  ainda  mais

patente. (KURZ, 1993)

Mesmo nos estudos migratórios que, em linhas gerais, contemplam a dimensão

econômica  dos  fenômenos,  as  variáveis  ‘crescimento  econômico’  e  ‘crescimento

populacional’  costumam  receber  um  tratamento  analítico  autonomizado,  como  por

exemplo em Pierre George (GEORGE, 1972). Ou seja, nesses estudos o comportamento

das  populações  passa  a  ser  analisado de acordo com os  instrumentos  e  métodos  da

demografia, que avalia o crescimento vegetativo e a taxa de mortalidade como dados

separados do todo, ao passo que o desempenho da economia, as taxas de crescimento e

emprego são medidas sem vistas ao desdobramento contraditório da modernização, sem

levar em conta o decréscimo das taxas de lucro e o aumento da mais valia relativa, que

também determinam sua dinâmica.

Quando  oferecemos  tratamento  autonomizado  às  variáveis  (população,

economia etc.) seguimos o raciocínio da ecologia. Na verdade, foi a ecologia que levou

ao pé da letra o método da economia política, ao entender os hábitats enquanto espaços

de circulação de uma força abstrata, que no final das contas pode ser medida em trabalho

–  qualquer  ser  vivo  trabalharia  se  trabalho  fosse  unicamente  o  resultado  da  sua

multiplicação de uma força Y pelo seu deslocamento X. Para os economistas também

uma cidade ou um polo econômico, para ser ainda mais genérico, funcionam enquanto

unidades de circulação de energia trabalho. Se um polo desses estiver saturado irá expelir

trabalhadores  sob  a  forma  de  emigrantes.  Se  este  polo  estiver  desocupado  atrairá

trabalhadores sob a forma de imigrantes (ANDRADE, 1970). No limite, para essa visão

de mundo, tributária ainda da economia política de David Ricardo, o próprio salário

natural poderia ser encontrado no mapa desses centros: a fronteira entre dois centros

representaria o lugar onde o salário estaria mais adequado ao livre mercado. 

Neste esquema explicativo os indivíduos são entendidos como sujeitos racionais

do mercado: supõe-se que qualquer pessoa tenha acesso a todas as informações relativas

à oferta de trabalho e faça suas escolhas unicamente em função delas.  É o chamado

homo economicus, atributo fundamental para estar explicações baseada na economia
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neoclássica. Cada caso particular seria mero reflexo da estrutura geral do mercado; as

motivações pessoais seriam reflexo das causas econômicas. Essa interpretação é chamada

de estruturalista por realizar uma dedução lógica do particular a partir de uma estrutura

invariável. Nesta visão de mundo, entender as migrações é uma consequência lógica do

entendimento dos fatores econômicos. 

Para  um  leitor  ambientado  em  uma  visão  mais  profunda  da  sociabilidade

capitalista, ou seja, para um leitor que já tenha entrado em contato com reflexões sobre

a dimensão contraditória do exercício da mobilidade da força de trabalho, a explicação

estruturalista  não  dá  conta  do  recado.  Apesar  de  tentadora,  a  definição  de  homo

economicus dispensa justamente essa dimensão contraditória inerente à vida social no

capitalismo. Se for verdade que as escolhas individuais de trajetórias de migração ou

alocação da força de trabalho tenham muito a ver com as condições que o mercado

oferece, não se pode dizer que a oferta de empregos é a causa linear da mobilidade do

trabalho.  Isso  porque  a  mobilidade  do  trabalho  existe  enquanto  uma  dimensão

existencial dupla sobre a vida do sujeito moderno: por um lado, a mobilização para o

trabalho  encerrou  as  possibilidades  de  reprodução  social  –  só  se  pode  viver  no

capitalismo a partir  do aluguel da força de trabalho (ou do aluguel de dinheiro e de

terras que são formas derivadas da mobilidade do trabalho). Não obstante, a estratégia

subjetiva  de  posicionamento  no  mundo  do  trabalho  depende  do  exercício  de  livre

escolha sobre quando, onde e como se alugar, considerando inclusive as particularidades

territoriais mais determinadas, como os aparatos de controle populacional, a violência

policial etc. A essa dimensão existencial dupla chamamos de dupla liberdade. A própria

liberdade moderna existe enquanto dimensão dupla e contraditória: a dimensão positiva

da  liberdade  é  a  escolha  individual,  pilar  sem  o  qual  a  sociedade  do  trabalho  não

existiria; a liberdade negativa é o fundamento da escolha, pois é a compulsão objetiva de

ter que escolher trabalhar.

O livre mercado e o espaço econômico como um assoalho liso são os outros

pilares para essa visão que interpreta a migração enquanto uma etapa de alocação ótima

de recursos.  Mas a  existência do Estado e da dívida pública complicam esse  cenário

simplificado por ideólogos (neo)liberais.
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Desde  a  Grande  Depressão  de  1929,  e  as  formulações  teóricas  de  Maynard

Keynes,  a  interferência  pesada  do  Estado  torna-se  um  mecanismo  sem  o  qual  a

reprodução do capitalismo já não pode ser imaginda, contrariando as expectativas dos

ideólogos  (neo)liberais,  que  acreditam  poder  ver  o  mercado  comandado  por  sua

providencial mão invisível.

A partir dos anos 1930, toda vez que o desemprego ultrapassa um certo limite de

controle  sobre  os  salários  e  passa  a  causar  uma  recessão  econômica,  o  Estado  faz

investimentos mediante endividamento público, para assim criar postos de trabalho e

retomar o possível crescimento econômico. São as políticas anticíclicas. 

Com o acirramento das contradições da história da acumulação capitalista, todos

os Estados nacionais do planeta tornaram-se super endividados, ao mesmo tempo em

que assistimos uma monopolização do Capital sem precedentes na história moderna. A

cada  conjunto  de  políticas  anticíclicas  seguiu-se  um  período  inflacionário,  causado

justamente pela mentalidade alopática dos economistas, tratando sintomas e ignorando

as causas das crises. Agora, ainda que sob os auspícios das políticas anticíclicas, o planeta

passou a conviver com inflação e desemprego ao mesmo tempo. 

Desde os anos 1970, a estagnação econômica e a inflação concomitantes fizeram

cair por terra aqueles esquemas explicativos que entendem o movimento da economia

como a repetição infinita de um ciclo natural. Os prognósticos econômicos incorporam

cada vez mais critérios frouxos em suas análises, tais como o humor do mercado ou a

confiança dos investidores,  como tentativa desesperada de camuflar a falência do seu

instrumental. Mas para irmos adiante nessas questões teremos que pensar um pouco

sobre as chamadas crises e a diferença em relação ao colapso da modernização.

Aqui,  como em todos os assuntos que abordamos até agora,  o senso comum

começa  pelo  argumento  antediluviano,  para  parecer  mais  profundo:  a  existência

humana se fundamentaria na superação de crises, o próprio ser humano seria definido

como um ser que supera  crises.  De outro lado temos a fobia da  crise,  um grupo de

ideólogos que acredita que qualquer formulação sobre crise não passaria de engodo para

aumentar a exploração do trabalho. 

O  primeiro  grupo  está  encurralado  em  uma  visão  de  mundo  tributária  do

marxismo ortodoxo da luta de classes, que não enxerga para lá da apropriação privada do
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valor e vê a si mesmo como estrategista de práticas alheias de resistência, quando não

projeta  no  horizonte  uma  imagem  difusa  e  nostálgica  do  capitalismo  de  Estado

soviético. Já aquele outro grupo, ao naturalizar a crise como fundamento ontológico de

um ser humano em geral, só consegue provar a sua própria obsolescência teórica.

Mesmo as formulações mais recatadas, do tipo: o capitalismo vive em um regime

cíclico  de  crises,  não  convencem  completamente.  Mesmo  que  haja  uma  centena  de

discípulos  de  Kondratieff  fazendo e  refazendo contas  sobre  a  cada  quanto  tempo a

economia mundial deixa de crescer, o argumento geral passa ao largo do fundamental,

porque já não é capaz de perceber que seu esquema interpretativo veio abaixo com a

estagflação mundial a partir dos anos 1970. 

Marx, em sua  Lei geral da acumulação capitalista (MARX, 1983) já elencara os

elementos  que permitem associar  internamente as  etapas  de crescimento e  recessão

econômica ao movimento histórico do próprio capitalismo. Este movimento interno do

capitalismo tem uma dinâmica negativa: baseia-se na redução do ‘tempo necessário’ para

a produção ao mesmo tempo em que mantém o ‘tempo necessário’ para produção como

forma de mediação social. Seus princípios são negados por sua própria lógica, à custa do

aumento da jornada de trabalho e da redução relativa dos salários, depois projetados

como antecipação do valor a ser produzido no futuro. 

Hoje a acumulação capitalista passou a existir sob uma nova forma, simulada,

fictícia (KURZ, 1993). A produção global de mercadorias, desde meados dos anos 1970,

com a revolução microeletrônica e a consolidação do mercado de petrodólares, passou a

contar com uma porção ínfima de tempo de trabalho despendido para cada mercadoria.

E  essa  superprodução  monstruosa  de  mercadorias  deixou  de  ser  um  momento  de

valorização de capital para ser apenas seu álibi, que se esconde do presente no futuro.

Agora o dinheiro se antepõe aos processos de valorização fictícia de dinheiro (através

dos  mercados  financeiros)  e  espera  unicamente  ser  autovalorizado.  Os  processos

produtivos tornaram-se apêndices cada vez mais incômodos do corpo social e só não

deixam  de  existir  completamente  porque  a  socialização  pelo  trabalho,  enquanto

processo de disciplinamento dos corpos é a moeda de ouro dos Estados Nacionais em

tempos  como  o  nosso,  nos  quais  as  soberanias  são  geridas  com  muito  esforço  e

pancadaria. E a isso chamamos de o colapso da modernização.
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A  esse  longo  processo  de  crises se  interpõe  um  período  que  faz  da  própria

dimensão contraditória do Capital fictício seu mecanismo de reprodução, resolvendo-se

para a frente enquanto acirra suas contradições internas – da mobilização em massa de

desempregados  estruturais  à  formação de bolhas  especulativas  de  dinheiro  sobrante,

incapaz de encontrar nichos de valorização real devido justamente à eliminação relativa

do trabalho dos processos produtivos. 

A esta dinâmica contraditória da acumulação do capital e do exercício colapsado

da  mobilidade  do  trabalho  deveria  estar  associada  qualquer  tentativa  crítica  de

entendimento  das  migrações  contemporâneas  que  não  se  quer  ver  abduzida  pelo

pragmatismo cínico da gestão dos corpos desencantados com o trabalho.
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III

Era das migrações, era do humanitarismo

O  capitalismo  enquanto  relação  social  nunca  deixou  de  se  transformar.  A

condição de migrante adquire hoje uma centralidade negativa que não possuía há quatro

ou  há  dois  séculos,  já  que  as  migrações  de  hoje  são  muito  diferentes  das  grandes

navegações ou das colonizações sistemáticas do século XIX, quando ainda existia uma

fronteira  global  do  Capital  por  se  formar.  No  limiar  do  século  XXI  o  planeta  foi

transformado em zona fronteiriça global (BAUMAN, 2002, p.83). 

De acordo com a forma como Marx enunciava questão, as levas de imigrantes

são produzidas por expulsões movidas pelo motor subterrâneo da própria acumulação

capitalista (MARX, 2017, n.p.).

As  migrações  e  a  crise  do  capital  podem  servir  como  um  espelho  duplo:

perguntar sobre as migrações nos ajuda a enfrentar a nossa época. E perguntar sobre

essa  época  nos  ajuda  a  formular  o  lugar  do  imigrante  frente  à  sociedade,  suas

potencialidades de tensão com o Capital e o nosso encurralamento histórico enquanto

pesquisadores  das  migrações.  Portanto  valem  as  perguntas:  que  época  é  essa?  Que

migrações são essas?

O  colapso  da  modernização  em  que  vivemos  pretende  se  reproduzir

continuamente,  por  meio  da  reposição  acirrada  dos  seus  termos  tornados

ficcionalizados  (KURZ,  1993,  p.218).  Ao  mesmo  tempo  essa  Era não  consegue  se

imaginar para além do paradigma fordista de crescimento econômico, ainda que para

colocar  em movimento  a  ascensão  de  cifras  tenha  que  levar  a  cabo  a  mais  extensa

mobilização humana já vista pela reprodução em simulacro da sociedade do trabalho,

por meio dos mais diversos expedientes.

Na  Era das Migrações salta aos olhos a proliferação de projetos faraônicos de

desenvolvimento, responsáveis pelo desalojamento forçado de milhões de pessoas em

todo o mundo. Neste aspecto as barragens de hidrelétricas são insuperáveis, gigantescos

expropriadores em massa, tal como se pode perceber a partir de uma pequena lista, a

titulo de ilustração: Belo Monte, Jirau, entre outras, no Brasil, a barragem de Sardar
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Sarovar  ou  o  Projeto  Koyna  na  Índia,  a  barragem  de  Três  Gargantas  na  China,  a

barragem de Sayano–Shushenskaya ou o projeto Goluboye Ozero na Rússia, o projeto

Gran Inga no Congo, que teria o dobro (!) da capacidade das Três Gargantas chinesas, a

hidrelétrica de Cambambe em Angola, construída pelos portugueses nos anos 1950 e

reformada pela nossa Odebrecht etc. etc. etc.

Em  2017  o  planeta  atingiu  a  cifra  oficial  -  de  acordo  com  a  Organização

Internacional do Trabalho - de 200 milhões de desempregados, assistiu à movimentação

de 100 milhões de deslocados nacionais internos e refugiados internacionais e manteve

mais de 10 milhões de pessoas encarceradas  - de acordo com a World Prision Brief  -

sendo que o Brasil disputou o pódio neste último funesto aspecto.

O esgotamento do período de acumulação fordista e a crise do capitalismo tardio

nos colocaram sarcasticamente também na Era do Humanitarismo. Em uma época em

que  a  política  consolidou  o  seu  lugar  autonomizado  de  almoxarifado  da  economia

global, o planeta viu surgir um aparato legislatório e regulatório de extensões também

inimagináveis,  mas  justamente  no  momento  em que  a  soberania  estatal  e  cidadania

liberal  burguesa  atingiram  a  sua  realização  plena,  ou  seja,  ambos  se  tornaram

embalagens formais indiferentes à situação dos seus tecidos sócio-territoriais, tornados

coágulos do Estado de Exceção. Ainda de acordo com a ONU, hoje já são 10 milhões o

número de apátridas, ou seja, indivíduos que sequer compartilham do ‘invólucro formal’

da cidadania (KURZ, 2016, n.p). 

Encurralados entre a necessidade de sujeição ao mundo do trabalho colapsado e

‘a soberania estatal da cidadania de miséria’ (KURZ, 2016, n.p), as levas de mobilização

em massa fogem da decomposição de mercados de trabalho nacionais, de guerras civis,

da decomposição da soberania estatal  territorial  em direção a oásis de produtividade

globais (a fortaleza Europa, Reino Unido, os as grandes metrópoles dos EUA), mas a

cada  dia  reforçam  os  fluxos  internos  ao  Sul  Global,  fezendo  emergir  o  corredor

migratório do Atlântico Sul.

Os  refugiados  das  guerras  de  desenvolvimento (VAINER,  2014,  n.p.) surgem

como categoria autoexplicativa da dinâmica contemporânea, muito mais apropriada do

que a desclassificatória noção de refugiado econômico - como se todos os imigrante e

refugiados em última estância não o fossem. 
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Agora,  as  agências  humanitárias  já  podem  afirmar  cinicamente  que  o

desenvolvimento  econômico  é  responsável  pela  mobilização  forçada  de  milhões  de

pessoas ao redor do planeta, ao mesmo tempo em que ministram o veneno no doente

terminal – ou seja, recomendam diretrizes para programas de desenvolvimento regional

que  se  baseiam  justamente  no  aprofundamento  das  contradições  territoriais  que

produzem novas levas de violentas expulsões.

Aos programas de desenvolvimento, nacionais ou regionais, sempre sob a batuta

da financiabilidade apregoada pelo Banco Mundial e os seus asseclas regionais, associam-

se os programas de proteção humanitária, produtores da malha fina de aparatos globais

de  controle  populacional,  tal  como  o  ‘Estatuto  do  Refugiado’,  que esta  pesquisa

pretende analisar.

A irradiação do discurso humanitarista também atinge as práticas legislatórias,

agora atualizadas para lidar com o permanente estado de exceção global, que tampouco

pode  se  imaginar  sem a  presença  da  sua  própria  polícia  global  ideal,  encarnada  na

OTAN.

E ainda por cima acontece que, justamente no período em que as determinações

da  sociabilidade  regida  pelo  valor  se  infiltraram  mais  criticamente  nos  poros  da

sociedade, os teóricos e ideólogos da modernização querem ver afastadas as explicações

que minimamente flertam com a crítica da economia política. 

Desde  meados  dos  anos  1980,  o  pós-modernismo  engrossa  as  fileiras  do

relativismo teórico com o argumento de que estaria defendendo a  social-democracia

(keynesiana) (Foucault) ou a civilização (keynesiana) do serviço público (Bourdieu), em

oposição  aos  totalitarismos  políticos  ou  de  uma  perspectiva  conservadora  da

modernização,  incapaz  de  se  ver  livre  da  sua  forma social.  Esse  novo horizonte  de

paradigmas ganhou ainda mais força depois da queda do muro de Berlim e do colapso da

União Soviética, quando o capitalismo pôde se afirmar cinicamente como o único modo

de produção vigente.

Visto dos nossos dias, já podemos perceber que tanto a URSS quanto o bloco que

a  orbitava  nunca  deixou  de  pertencer  ao  modo  de  produção  capitalista.

Contraditoriamente, a crítica ao capitalismo, sucumbida por uma ideologia fatalista de

fim  da  história,  passou  a  ignorar  obstinadamente  o  pertencimento  do  socialismo
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realmente existente como etapa interior e retardatária relativa ao próprio processo de

modernização (KURZ, 1993, p.35).

A  popularidade  das  teorias  pós-modernas  revela  o  quão  pouco  a  consciência

crítica sobre o capitalismo caminhou nas últimas décadas, uma vez que a adesão cega à

sociabilidade  moderna  e  a  recusa  de  qualquer  crítica  à  totalidade  alinha-se

imediatamente ao  totalitarismo realmente existente do modo de produção capitalista,

que não se deixa abater só porque deixamos de nos referir a ele. O fatalismo do pós-

estruturalismo se revela também na preocupação crescente com o  poder. A crítica do

poder,  mesmo  que  situada  entre  a  crítica  das  subjetividades  agenciadas  pela

modernização e os aparatos estatais de controle - as tecnologias do Eu e as técnicas de

policiamento se se quiser manter os termos de Michel Foucault  (FOUCAULT, 1990) -

projeta  uma  zona  cinzenta  sobre  a  mediação  social,  uma  vez  que  recusa

dogmaticamente  qualquer  formulação  sobre  a  totalidade  da  sociedade  moderna,

confundindo a crítica da totalidade com uma ideologia totalitária.

O sistema político de controle dos corpos dóceis (FOUCAULT, 2009) é realmente

um nível importante da análise crítica da sociedade contemporânea. Mas a biopolítica

como um sistema é insuficiente para enfrentar criticamente a modernização, porque a

sociedade produtora de mercadorias nunca esteve diretamente sob o controle político

dos homens ou das suas formas de governo, tal a crítica de Karl Marx ao Capital nos faz

entender.  (MARX, 1983).

Talvez  por  isso  a  noção  de  sociedade  sacrificial  de  Giorgio  Agamben  se

aproximaria um pouco mais dos sacrifícios diariamente perpetrados em nome do deus

dinheiro e da obtusa financiabilidade das ações políticas do que as críticas mais rasteiras

das síndromes foucaultianas de poder. Não obstante, para colocar em movimento essa

formulação, o próprio Agamben se aprisiona em uma concepção ontológica do poder e,

lançando mão de um obscuro e alienígena estatuto romano, obscurece ainda mais o

feitiço da mercadoria ou invés de iniciar uma elaboração crítica do problema, já que ele

próprio, enquanto teórico, está aprisionado a crítica das formas de governo.

Não  por  acaso,  nos  escritos  de  Hannah  Arendt  pode-se  encontrar  uma

formulação  sobre  o  totalitarismo que  pode  dar  acesso  a  um  entendimento  sobre  o

Estado e os direitos humanos que vá um pouco além destes teóricos. A formulação de
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Arendt ainda está parcialmente insuperada no horizonte da teoria crítica e isso se deve à

lucidez de suas análises sobre o esqueleto do sistema político europeu, mas também por

ser uma formulação ainda não aprisionada pela teoria pós-moderna e pós-estruturalista,

que passou a bloquear etapas fundamentais do raciocínio. Mesmo que em linhas gerais

sua filosofia política liberal dependa de um arranjo ontologizante, sua análise da situação

política européia no pós guerra é fundamental. Em uma frase, em Arendt a biopolítica é

produto do século XX e não o ponto de partida antropológico de um pensar filosófico.

Em  um  trecho  de  Origens  do  totalitarismo  (ARENDT,  2014),  intitulado  “O

declínio do Estado-Nação e o fim dos direitos do homem”, há um texto que mistura a

crônica de guerra à análise política, com elementos ainda insuficientemente digeridos

em pleno século XXI. Arendt relata a perplexidade da sociedade frente à catástrofe da

Primeira  Guerra  Mundial,  um  evento  desproporcional,  que  havia  dilacerado

irremediavelmente  a  comunidades  dos  países  europeus,  provocando  inflação,

desemprego, crises financeiras irrecuperáveis, guerras civis mais sangrentas que todas as

precedentes,  seguidas  de  migrações  de  grupos  humanos  que,  ao  contrário  dos  seus

predecessores,  não  eram  bem-vindos  aonde  quer  que  chegassem  e  não  podiam  ser

assimilados em parte alguma. Este grupo de refugiados e apátridas perdera seus direitos

nacionais, tornando-se o refugo da terra.

A Primeira Guerra Mundial, ainda de acordo com Arendt, destruíra a fachada do

sistema  político  europeu  e  deixara  à  mostra  o  seu  esqueleto,  suas  fragilidades

fundamentais. Sobre aquela categoria de pessoas que o mundo chamava de  refugo da

terra, abatia-se agora a perda daqueles direitos até então tidos como inalienáveis, ou seja,

os Direitos do Homem.

Quando recebidos em outros países da Europa, os apátridas e as minorias, como

judeus e ciganos, eram forçados a viver sob as leis de exceção dos Tratados de Minorias

ou sob a ausência absoluta de leis. Na decomposição do sistema político europeu ao seu

esqueleto – a realização lógico-histórica do invólucro formal da soberania e da cidadania

burguesas – os refugiados eram situados como portadores de uma decomposição que

inclusive os relegara à condição de simples seres humanos.

No  contexto  da  Segunda  Guerra  Mundial,  os  Estados  Nações  mostraram-se

incapazes de incorporar os indivíduos que haviam perdido seus direitos nacionais ao
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perderem os direitos humanos. A escala de valores que identificava os refugiados como

refugos atingia também os países que os recebiam. Arendt anota que o jornal oficial da

SS, Schwartze Korps dizia, em 1938, que o mundo se convenceria de que os judeus eram

de fato o refugo da terra,  assim que começassem a atormentá-los em suas fronteiras,

como mendigos sem identificação, sem nacionalidade, sem dinheiro e sem passaporte.

Ainda de acordo com Arendt, as afirmações cínicas do inglês Edmund Burke, no

fim do século XVIII, de que os direitos do homem em nenhum lugar podem ser mais do

que os direitos de um inglês, provou ser amargamente verdadeira. Não existem direitos

inalienavelmente humanos. E as democracias ocidentais revelavam uma covardia cruel

frente à hipocrisia leviana desses direitos.

À sombra do holocausto, a Liga das Nações, e logo em seguida a ONU, assume a

imagem  de  cavaleiro  da  triste  figura dos  ideais  modernos  da  liberdade  e  da

autodeterminação dos povos. Seu idealismo fútil, nas palavras de Arendt, foi incapaz de

equalizar  uma  determinação  geral  de  direito  à  dignidade  humana  e  à  realização

constitucional desse direito. Essa contradição residia antes de tudo no próprio caráter

inalienável  dos  Direitos  Humanos,  que  eram  colocados  acima  das  determinações

constitucionais, para que a dignidade humana não dependesse dos direitos nacionais. 

Nenhum  paradoxo  da  política  contemporânea  é  tão  dolorosamente  irônico
como  a  discrepância  entre  os  esforços  de  idealistas  bem  intencionados,  que
persistem  teimosamente  em  considerar  ‘inalienáveis’  os  direitos  desfrutados
pelos cidadãos dos países civilizados, e a situação de seres humanos sem direito
algum. (ARENDT, PP. 291, 2014).

Na  Segunda  Guerra  Mundial,  a  abolição  dos  direitos  nacionais  de  parcelas

consideradas  refugo da terra  eliminou qualquer  possibilidade de garantia  de direitos

humanos em geral. O humanitarismo deve ser visto até hoje à sombra desse doloroso

paradoxo.  Assim,  a  dimensão  insuperada  da  análise  política  dos  escritos  de  Hannah

Arendt  diz  respeito  ao  paradoxo  inaugural  ao  qual  os  Direitos  Humanos  estão

aprisionados, a um passo de uma elaboração radical do problema do homem abstrato do

Capital. 

Isso  porque,  de  acordo  com  Arendt,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  do

Homem, do fim do século  XVIII,  apontava  para a  superação do paradigma político-
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teológico. O homem abstrato vê-se frente a frente com sua própria autodeterminação na

forma da Lei, alheia ao comando divino ou aos costumes históricos. 

Do  nosso  ponto  de  vista,  na  prática  histórica,  a  superação  do  paradigma

teológico executou a laicização da teologia sob a forma enfeitiçada da mercadoria. E o

homem abstrato submete-se agora à transcendental e cega autovalorização do Capital.

Paradoxalmente,  entretanto,  essa  passagem  dependia  da  criação  de  um  ser

humano abstrato – forma juridificada do contrato compulsório da forma mercadoria –

do qual os direitos humanos dependem intrinsecamente. Assim, no instante em que os

proclamados  Direitos  Universais  do  Homem se  defrontavam com seres  que  haviam

perdido  todas  as  outras  qualidades  e  relações  específicas,  exceto  que  ainda  eram

humanos, os direitos humanos desmoronaram.

Arendt conclui com uma formulação paradigmática:  o mundo não viu nada de

sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano. Pelo contrário, o maior risco que

corriam os sobreviventes do holocausto, internados nos campos de concentração e de

refugiados e até os relativamente afortunados apátridas, residia no fato de terem sido

reduzidos à nudez abstrata, enquanto espécimes genéricos do Homem. 

Não obstante, os horrores do holocausto também fizeram os direitos humanos

serem repensados,  em alguma medida.  Assim,  diversos  países  passaram a garantir  o

direito  de  asilo  sob  o  Estatuto  do  Refugiado  (1951),  incorporando  mecanismos

constitucionais de equalização do problema em suas legislações nacionais. No Brasil essa

solução surgiu com a Lei 9.474, de 1997, que dispõe sobre a metodologia e os órgãos

competentes para a recepção do solicitante de refúgio no país.

Portanto,  a  equalização  histórica  dos  direitos  humanos  ocorre  enquanto

nacionalização do direito humano em geral que se transforma em direito constitucional

nacional, mas justamente enquanto o paradigma do Estado de Exceção se encontra em

plena execução, coagulado na forma de Estado gestor do colapso da modernização.

No caso do Brasil a execução do Estatuto do Refugiado colocou em movimento

estas contradições:  a avaliação caso a caso dos solicitantes de refúgio não conseguiu

coibir  desvios  interpretativos  muito  apropriados  ao  Estado  de  Exceção.  Ao  mesmo

tempo,  o  encurralamento  do  imigrante  internacional  na  posição  de  “solicitante  de

refúgio”, dado o esgotamento de todas as outras possibilidades jurídicas, levou o Brasil a
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taxas  recordes  de  indeferimento,  ao  passo  que  dezenas  de  milhares  de  imigrantes

passaram a viver por anos em um limbo jurídico, na condição temporária-permanente

de solicitantes de refúgio.

O trágico da situação faz lembrar a parábola kaf kiana Diante da Lei, inscrita no

livro O processo e que conta a história de um camponês que se apresenta diante da Porta

da  Lei  em busca  de acesso.  Ele  permanece  sentado  diante  da  porta  por  anos  a  fio;

atrofiado  e  enlouquecido  junta  forças  para  perguntar  ao  guarda  da  porta  como era

possível que em todos aqueles anos, apesar de não obter permissão para entrar, ninguém

mais se apresentara à porta. O guarda declara que aquela porta fora feita somente para

ele e agora que ele agonizava já podia fechá-la.

É neste contexto que os imigrantes africanos no Brasil contemporâneo surgem

como objeto da nossa pesquisa. 

A atribuição do Estatuto do Refugiado no Brasil tem revelado a aplicabilidade dos

Direitos Humanos enquanto aparato de controle imigratório, uma vez que acaba por

aprisionar  os  imigrantes  nos  estratos  inferiores  do  mercado  de  trabalho,  realizando

trabalhos temporários adequados ao seu regime de imigrante temporário-permanente.

O  humanitarismo  associado  aos  programas  de  desenvolvimento  fazem  eclodir  os

aparatos de auto-agenciamento e o expediente individualizante do empreendedorismo. 

Do outro lado da ponte sobre o atlântico – expressão que dá título a um estudo

sobre  a  cooperação  para  o  desenvolvimento  produzido  pelo  Instituto  de  Pesquisas

Aplicadas (IPEA), objeto da nossa pesquisa,  a exportação de serviços financiados pela

rolagem da dívida pública brasileira via BNDES atinge a fronteira financeira africana ao

modernizar as infraestruturas de Angola e Moçambique, o que faz levando consigo seus

próprios  engenheiros  e  quadro  técnico-administrativo.  Por  tabela,  a  modernização

brasileira acirrou a concorrência entre trabalhadores no mercado de trabalho angolano,

retroalimentando a emigração de uma série de trabalhadores complexos, inclusive para

o Brasil, onde podem ser encontrados na posição de faxineiros e ajudantes de cozinha

nas metrópoles, vivendo por anos em um regime de exceção jurídica, como solicitantes

de  refúgio.  O  novo  triângulo  do  Atlântico  sul,  entretanto,  não  é  o  imperialismo

brasileiro, porque seu último vértice é norte americano e chinês e sua gestão policial
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repousa  na  OTAN.  As  empreiteiras  brasileiras  são,  contudo,  as  executoras  do

imperialismo de exclusão (KURZ, 2016) na África lusófona contemporânea.

O Estatuto do Refugiado supõe leviana e hipocritamente que este indivíduo vive

na  condição  de  migrante  temporário.  Depois  das  incorporações  constitucionais  que

sofreram, os direitos humanos, paradoxalmente, não podem ser imaginados fora de um

regime de Estado de Direito.  Quando um refugiado revela uma situação de crise do

Estado de Direito, a recepção deste indivíduo em outro Estado só pode acontecer com a

premissa de que se trataria de uma interrupção temporária do Estado de Direito naquele

país. Encerra-se assim, para o humanitarismo, qualquer fôlego para perguntar o que de

fato  tem  acontecido  com  o  Estado  de  Direito.  Os  direitos  humanos  passam  a  agir

enquanto instrumento do Estado de Exceção, do qual agora são parte irremediavelmente

integrante.

Em que pese todo o discernimento de Hannah Arendt, um aspecto permanece

fora do escopo de suas perguntas,  em consequência do seu isolamento no campo da

filosofia política. Trata-se do aspecto mais amplo daquilo que Arendt chamou de caráter

abstrato do homem em geral. O homem abstrato é visto com acuidade pela autora no

que se refere à sua dimensão política, ou seja, à existência contraditória do indivíduo

moderno, inalienavelmente pertencente ao gênero humano, mas necessariamente atado

a um regime de soberania  de um Estado Nacional,  fundamento  e  executor  de todo

direito.

Acontece que toda posição política no seio do Estado Nacional existe referida à

sociedade  civil,  onde  o  Capital  rege  as  determinações  fetichistas  movidas  pelos

indivíduos privados (MARX, 2010). A existência de um ser humano em geral, abstrato,

indiferenciado frente ao Estado como qualquer outro cidadão, só pode existir em relação

a outro nível dessa abstração, ou seja, ao caráter objetivamente abstrato das relações

sociais no capitalismo.

Esse outro viés da dimensão abstrata do homem moderno se revela com mais

nitidez a cada passo em falso dado pela cruzada dos Direitos Humanos. Se o direito

moderno determina a priori o reconhecimento de todo indivíduo como pertencente ao

gênero humano, e por isso inalienavelmente objeto dos Direitos Humanos, o sujeito
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empírico se vê confrontado com a necessidade de ser monetariamente solvável para que

se autoafirme como pertencente ao gênero humano (KURZ, 2003b).

A modernização – e por meio dela a mobilização total para o mundo do trabalho

– transformou a solvência econômica em um critério de participação do sujeito empírico

no gênero humano, já que a declaração dogmática dos direitos humanos não tem força

para garantir nenhum pertencimento objetivo à comunidade humana.

Há cerca de quatrocentos anos, Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura,  de

acordo com o relato que dele nos deixou Miguel de Cervantes, abandonava o seu vilarejo

em La Mancha para endireitar os tortos e desfazer todo gênero de agravo, em prol do

gênero  humano  (CERVANTES,  2008).  Logo  na  primeira  parada,  entretanto,  um

estalajadeiro lhe pergunta se trazia então algum dinheiro no bolso. Como Dom Quixote

nunca havia lido nas histórias de cavaleiros andantes que algum o levasse, o estalajadeiro

lhe responde que muito se enganava se pensasse que cavaleiros andantes não levassem

dinheiro – e ainda que se isso não se escrevesse nas histórias de cavalaria era unicamente

por terem entendido os autores delas que não era preciso escrever coisa tão clara e tão

necessária de levar quanto era o dinheiro.

Frente  aos  Direitos  Humanos,  resta-nos  uma posição  dolorosamente  irônica,

como leitores de Dom Quixote, a mesma dolorosa ironia que o mundo moderno sente

frente ao cavaleiro da triste figura: maltratado, aprisionado, torturado justamente por ter

acreditado literalmente naquelas  soadas sonhadas invenções que lia,  que para ele não

havia no mundo história mais certa. 

Karl  Marx  dizia  que  Dom  Quixote  sofreu  por  imaginar  que  onde  quer  que

chegasse encontraria o mundo regido pelos costumes da Cavalaria. O humanitarismo

está  encurralado  nesta  mesma  literalidade  por  imaginar  que  onde  quer  que  chegue

encontrará os princípios formais dos direitos humanos em que pese sua dependência

objetiva em relação à economia política de cada Estado-nação. 

Hoje  o  humanitarismo  se  divide  basicamente  em  dois  campos,  ambos

razoavelmente  incapazes  de  entender  o  significado  negativo  da  monetarização  no

horizonte histórico da modernização. 

De um lado e em sua versão mais antiga - a filantropia -, o humanitarismo age

basicamente por meio da doação de mercadorias e de dinheiro. Em suas versões mais
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desenvolvidas essa dimensão do humanitarismo chega a articular um setor industrial

inteiro, voltado ao mercado das doações, subsidiadas por dívidas públicas principalmente

nos  Estados  Unidos  e  na  Europa  Ocidental.  Em  torno  às  Nações  Unidas  um  ramo

completo de indústrias passou a fabricar água, comida, cobertores, barracas, remédios

etc.,  vendidos em feiras humanitárias globais às agências das Nações Unidas,  criando

postos de trabalho tecnocrático na Alemanha,  na Suíça e em diversos outros países,

inclusive no Brasil, sedes de escritórios regionais da ACNUR.

O outro lado do humanitarismo contemporâneo surgiu justamente do combate

às  consequências  desastrosas  que  a  indústria  humanitária  vem causando em  todo o

planeta.  Recentes estudos produzidos no Reino Unido (TERRY, 2002)  apresentam os

efeitos contraditórios das doações humanitárias que levaram setores industriais inteiros

à falência no continente africano, incapazes que foram de concorrer com um produto

que  chegava  ao  mercado  por  preço  zero.  Entretanto,  esta  dimensão,  que  pode  ser

chamada de humanitarismo desenvolvimentista, acabou por ser forte agenciadora de um

aparato de controle ainda mais fino sobre o imigrante e mesmo sobre o trabalhador em

geral:  o  empreendedorismo  tornou-se  o  seu  evangelho.  E  cabe  também  ao

humanitarismo  desenvolvimentista  ampliar  as  fronteiras  dos  mercados  financeiros,

através de uma nova espécie de derivativos financeiros humanitários.

O empreendedorismo é uma prática do humanitarismo desenvolvimentista que

pretende criar condições de reerguimento de setores econômicos ou até de países ou

regiões  inteiras  arrasadas  pelo colapso da modernização.  Longe de problematizar  os

fundamentos  desses  desertos  de  produtividade,  o  empreendedorismo  limita  seu

horizonte  de  expectativas  ao  campo  da  gestão  de  exércitos  de  trabalhadores

desempregados,  com  a  desvantagem  de  servir  como  um  mecanismo  de  auto-

responsabilização das trajetórias individuais. Ao fim e ao cabo, expedientes como esses

bloqueiam a possibilidade de entendimento crítico sobre o colapso da modernização e

da construção coletiva de instrumentos para o seu enfrentamento.

Se com Hannah Arendt  descobrimos o paradoxo dos Direitos  Humanos,  não

podemos  deixar  de  refazer  suas  perguntas  ao  mundo  contemporâneo.  A  Crise  dos

Refugiados, um nome que se convencionou utilizar para referir-se às levas de imigrantes

lançando-se  em  botes  no  Mar  Mediterrâneo,  garantiu  bastante  relevo  à  causa  da
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Mobilidade  Humana.  Frente  à  catástrofe  das  fronteiras  vigiadas  e  dos  aparatos  de

controle sobre a migração nas fronteiras, a luta por direito à migração ganhou plena

legitimidade.  Mas,  analogamente aos direitos humanos,  a declaração abstrata  de que

basta  pertencer  ao  gênero  humano  para  obter  o  direito  de  migrar  surge  no  exato

momento em que as estratégias coletivas de migração se dissolvem em naufrágios em

massa, de pessoas fugindo da realização do invólucro formal da soberania e da cidadania

burguesa no colapso da modernização. Longe de ser uma estratégia social e coletiva de

imigração, a crise contemporânea dos refugiados, que projeta centenas de milhares de

pessoas em direção ao mar, revela o terror por trás da redução à nudez abstrata destes

indivíduos,  à  sua  existência  puramente  humana.  São  pessoas  a  quem  só  sobrou

reivindicar a mobilidade humana.
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IV

Sujeição, personificação e transcrição retardatária no estudo das migrações

O método científico indutivo preconiza que as situações concretas,  sejam elas

dados estatísticos, fatos históricos ou transcrições de falas de entrevistados, sejam ponto

de  apoio  para  a  elaboração  de  uma  formulação  mais  geral  sobre  o  problema

apresentado. De outro lado, em combinação com a dedução, tais fatos poderiam ser

postos à prova quando confrontados com elaborações teóricas mais gerais que obrigam a

que estes pontos de apoio estabeleçam relações com a totalidade do fenômeno social no

qual este fato, dado ou fala estaria inscrito.

Esse percurso, aliás a regra geral da produção científica burguesa, passa ao largo

do problema de fundo, referente à produção social dos dados, dos fatos e das falas em

função da forma social que organiza, tanto as nossas práticas sociais, quanto as nossas

formas de representação destas práticas.

Por  isso,  e  em consonância  com a  reflexão  crítica  sobre  o  método científico

positivista, partimos da necessidade de recusar o mundo pseudo-concreto, que deve ser

necessariamente destruído para que uma representação objetiva da realidade se torne

possível.  Nisto, seguimos a elaboração do filósofo marxista Karel Kosik (Kosik, 2010,

p.10) que postulou esse percurso crítico e abriu caminho para a reelaboração da crítica

ao método da economia política, tal como formulada por Marx (Marx, 1982, p.3-23).

A partir desta viragem já não se pode partir daquilo que se apresenta socialmente

como concreto, uma vez que como constructo social, um dado, fato ou fala já é em si

produzido  em  mediação  com  a  forma  social  fetichista  da  mercadoria.  Assim,  é

necessário, a toda formulação crítica de entendimento de mundo partirmos da crítica da

determinação apriorística da forma social  da mercadoria que antecede os fenômenos

sociais  e  lhes  provê  a  régua,  o  esquadro e  a  gramática  para  que,  como fenômenos,

venham a se manifestar. Nisto reside o problema da crítica da objetividade inconsciente,

tal como foi didaticamente elaborado por Claus Peter Ortlieb. (ORTLIEB, 2010, n.p.)

Assim,  se  seguirmos  a  pista  deixada  por  Marx  em  sua  crítica  ao  método  da

economia política, devemos tomar as abstrações realmente existentes, da valorização do
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valor e da submissão à forma da mercadoria como pontos de partida fetichistas, ou seja,

que passam às costas dos sujeitos que vierem a elaborar seus dados ou versões de fatos. 

No que concerne à recepção destas elaborações críticas no método científico da

Geografia, Máximo Quaini apresenta uma síntese bastante clara do problema da relação

entre  determinação  formal-abstrata  e  elaboração  de  conteúdos  concretos  em  seu

Marxismo e  Geografia (QUAINI,  2002,  p.37-41),  em geral  muito  pertinente  de nossa

perspectiva. Quaini não faz mais do que uma transposição do problema acima referido

como tema com o qual qualquer elaboração epistemológica crítica em Geografia deve se

relacionar enquanto vivermos sob os ditames do Capital; senão, mesmo parecendo uma

epistemologia crítica, estaremos fazendo sua apologia.

E  no  que  concerne  à  elaboração  de  entrevistas  com  imigrantes,  como  se

relacionariam estas questões? Acreditamos que um ponto fulcral de uma metodologia

crítica de entrevistas reside na fase da transcrição. A metodologia que utilizamos parte

da recusa da utilização do instrumental da história oral, que para nós faz a apologia do

mundo  pseudo-concreto  a  que  se  refere  Kosik.  A  utilização  de  instrumentos  de

transcrição  literal  das  falas  dos  entrevistados  faz  a  apologia  de  um  mundo pseudo-

concreto justamente na medida em que bloqueia qualquer distinção entre a  fala  e a

transcrição da fala, reduzindo o que é dito a uma dimensão concreta inescapável, alheia

a  determinações  formais  realmente existentes.  Para  a  história  oral,  que acredita  dar

poder ao entrevistado na medida em que transcreve sua fala literalmente, as análises de

conteúdo que consideram as determinações sociais só poderiam vir a posteriori  da fala

transcrita, aberta a análises de quem quer que seja, na medida em que apresenta a fala do

entrevistado como fato.

Nisto  já  reside  uma  série  de  problemas.  Por  um  lado,  a  apologia  do

empoderamento,  via  transcrição  de  falas  de  pessoas  em situação  de  vulnerabilidade

social, passa ao largo de qualquer elaboração crítica a respeito da especificidade da forma

reificada  de  dominação  social  que  o  Capital  preconiza.  Neste  sentido,  alinhada  às

formulações pós-estruturalistas que entendem o discurso e o Poder como dimensões

imanentes do Homem, acabam prestando um desserviço à crítica da forma social  da

mercadoria, por naturalizá-la como uma forma de Poder entre outras. Se na sociedade
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capitalista o Poder passa pelas coisas, a crítica do Poder que não passa pela crítica da

mediação coisificada desempodera justamente quem pretende acessá-lo.

Não obstante, a própria recepção da fala pelo entrevistador encontra-se atada a

determinações categoriais da sua percepção. Aqui, de novo, vale a referência ao sujeito

transcendental kantiano tal como nos apresenta Ortlieb (2010, n.p.): nossas categorias de

entendimento modernas (tais como tempo e espaço) seriam instrumentos de elaboração

de teorias, visões, entendimentos de mundo que têm sua própria estruturação ligada à

formação da subjetividade moderna, determinada por uma razão  a priori  que por sua

vez determina a forma do entendimento. De outro lado, mesmo as nossas categorias de

percepção  (tais  como  a  visão,  a  audição)  também  precisam  ser  encaradas  como

constructos sociais e históricos. A capacidade de ouvir não é unívoca. Nossa percepção é

produto de um processo de adaptação àquela mesma razão  apriorística  à  qual  estão

atadas nossas categorias de entendimento. 

Por  isso  qualquer  elaboração  sobre  uma  experiência  ouvida  ou  escrita  está

inscrita  em um conjunto de determinações  formais da própria  modernização.  A fala

envolve a codificação apriorística da linguagem, no mais um constructo social e histórico

ao  qual  não  damos  a  devida  importância  enquanto  lançamos  mão  dele.  E  o  ouvir

também impõe a necessidade da decodificação, a partir de um arsenal próprio de códigos

que  transformam o primeiro conjunto  de  códigos,  parcialmente  irrefletidos,  em um

novo conjunto, como forma de entendimento também parcialmente irrefletida.

A  escrita,  contudo,  surge  como  um  momento  privilegiado  de  decodificação

crítica  deste  longo  percurso  de  códigos  apriorísticos.  Toda  transcrição  é  uma

decodificação retardatária que busca no próprio instrumental do ouvinte ou do escritor

categorias  de  entendimento  que  permitam  criar  um  código  para  o  problema  que  o

entrevistador ou o leitor deseja relatar.

Mas, se toda transcrição é uma codificação retardatária, há nisso também uma

vantagem. O tempo entre a escuta e a escrita pode ser preenchido por uma série de

mediações que buscam situar as determinações formais daquilo que foi dito e ouvido.

No que concerne ao estudo da mobilidade do trabalho, tais mediações precisam

amparar-se em uma teoria sobre a forma de manifestação das posições subjetivas no

capitalismo. Sua  apresentação demanda,  assim, uma reflexão sobre o  lugar  social  da
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personificação – das  dramatis personae  a que se referia Marx – que ganham existência

em  relação  aos  lugares  que  a  sociedade  produtora  de  mercadorias  lhes  faculta.  Em

outras palavras, esta discussão pode ser pensada a partir da relação entre personificação

e autonomização.

Capital,  terra,  trabalho!  Mas o capital  não é uma coisa,  mas determinada
relação  de  produção  social,  pertencente  a  determinada  formação  sócio
histórica que se representa numa coisa e dá um caráter especificamente social
a  essa  coisa.  O capital  não  é  a  soma dos  meios  de  produção  materiais  e
produzidos. O capital são os meios de produção transformados em capital,
que, em si, são tão pouco capital quanto ouro ou prata são, em si, dinheiro.
São  os  meios  de  produção  monopolizados  por  determinada  parte  da
sociedade, os produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e
às  condições  de  atividade  exatamente  dessa  força  de  trabalho,  que  são
personificados no capital por meio dessa oposição. (MARX, 1985, Livro III,
Tomo II, p.269)

A partir da questão proposta por Marx em sua fórmula trinitária, o processo de

autonomização das categorias do capital em terra, trabalho e Capital depende ao mesmo

tempo  do  surgimento  das  suas  respectivas  figuras  personificadas  separadamente  na

sociedade. 

No Brasil  o  processo  de autonomização categorial  dependeu do rompimento

com a figura  do Coronel,  que concentrava  muitas  vezes  a  figura  do proprietário  de

terras, de polícia e de patrão. A formação do Estado Nacional brasileiro coloca todas

essas  figuras  em  outro  patamar  de  autonomização,  e  suas  figuras  podem  existir

enquanto personificações autonomizadas da terra, do trabalho ou do capital. A partir daí

surge a possibilidade da personificação do trabalho por meio da manifestação da fala e da

escrita que assume assim o ponto de vista  do trabalhador,  enquanto categoria  social

autonomizada.

A economia nacional territorializada criou aparatos específicos para gerir  seus

corpos humanos. Precisou também criar um conjunto de posicionamentos sociais que

legitimassem as ações de controle populacional, seja com legislações para a imigração,

seja com campanhas ou agências de imigração.

A globalização das migrações chama atenção para a indústria cultural, que passa

a permear diversas manifestações discursivas dos aparatos de gestão migratória, a ponto

de ser difícil diferenciar uma peça de conscientização do Alto Comissariado das Nações
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Unidas para Refugiados de um filme hollywoodiano sobre o tema – às vezes são os

mesmos  atores  atuando  como  celebridades  humanitárias.  A  discussão  sobre  as

tecnologias  do eu,  da  maneira como Foucault  colocou o  problema,  teria  um espaço

garantido neste  tema. De toda  forma, os  aparatos  de gestão e as  tecnologias  do Eu

convergem  para  a  gestão  dos  corpos  dóceis  e  agora  improdutivos,  conforme

argumentaremos durante a pesquisa.

Não obstante, quando um imigrante entrevistado elabora a sua fala, lança mão

das suas próprias tecnologias do Eu que, já que são também produtos históricos, podem

ser elaborados e tornados conscientes durante o processo de re-codificação retardatária

de que o entrevistador lança mão quando transcreve a fala do entrevistado, a fim de

trazer  à  luz  o  lugar  social  autonomizado do trabalhador  enquanto  uma máscara  de

caráter  do  processo  de  modernização,  tal  como  também  apresentaremos  mais

detalhadamente ao longo desta pesquisa.

Portanto,  é  a  partir  de  uma  teoria  da  personificação  social,  historicamente

determinada, que as falas das personas precisam surgir. Ninguém fala no vazio, toda fala

é interessada e endereçada, ainda que o espaço no qual a voz ecoe não seja isonômico,

como  quer  a  econômica  política  e  nem  os  mecanismos  de  dominação  e  poder

diretamente  controlados  pelos  remetentes  das  falas,  já  que estamos falando de uma

sociedade enfeitiçada pela mercadoria. 

A  partir  da  decodificação  retardatária,  corremos  o  risco,  é  verdade,  de  nos

aproximarmos da transcrição das falas que segue um procedimento lógico-dedutivo, em

busca de livrar as falas dos entrevistados das máscaras de caráter social que assumem

enquanto indivíduos concretos.

Este  não é,  contudo,  um mero procedimento  metodológico:  a  própria  forma

social fetichista da mercadoria é que se antepõe à fala, à audição e à escrita e enquanto

tal  determinação  apriorística  não  for  trazida  criticamente  à  tona,  permaneceremos

encurralados, fazendo sua apologia.

Assim, as falas de diversos imigrantes ao longo deste relato de pesquisa foram

retardatariamente codificadas,  seguindo de perto  as sugestões  do crítico literário  Ian

Watt. De fato, este, ao analisar os escritos de Joseph Conrad sobre o Congo, observou,

na voz narrativa do personagem Marlow, uma dimensão imprecisa que, justamente por
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tomar consciência da sua imprecisão, consegue oferecer instrumentos de narração mais

objetivos que o pretenso relato objetivo, este, de cunho mais jornalístico (WATT, 1981,

p.126). 

Watt chamou de  delayed decoding essa metodologia consciente da imprecisão,

que toma a própria  imprecisão como elemento da elaboração escrita.  E entendemos

como  decodificação  retardatária  a  metodologia  de  transcrição  de  falas  que  elege  a

mediação da forma mercadoria como elemento fundante da constituição do ponto de

vista  social  (a  personificação)  do  entrevistado:  o  atraso  da  transcrição  faz  da

desvantagem  um  instrumento  de  elaboração  consciente  e  em  tempo  do  dito  como

mediado por uma dramatis personae. 

Acreditamos  estar  recusando  assim  a  apresentação  de  uma  fala  como

representação de um indivíduo concreto. Antes a tomamos como forma de manifestação

de  uma  persona  autonomizada,  um  procedimento  que  busca  uma  forma  de

desnaturalização  das  falas  dos  indivíduos  concretos  a  partir  das  determinações

categoriais das suas posições sociais autonomizadas.

Na prática, o produto final em nossos relatos de entrevistas são composições a

partir  de  uma  série  de  entrevistas  com  indivíduos  concretos,  transcritos  como

personagens síntese de múltiplas determinações - como sugeria Marx em sua crítica ao

método  burguês  da  economia  política  -,  onde  surgem  recodificadas  situações  dos

solicitantes  de  refúgio e  refugiados de Angola,  Senegal  e  do Congo,  socializados  no

Brasil  contemporâneo  enquanto  dramatis  personae  sujeitos  à  forma  fetichista  da

mercadoria do Capital.

*

A dimensão empírica mais importante desta pesquisa são as falas dos diversos

sujeitos  envolvidos:  imigrantes,  outros  pesquisadores,  trabalhadores,  voluntários  e

religiosos  envolvidos  com  o  acolhimento  e  a  “facilitação  social”  dos  imigrantes,

funcionários de agências estatais. 

O material empírico representado por tais falas está longe de se portar como livre

manifestação de sujeitos auto-determinados, como uma fenomenologia poderia propor.
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Tais falas não se projetam no vácuo e não partem do nada. Com efeito,  toda fala é

interessada  e  endereçada.  Para  além  de  um  recorte  moralista  do  problema,  cada

indivíduo atua a partir  de um papel determinado na socialização negativa da divisão

social do trabalho. Poderíamos dizer que usam máscaras de caráter no baile de máscaras

que é a comunicação moderna. Ou ainda, não conseguimos ouvir qualquer fala sem

tentar  referi-la  a  uma  dramaturgia  social:  pessoas  nesta  pesquisa  são  personas,

personificação da autonomização do capital em curso.

Uma das questões que nos leva a situar as falas a partir de uma contraposição das

transcrições de fala com um empirismo literal, está na busca por uma dimensão auto-

reflexiva da persona. Se o personagem do texto aparece unicamente como representação

imediata  da  realidade,  o  texto  acaba  por  se  tornar  uma  representação  populista.

Dizemos isso tendo em mente as escolhas que orientaram a dramaturgia brechtiana: seu

contexto foi justamente o de enfrentamento do populismo, absolutamente permeável à

incorporação totalitária do Estado. As cantigas populares e a fala do homem popular

estavam presentes na campanha do terceiro reich, não nas peças de Brecht, que por sua

vez buscava sempre apresentar seus personagens com um distanciamento crítico de si

mesmos. Caía,  via  de regra,  na posição de pedagogo da luta de classes.  A crítica do

fetichismo da mercadoria, ainda que mantenha essa dimensão contraditória, de auto-

reflexão  do  sujeito,  faz  com  que  o  ceticismo  permaneça  como  pano  de  fundo  de

qualquer ação, situada como personificação da autonomização do capital em curso.

Essa “escolha” de método nos distancia, portanto, de uma formulação corrente

baseada  na  história  oral  como  estratégia  de  empoderamento  de  sujeitos  mais

vulneráveis.  Nossa  pesquisa  parte  da  mesma  solidariedade  primária  que  uma  bem

intencionada  antropologia.  Nossos  pressupostos  nos  impedem  de  aceitar  que  tal

empoderamento  se  dê  à  revelia  do  enfrentamento  da  forma  social  da  mediação  da

mercadoria  que  põe  a  dimensão  política  em  debate.  É  na  esteira  da  teoria  pós-

estruturalista que se baseiam as formulações de empoderamento, formulações que não

somos capazes de compartilhar.  Acreditamos que uma teoria  da dimensão política e

linguística  do  humano  opera  justamente  um  des-empoderamento  de  todos  os

envolvidos, uma vez que tira de foco toda possibilidade de enfrentamento da totalidade
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da forma social moderna. Na sociedade moderna, o poder, ou seja, a dominação existe

como dominação fetichista, na qual as coisas atuam mediadas pelas personas. 

No fim das contas o empoderamento prometido pelo cientista só se realiza como

auto-empoderamento do próprio cientista, em busca de uma legitimação cínica de sua

própria pesquisa, baseada na fala dos mais vulneráveis. O cientista não tem o poder que

promete oferecer.

*

O  processo  de  estudo  percorrido  ao  longo  desta  pesquisa  aponta  para  a

elaboração das formas de frustração do enfrentamento da condição de solicitante de

refúgio – refugiado que sua socialização lhes permite. Ou ainda para a elaboração das

possibilidades de emancipação social radical, postas em movimento pelos imigrantes do

Sul Global no Brasil contemporâneo, consideradas junto com suas próprias expectativas.
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CAPÍTULO 1 – DIANTE DO TRABALHO

Ou

Imigrantes africanos cooperando para o desenvolvimento do Brasil
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1. O campo do Atlântico Sul

A tentativa  de historiar  um fenômeno sempre esbarra  nas  dificuldades  que  a

projeção da situação contemporânea envolve quando é pressuposta no olhar debruçado

sobre o passado. Quando o assunto é a raiz da imigração africana para o Brasil tornou-se

comum buscar origens remotas para acentuar a continuidade da relação África – Brasil,

em que pese suas rupturas e a historicidade própria dos termos. 

É  assim,  por  exemplo,  que  se  apresenta  um  paradigmático  trabalho

encomendado  pelo  Banco  Mundial  ao  Instituto  de  Pesquisas  Econômicas  Aplicadas

(IPEA) e publicado em 2011:

A  África  e  o  Brasil  eram  unidos  pela  geografia,  há  milhões  de  anos,  e
compartilham uma mesma história, desde o século XVI — vinculados que
estavam  pelo  tráfico  transatlântico  de  escravos  —  até  a  abolição  da
escravatura. Desenvolveu-se então uma lacuna nas relações que perdurou até
a independência dos países da África, ocasião em que começa a surgir um
novo  relacionamento  entre  o  Brasil  e,  em  particular,  os  países  africanos
lusófonos. Com a emergência do Brasil como uma das maiores economias do
mundo  e  o  advento  de  forte  crescimento  e  dinamismo  nas  economias
africanas,  o  relacionamento  entre  o  Brasil  e  a  África  continuou  a
florescer  (sic!),  para  além  dos  países  de  língua  portuguesa  da  África,
incluindo  outros  países  do  continente  e  abrangendo  o  comércio,  o
investimento  e  a  transferência  de  conhecimentos  (IPEA  &  BANCO
MUNDIAL, 2011, p.vii. Grifo nosso).

Sem nenhuma dificuldade,  projeta-se  “o  Brasil”  e  “a  África”  como entidades

territoriais  trans  históricas,  sinônimos  de  suas  plataformas  geológicas,  estas  as

verdadeiras bases para o entendimento da situação contemporânea. 

“A África” ou “o Brasil” não existiam como tal há milhões de anos, sequer no

século XVI, quando as linhas comerciais começavam a ser estabelecidas entre Gênova,

Veneza, a Coroa Portuguesa e as Índias, a oriente e a ocidente de Roma.

Na  sequência,  o  relatório  do  IPEA  declara  ter  encontrado  um  caminho  de

construção de uma  ponte sobre o oceano Atlântico, um dispositivo para que Brasil e

África abandonem o seu passado incerto em direção a um futuro promissor. Tratar-se-ia

de um novo e engenhoso Atlântico:
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A  história  das  relações  entre  o  Brasil  e  a  África  é  longa  e  profunda.  O
Atlântico Sul foi palco de avanços e recuos na aproximação do Brasil com a
África, do século XVI até o início do século XXI. Essa aproximação encontrou
necessariamente ressonância em diversos elementos da identidade nacional
brasileira, mas a discriminação cultural, seja oficial ou não oficial, dificultou
esse processo. No entanto, o Brasil revitalizou sua política para a África no
século  XX,  apesar  das  transformações  substanciais  por  que  passa  o
continente, e juntos, o Brasil e a África estão forjando um modelo de relações
Sul Sul. Existem inovações tanto conceituais como práticas na nova política
de reaproximação do Brasil com a África.  Uma delas é abandonar atitudes
discriminatórias do ponto de vista cultural em favor de uma abordagem mais
pragmática e estrutural de cooperação com as novas elites africanas. A outra
é  o  ativismo da sociedade civil,  tanto  no Brasil  como na  África,  em que
grupos  não  governamentais  desenvolvem  novos  e  inovadores  canais  de
cooperação  para  o  desenvolvimento.  A  terceira  inovação  é  a  ênfase  no
comércio,  cooperação e intercâmbios políticos entre estados democráticos
estáveis, sem esquecer a dívida política e emocional do Brasil com a África,
ocorrida durante o tráfico de escravos que durou séculos. (IPEA & BANCO
MUNDIAL, p.33, 2011).

Nesta interpretação razoavelmente comum, de maneira análoga à projeção trans

histórica da territorialização do Atlântico Sul, o tráfico de escravos acaba servindo de

raiz interpretativa  para  explicações  sobre  o  florescimento da  imigração  africana

contemporânea. Essa passagem sugere uma linha interpretativa em que as relações entre

escravismo colonial  e  formação  do  trabalho  livre  são  eclipsadas  por  um projeto  de

desenvolvimento  solidário com as  novas  elites  africanas  e  consciente  das  dívidas

políticas e emocionais da escravidão.

Se, por outro lado, o tráfico de escravos for visto como elemento constituinte do

Capital  comercial  europeu,  a  mobilização escravista  deve ser  vista  como  anúncio da

mobilização para o trabalho livre. O tratamento da autonomização das categorias do

Capital,  em terra,  trabalho e  Capital  deve  fornecer  elementos  para  reconstituir  esse

processo, de maneira que vincule internamente o trabalho escravo ao trabalho livre. 

Fenômenos  profundamente  marcados  por  sua  situação  histórica  perdem  sua

coloração específica  quando generalizados  a  partir  do tom do presente:  o tráfico de

escravos  não  pode  ser  igualado  à  imigração  contemporânea,  assim  como  os  seus

vínculos  históricos  internos  não podem passar  despercebidos.  Esses  temas,  contudo,

serão objeto de reflexão ao longo deste capítulo.
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A lista de tarefas de uma contextualização como esta, entretanto, é enorme e

inexequível. Mas, salta aos olhos que, entre a necessidade de historiar o fenômeno da

chamada reaproximação entre África e Brasil  e  o uso desavisado dos conceitos,  uma

agenda geopolítica implícita exige uma análise.

A pesquisa de Luís Felipe de Alencastro apresentada em  O Trato dos Viventes

(ALENCASTRO,  2000)  pode  ser  um  bom  ponto  de  partida  para  este  conjunto  de

problemas,  já  que  faz  parte  da  assim  chamada  nova  historiografia  Sul  Sul (IPEA  &

BANCO MUNDIAL, 2011, p.27).

O  trato  dos  viventes  é  reivindicado  pelo  Banco  Mundial  como  parte  de  um

contexto de revitalização das relações entre África e Brasil,  fato que permitiU que a

plataforma política do Banco Mundial de cooperação para o desenvolvimento no âmbito

do Sul Global fosse apresentada a partir de uma espécie bastante singular de consciência

histórica a respeito das violações do processo colonial, ao mesmo tempo em que ignora

os vínculos internos entre processo colonial e a metropolização da colônia.

Nesse malabarismo histórico interpretativo, a crítica da escravidão entra em cena

como aparato de legitimação de um campo de planejamento (geo)político autointitulado

cooperação para o desenvolvimento. Aqui importa perguntar em que circunstâncias a

crítica ao trabalho escravo permite a apologia do trabalho livre; será um o prenúncio do

outro?

Também  vale  começar  argumentando  que  o  projeto  de  modernização

personificado  pela  conjunção  IPEA-Banco  Mundial  realiza  uma  apropriação  deveras

pragmática da história de  longa duração  da colonização do Novo Mundo. De acordo

com o documento, em função das relações entre África e Brasil estarem permeadas por

uma  atitude  culturalmente  discriminatória  por  parte  da  política  externa  brasileira,

estaríamos reproduzindo dificuldades para uma abordagem mais pragmática e estrutural

de cooperação com as novas elites africanas. 

Perde-se assim a oportunidade de analisar o sistema colonial de um ponto de

vista global e integrado, que garanta lastro a todos os elementos formadores do Brasil

moderno, como vinha fazendo a historiografia desde o trabalho de Fernando Novais

(Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808)).
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Ao  longo  deste  capítulo  nos  propomos,  portanto,  a  realizar  uma  abordagem

dupla,  histórica  e  teórica,  com  vistas  a  acirrar  estes  dois  campos,  a  saber,  (I)  uma

plataforma (geo)política  específica  que  marca  o  contexto  das  relações  entre  Brasil  e

África no início do século XXI e (II) um conjunto de leituras históricas a respeito da

moderna  territorialização  do  Capital  em  Estados  Nacionais  territoriais  e  seus

correspondentes  mercados  de  trabalho  por  meio  da  formação  do  território

metropolizado do Atlântico Sul. 

A  constituição  relacional  do  espaço  e  do  mercado  de  corpos  dóceis  para  o

trabalho surge assim como um duplo objeto no horizonte da reflexão. 

A concepção do Atlântico Sul como espaço geopolítico sobre o qual os Estados

agem  remete  a  um  entendimento  que  encontra  ampla  referência  na  bibliografia  da

Geografia, desde a constituição da bacia de poder de Portugal até o momento atual no

qual  o  Brasil,  entusiasmado com os  BRICS,  torna-se  interventor  no Haiti  e  passa  a

disputar a patente de primeiro-tenente do Atlântico. Valeria adiantar que até os anos

1960 a Geografia de Estado corria praticamente livre dentro da disciplina geográfica.

Contudo, a chamada Geografia Crítica enfrentou o discurso estratégico geopolítico e o

lastro militar e modernizador das teorias de Golbery do Couto e Silva nas formulações

geopolíticas contemporâneas; assim, ganhou nitidez e pôde ser objeto de uma crítica

mais determinada. Também teremos que nos ver com esses desdobramentos.

Em linhas gerais caminhamos em direção ao argumento de que o espaço abstrato

do Capital pressupõe a mobilidade do trabalho (GAUDEMAR, 1977) e vice-versa. Tal

concepção  procura  se  afastar  das  interpretações  neoclássicas,  quase  unânimes  nos

estudos migratórios, ainda que de forma inconfessa; nelas as migrações surgem como

um fator homeostático, que equilibraria o espaço desigual do capital. O fio condutor da

formação histórica do trabalho é a  internalização do cativeiro  ou a naturalização da

violência extra econômica em trabalho livre.

O  espaço,  por  sua  vez,  também  não  pode  ser  tomado  como  axioma  trans

histórico, pano de fundo imutável ou palco fixo sobre o qual se desenrolariam as relações

sociais.  Assim,  o  território  do  Atlântico  Sul deve  estar  inscrito  no  seu  processo  de

formação: do território malha mercantil, que contém o germe da metropolização, ao
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Atlântico Sul metropolizado do século XXI, onde passam a atuar o  humanitarismo e a

cooperação para o desenvolvimento. 

Assim, as migrações contemporâneas são pensadas aqui como fator constituinte

da própria produção do espaço na medida em que a formação do território do Atlântico

Sul se  deu  em  relação  com  os  processos  de  mobilização  de  trabalho  movidos  pela

modernização capitalista.

O Atlântico Sul surge assim como um campo de debates teóricos e políticos do

qual  a  questão  migratória de  africanos  para  o  Brasil  contemporâneo  faria  parte.

Seguindo de perto a sugestão de Vainer (1984), tomamos o cuidado de não confundir a

questão migratória com o fenômeno migratório de fato.  De toda forma, a  reiterada

apresentação do fenômeno das imigrações africanas para o Brasil como fluxo difuso de

refugiados em fuga de guerras e perseguições de ordem étnico-religiosa contém em si

uma  série  de  naturalizações  que  cumpre  apresentar  destacadamente  antes  de  nos

atermos ao problema da imigração de fato.

A  assim  chamada  cooperação  para  o  desenvolvimento  também  guarda  um

significado mais amplo do que o percebido à primeira vista (um projeto de investimento

financeiro brasileiro na exportação de serviços para Angola, Moçambique etc.) que pode

ser desvelado por uma leitura mais cuidadosa do processo que o envolve – a reprodução

do capital fictício brasileiro na África ocidental lançando mão de dispositivos de controle

da força de trabalho e fazendo uso de expedientes humanitários.

Finalmente,  a  forma  jurídica  excepcional  pela  qual  o  imigrante  Angolano  é

acolhido no Brasil e a natureza das relações de trabalho as quais acaba por se engajar, tal

como apresentamos em nossa pesquisa fazem parte de uma fase bastante particular do

colapso  da  modernização  (KURZ,  1993)  com  seus  respectivos  aparatos  de  gestão

populacional  no  momento  de  desmanche  da  integração  da  classe  trabalhadora,

revelando o sentido do processo de modernização no Atlântico Sul.

A  interpretação  deste  conjunto  de  problemas  depende,  portanto,  da

interpretação da questão migratória no campo do Atlântico Sul.
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1.1 A formação territorial do Atlântico Sul

O  termo  Atlântico  Sul  tem  ganhado  notoriedade  nas  últimas  duas  décadas

quando um conjunto destacado de Estados Nacionais da África Ocidental aprofundaram

suas relações políticas, econômicas e diplomáticas com o Brasil, ao mesmo tempo em

que a chamada  Nova Historiografia Sul Sul, em conjunto com  a  geopolítica brasileira

elencou como objeto privilegiado de suas análises as intervenções e relações bilaterais

entre os dois lados do Atlântico.

Como já vínhamos argumentando, tal apropriação historiográfica e geopolítica

do  território  do  Atlântico  Sul  se  relaciona  de  maneira  bastante  particular  com  as

interpretações do moderno sistema colonial.

Por sua vez, a imigração entre países da África ocidental e o Brasil apresentada

como um fenômeno inscrito no contexto do Atlântico Sul carrega as possibilidades de

contextualização  histórica  mais  precisa  que  a  nova  historiografia  oferece

(ALENCASTRO, 2000). De outro lado, carrega também as expectativas geopolíticas nas

quais estão inscritas. A forma como se interpreta a formação territorial determina ao fim

e  ao  cabo,  a  capacidade  de  enfrentamento  crítico  da  sociabilidade  instaurada  com

territorialização do Capital no Atlântico Sul.

Por  isso,  vamos  desenhar  um conjunto  interpretativo  da  formação  territorial

moderna no Atlântico Sul  e apontar alguns problemas dessas análises.  A formulação

seminal de Caio Prado Jr (PRADO JR, 2003) aponta para a presença das Coroas ibéricas

na América colonial  como que determinada por um  sentido profundo  que integra o

processo de ocupação à formação territorial de fato. O autor nos apresenta um quadro

básico  totalizante  do  processo  de  colonização  do  Brasil  a  partir  do  estabelecimento

pioneiro de feitorias mercantis de uma nova ordem: a produção de gêneros tropicais

para  o  comércio  na  Europa  –  até  então  as  feitorias  simplesmente  comerciavam  os

gêneros que encontravam, como o açúcar e a pimenta, das Índias. Complementarmente,

os portugueses viriam ao território brasileiro como dirigentes da produção de gêneros

tropicais:  Outros trabalhariam para ele (ibidem, p.29). A mercadoria como  sentido  da

colonização é um fato tão importante para a análise de Caio Prado Jr que é através dela
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que o autor busca entender a formação política, geográfica, econômica e social do que

vira a ser o Brasil independente.

Entretanto,  ao  longo  da  história  da  interpretação  da  formação  territorial

brasileira, o sentido da colonização muitas vezes foi apreendido de maneira generalista.

No Brasil, diversos estudos geográficos e historiográficos são tributários da definição de

colonização enquanto “humanização da paisagem” do geógrafo Max Sorre (MEGALE,

1985), trazida na bagagem dos franceses de ultramar que desembarcaram em São Paulo a

partir dos anos 1930.

Mesmo na história da interpretação marxista da formação territorial brasileira a

forma  elementar  da  mercadoria  aparece  ofuscada  pela  interpretação  estruturalista,

entendida aqui como ‘forma nicho’ que põe em movimento um processo transhistórico

de  apropriação  da  natureza  por  um  homem  abstrato,  que  já  trabalha  (MORAES  &

COSTA, 1984).

A  Geografia  crítica  marxista,  até  meados  dos  anos  1990,  em  linhas  gerais,  é

tributária de um entendimento ontológico do trabalho, formulado mais precisamente

nos  Manuscritos  econômico-filosóficos  de  Marx,  uma  vez  que  o  aporte  teórico

metodológico do chamado materialismo histórico dialético desembarcou nos estudos da

disciplina  via  Partido  Comunista  Francês  dos  anos  1960,  de  forte  tendência

estruturalista.

 Mesmo na  obra  de Caio  Prado Jr.,  a  que  esse  arsenal  teórico  também teria

chegado via Partido Comunista, não há qualquer referência crítica à dimensão reificada

da  organização  material  da  vida  social,  de  forma  que  o  problema do  fetichismo da

mercadoria  nos  estudos  da  formação territorial  brasileira  permanece  completamente

esquecido.  

De toda forma, há um conjunto de interpretações críticas da formação territorial

que elegem  a mercadoria como ponto de partida do processo colonial,  na esteira da

formulação de Prado Jr. Essa interpretação reduzida do  sentido profundo baseado na

mercadoria inevitavelmente leva a um entendimento da colonização como etapa de um

processo civilizatório trans histórico, sem referência à especificidade fetichista da forma

social do Capital. 
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Se percorrermos a história da interpretação da formação territorial brasileira nos

depararemos inevitavelmente com a formulação já clássica de Fernando Novais, onde

reencontramos  aquela  humanização  da  paisagem  genérica; agora,  entretanto,

ressignificada pela especificidade da colonização moderna. Em Novais, a colonização em

geral  tal  como  formulada  pela  Geografia  de  Max  Sorre  aparece  contraposta  à

colonização moderna, rearticulada com o  sentido profundo que a leitura de Prado Jr

enseja:

Na perspectiva mais geral – a das relações entre homens e a paisagem, que é o ângulo
de observação dos geógrafos  –  a  colonização se  apresenta  como modalidade  das
migrações humanas, como forma evoluída de elaboração do ecúmeno. Neste plano,
os  deslocamentos  populacionais  inscrevem-se  no  processo  de  humanização  da
paisagem  terrestre.  (…)  Na  colonização  da  época  mercantilista,  a  ocupação  e  a
valorização das novas áreas –  a  europeização do Novo Mundo – se processa nos
quadros do “Sistema Colonial” que informa todo o movimento. E é em função da
fase e das características da vida econômica da Europa nessa época, isto é, em função
da estrutura  e  funcionamento do “capitalismo comercial”,  em que as  economias
periféricas passam a ter papel essencial na dinâmica do desenvolvimento econômico,
que a expansão da  colonização passa  a  desenrolar-se  balizada pelo  arcabouço do
Sistema Colonial do mercantilismo, dando assim lugar à formação das estruturas
econômicas típicas das áreas dependentes,  as economias coloniais (NOVAIS, 1999,
p.25.27).

A partir desse fundamento histórico e processual, podemos olhar para as formas

como  a  metrópole  pôs  em  prática  o  princípio  mercantil,  com  a  consolidação  dos

engenhos de açúcar baseados na força de trabalho escravo produzida nos territórios do

outro lado do Atlântico, como partes do sistema triangular metropolitano português.

É  esse  o  método  que  será  sustentado  aqui:  conceber  como  mundial  o
desenvolvimento do capitalismo e investigar o engendramento de suas partes, das
formas particulares que assumiram, no movimento de diferenciação histórica dessa
determinação universal – lucro e acumulação. (FRANCO, 1984; 174).

Esse sistema colonial deve ser entendido, desta perspectiva, a partir do princípio

geral  que  “anima  a  vida  social”  das  colônias  atreladas  a  uma  totalidade  posta  em

movimento  pela  reprodução  do  Capital  metropolitano  por  meio  do  comércio  de

escravos  a  serem  utilizados  como  força  de  trabalho  nas  colônias  para  produção  de

mercadorias tropicais de consumo exclusivo metropolitano.

A formação das malhas mercantis portuguesas ao longo dos séculos XVI e XVII

estaria assim inscrita na reprodução do comércio escravista, cerne da acumulação do

Capital  comercial  metropolitano.  Novais está  atento ao fato de que a reprodução do
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Capital industrial europeu não se faz sem a reprodução da economia colonial baseada no

escravismo, da qual a última é parte integrante.

Em outras palavras, o Capital comercial, ou seja, o lucro comercial gerado no

comércio  transatlântico,  em  primeiro  plano,  é  o  elemento  fundador  da  dinâmica

metropolitana  da  Coroa  Portuguesa  entre  os  séculos  XVI  e  XVIII.  Esta  perspectiva

estabelece o denominador comum que permite entender o referido período dentro do

escopo do Capital Comercial. Assim o sistema colonial é caracterizado por uma relação

triangular,  entre  Metrópole,  Colônia  produtora  de  mercadorias  tropicais  e  a  rede

produtora e comercializadora de escravos trazidos do golfo da Guiné e de Angola pelo

Oceano Atlântico.

A  introjeção  do  princípio  de  reificação,  entretanto,  não  oferece  grandes

repercussões à análise de Novais, assim como já não havia animado o trabalho de Prado

Jr. Porque ambos fazem parte daquilo que Roberto Schwarz chamou de marxismo de

implementação do capitalismo no Brasil (SCHWARZ, 1999).

Na Geografia,  o trabalho de Moraes (2000)  constitui  uma das sistematizações

teóricas  nos  estudos  da  formação  territorial  brasileira.  Moraes  parte  da  mesma

formulação teórica marxista de implementação do capitalismo no país, entendendo a

produção do espaço como apropriação humana da natureza por meio do trabalho, na

linha da temerosa transposição histórico-conceitual tão habitual ao método da economia

política. 

A produção capitalista do espaço seria especificada, entretanto, pela crescente

alienação do trabalho em função da separação do homem dos seus meios de produção,

historicamente puxada pelo desenvolvimento das forças produtivas, que teriam levado a

uma crescente especialização produtiva, na separação do homem da natureza, do campo

das cidades. (MORAES, 1984).

O corte  ontológico  Lukacsiano,  acessado  por  Moraes  a  partir  dos  grupos  de

estudos de José Chasin, encaminha sua elaboração teórica para a defesa da apropriação

privada  da  mais  valia,  já  que  o  modo  de  produção  capitalista  é  apresentado  como

centrado na exploração privada do trabalho individual. Essa posição acaba por bloquear

o acesso a uma crítica ao fetichismo da mercadoria – a própria troca de trabalho por uma

medida de tempo social – o que, por fim, impede o acesso à crítica da própria forma do
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valor (POSTONE, 2002). Em última estância aqui residiria uma possível relação entre o

estuda da formação territorial no Brasil e o problema do fetichismo da mercadoria.

Entretanto, a produção capitalista do espaço é elaborada em Moraes (MORAES,

2000) enquanto formação territorial que historicamente, coincide com a formação de

soberanias Estatais de gestão de estruturas produtivas. A colonização moderna, desta

perspectiva, surge como etapa da formação territorial do modo de produção capitalista.

A formulação de Moraes, já se situa como parte da reação crítica à tradicional

Geografia de Estado, uma vez que situaria a formação territorial como um processo que

conteria uma dimensão bélica, uma dimensão jurídica e uma dimensão ideológica:

Todo processo de colonização tem por origem a expansão territorial  de um dado
grupo humano, que avança sobre um espaço novo com intuito de incorporá-lo à sua
área de habitação. As razões que motivaram tal expansão são bastante explicativas
das formas que assume a colonização, uma vez que a apropriação de terra realizada e
os  usos  do  solo  introduzidos  respondem  às  carências  ou  às  potências  que
alimentaram a motivação para mover-se. (MORAES, 2000. p.71).

Assim, em Moraes temos um arranjo um pouco mais sofisticado da formulação

da humanização do ecúmeno de Sorre, no mais bastante semelhante a Novais, uma vez

que  a  especificidade  da  produção  capitalista  do  espaço  surge  como  fundamento  do

processo de formação territorial. A forma como o autor entende a produção do espaço,

entretanto, acaba por lhe impor as mesmas limitações do marxismo de implementação

do capitalismo no Brasil, já vez que o problema da forma do valor ou do fetichismo da

mercadoria permanece obscurecido. 

Já a crítica à alienação do trabalho em Moraes se amarra a uma interpretação da

apropriação  nacional  da  mais-valia  produzida  e  mantém  a  própria  mediação  entre

homem e natureza em um obscuro além teórico, por isso não flerta nem de longe com à

crítica do trabalho produtor de valor enquanto tal.

A  moderna  colonização  do  Novo Mundo  uma vez  entendida  como parte  do

metabolismo  do  homem  com  a  natureza,  passa  irrefletidamente  pelo  problema  da

instituição, às costas dos sujeitos colonizadores, de uma forma de dominação reificada.

Por  outro  lado,  a  formulação  que  entende  a  produção  capitalista  do  espaço  como

territorialização do trabalho alienado só pode se dirigir a uma perspectiva de conciliação

histórica  restrita  à  gestão  (geo)política  do trabalho  produtor  de  valor,  nunca  de seu

questionamento enquanto tal.
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A moderna  colonização  do  Novo Mundo  uma vez  entendida  como parte  do

metabolismo do homem com a natureza, passa irrefletidamente sobre o problema da

instituição, às costas dos sujeitos colonizadores, de uma forma de dominação fetichista.

Por outro lado, uma formulação que entende a produção capitalista do espaço como

territorialização  do  trabalho  alienado  só  pode  se  almejar  uma  conciliação  histórica

restrita a gestão (geo)política do trabalho produtor de valor, nunca o questionamento do

trabalho produtor de valor enquanto tal. (POSTONE, 2002)

Por  fim  temos  em  Moraes  o  estudo  da  formação  territorial  direcionado  a

articular  as  dimensões  da  formação  brasileira  no  sentido  de  delegar  ao  Estado  a

capacidade  de  sujeito  histórico  gestor  de  uma forma  social  inconsciente,  através  da

democracia, uma contradição nos próprios termos do Capital.

Moraes  não  faz  mais  do  que  replicar  uma  formulação  bastante  corrente  no

marxismo acadêmico produzido no Brasil.  Por exemplo Pasquale Petrone, (Simpósio

Perspectivas  da  Colonização  no  Brasil,  realizado  em  1973  em Presidente  Prudente),

também dividia o problema da relação entre ocupação e colonização (PETRONE, 1973)

entre I - a colonização de áreas novas, despovoadas ou pouco povoadas, às quais caberia

facilmente o rótulo de humanização;  e II  –  a  colonização de áreas já  povoadas,  que

implicariam  na  imposição  de  mudanças  profundas  na  estrutura  social.  Ocorre  que,

conforme nos alerta o autor, a “colonização de novas áreas é uma forma de permitir a

colonização  de  áreas  velhas”  (PETRONE,  1973,  p.52).  A  formulação  de  Petrone

inviabiliza a autonomia do conceito de humanização do ecúmeno e a submete a uma

relação particular no processo de colonização em geral, entendido como dependência

regional; mas também aqui o fato de o Capital ser uma relação de mediação social por

meio das coisas não merece nenhuma palavra.

A dimensão geográfica, por assim dizer, da generalização do princípio reificado

da mercadoria na formação territorial, apesar de já ter sido objeto de reflexão crítica de

Marx, vai aos poucos dando lugar a análises geopolíticas da gestão do capital humano

sob  a  base  naturalizada  das  plataformas  nacionais  de  produção  de  mercadorias,

consideradas positivamente enquanto regimes soberanos.

Marx teve a ideia de questionar radicalmente a divisão do homem e da sua sociedade
em geral em uma esfera estatal “ideal”, por um lado, e uma esfera socioeconômica,
privada,  burguesa,  “suja”,  do  trabalho  abstrato,  do  interesse  do  dinheiro,  da
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concorrência  econômica,  etc.,  por  outro.  A  “sociedade  civil”,  “burguesa”  neste
sentido  não  é  a  sociedade  em  que  uma  determinada  classe  domina  (mesmo  no
Estado), nomeadamente a burguesia proprietária,  mas sim a esfera da reprodução
econômica  autonomizada  de  todos  os  indivíduos,  que  se  opõe  à  estatalidade
meramente abstrata dos mesmos indivíduos. Uma tal situação de pura democracia,
que põe cada indivíduo como “soberano” por meio da cidadania, enquanto o mesmo
indivíduo  pode  ser  simultaneamente  um  mendigo  sem-abrigo  no  aspecto  social
(“civil”), zomba da comunidade humana, diz Marx (KURZ, 2000, n.p.)

De toda forma, interessaria ainda destacar uma das dimensões do processo de

formação territorial, a territorialização como conquista militar, tal como destacada por

Moraes em reação à Geografia de Estado. Nesse aspecto é inegável a apropriação das

reflexões presentes no manifesto de Ives Lacoste  A Geografia. Isso serve, em primeiro

lugar, para fazer a guerra, fundamental para a chamada Geografia Crítica. O manifesto, a

primeira  vista,  parece  colocar  um  ponto  final  à  questão  da  relação  entre  Guerra  e

formação territorial, já que  agora todos sabemos que o papel ativo da Geografia passou

necessariamente pela formulação aparatos e teorias geopolíticas de controle bélico do

espaço:

Pois a geografia serve, em princípio, para fazer a guerra. Para toda ciência, para todo
saber  deve  ser  colocada  a  questão  das  premissas  epistemológicas;  o  processo
científico  está  ligado  a  uma história  e  deve  ser  encarado,  de  um  lado,  nas  suas
relações com as ideologias, de outro, como prática ou como poder. [...] A geografia é,
de  início,  um  saber  estratégico  estreitamente  ligado  a  um  conjunto  de  práticas
políticas  e  militares  e  são  tais  práticas  que  exigem  o  conjunto  articulado  de
informações extremamente variadas, heteróclitas à primeira vista, das quais não se
pode  compreender  a  razão  de  ser  e  a  importância,  se  não  se  enquadra  no  bem
fundamentado das abordagens do Saber pelo Saber. São tais práticas estratégicas que
fazem com que a geografia se torne necessária, ao Chefe Supremo, àqueles que são
os donos dos aparelhos do Estado. (LACOSTE, 1976).

Se  por  um  lado  o  livro  preencheu  uma  importante  lacuna  na  crítica  do

conhecimento  enquanto  crítica  social,  a  generalização  de  Geografia  como  arte  da

Guerra  deixa  escapar  pela  porta  dos  fundos  outras  importantes  questões  sobre  a

natureza  dos  termos:  Que  guerra é  essa?  Que  Geografia  é  essa?  Se  seguimos  a

formulação  de  Lacoste  esbarraremos  em  mais  uma  projeção  trans  histórica,  pouco

preocupada  em  diferenciar  o  conhecimento  produzido  por  Heródoto  e  a  moderna

ciência  geográfica  ou  a  Guerra  do  Peloponeso  e  a  Guerra  do  Vietnã.  Haveria

conhecimento  a  serviço  do  imperialismo  ateniense,  assim  como  a  serviço  do

imperialismo Ianque? Para além do seu caráter  esdrúxulo,  a  comparação exemplifica

como tudo que é tornado invariável torna-se irrelevante do ponto de vista explicativo.
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Que guerras fundamentam o processo de modernização? Qual é o sentido da

relação social que essas guerras instituem? Qual é a autonomia que o Estado, a grande

maquinaria  de  guerra  moderna  e  a  política  tem sobre  esta  relação  social?  Qual  é  a

autonomia  que  o  próprio  conhecimento  científico  moderno  tem  sobre  esta  relação

social? Em que medida é uma característica específica da Geografia estar a serviço da

Guerra?

Um exemplo de que as reflexões postas por Lacoste encaminham o problema

para longe da crítica do fundamento social instituído pelas guerras modernas pode ser

encontrado justamente na sua apropriação por Moraes (MORAES, 2004). O autor adere

à formulação de Lacoste sobre a guerra como fundamental para a formação territorial:

A necessidade de estruturas militares de apoio à colonização emerge em todas as
situações, sendo, portanto, elemento comum a qualquer processo colonial. Há um
componente de violência que acompanha de forma inelutável a apropriação de novas
terras quando estas possuem habitantes autóctones, pois eles devem ser submetidos
ao novo poder que se instala.  Em geral,  tal  apoio é  conduzido pelo Estado,  que
aproveita a ocasião para reforçar  seu controle dos territórios coloniais,  com uma
mais efetiva presença institucional (militar, jurídica, administrativa). [...] (MORAES,
2004 p.71; 64)

A  dimensão  bélica  da  formação  territorial  surge  mais  ou  menos  em  toda  a

Geografia crítica, como pretenso controle Estatal soberano sobre as suas bases naturais e

sociais.  Em seguida,  no  espírito  da  guinada  pós-estruturalista,  a  Geografia  passou a

incorporar a agenda de crítica das técnicas de policiamento do Estado moderno ou as

relações assimétricas de poder (RAFFESTIN, 1993) sem refletir sobre a natureza desta

dominação, projetada no vácuo das tais  relações de poder. Para a chamada Geogafia

crítica,  no final das contas,  a guerra é um “pecado original” da formação do Estado

Nacional (democrático, que justifica a posteriori seu processo de violento de formação).

Mas para a nossa perspectiva, a guerra institui um princípio de dominação social

objetivo,  através  da  mobilização  para  o  trabalho  com  a  organização  dos  primeiros

exércitos nacionais e os primeiros assalariados (soldados/soldo). (KURZ, 2002) mediados

de forma coisificada,  um princípio objetivo ao qual  o Estado serve e que por isso é

incapaz  de  governar.  No  triângulo  Sul  Atlântico  é  a  farinha  da  mandioca,  também

chamada de farinha de guerra, que vai cumprir o papel de primeira forma do salário dos
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brasílicos  em Guerra  pela  recostura  do tráfico negreiro  em Angola  (ALENCASTRO,

2000).

A formação territorial e a mobilização para o trabalho precisam ser pensadas no

registro da imposição do moderno sistema mundial produtor de mercadorias que traz

consigo uma forma de dominação objetiva, vale dizer dominação pelas coisas. 

O vínculo interno entre as guerras de formação dos Estados Nacionais modernos

e a socialização por meio do trabalho já foi objeto de uma série de pesquisas, das quais

cumpre destacar algumas. A guerra dos Bárbaros, empreitada imperial contra os povos

indígenas  entre  os  séculos  XVI  e  XVII  cumpriu  o  papel  de  imposição  violenta  das

relações  de mercado em diversas  regiões  do que  viria  a  ser  território  brasileiro.  Tal

processo de violenta territorialização do capital  era,  não obstante, apresentado como

pacificação sobre o qual a produção racional pudesse vir a ser estabelecida, por meio da

degola de homens e a prisão de mulheres e crianças (PUNTONI, 2000). 

Guerras análogas aconteceram por todos os territórios coloniais, introduzindo à

força a mercadoria no sistema mundial em formação, depois naturalizadas com etapas

civilizatórias, transfiguradas pela da conscienciosa burguesia como troca de mercadorias

de livre iniciativa.

Para Moraes, no final das contas, a guerra é um “pecado original” da formação

do Estado Nacional (democrático, que justifica  a posteriori o processo violento de sua

formação). 

Mas, de nossa perspectiva, a guerra institui um princípio de dominação social

objetivo, por meio da mobilização para o trabalho, com a organização dos primeiros

exércitos nacionais e os primeiros assalariados (soldados/soldo) (KURZ, 2002) mediados

de forma coisificada,  um princípio objetivo ao qual  o Estado serve e que por isso é

incapaz de governar.

A formação territorial e a mobilização para o trabalho precisam ser pensadas no

registro da imposição do moderno sistema mundial produtor de mercadorias, que traz

consigo uma forma de dominação objetiva, vale dizer, dominação pelas coisas. 

Se  acompanharmos  o  raciocínio  de  Marx,  vamos  encontrar  uma  formulação

sobre a ruptura lógica entre um conjunto de relações pré-modernas, que poderíamos

pensar como um determinado território, e a moderna socialização mercantil. Nas suas
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palavras, a transformação da troca acidental de objetos na internalização da mercadoria

como forma social

A troca direta de produtos possui já, por um lado, a forma da expressão simples do valor
e, por outro lado, ainda não a tem. Aquela forma era x mercadoria A = y mercadoria B.
A forma da troca direta de produtos é: x objeto de uso A = y objeto de uso B. As coisas A
e B não são aqui mercadorias antes da troca, mas tornam-se tais por meio da mesma. O
primeiro  modo,  pelo  qual  um objeto  de uso  é   possivelmente valor  de troca,  é  sua
existência como não-valor  de uso,  como quantum de valor  de uso que ultrapassa as
necessidades diretas de seu possuidor. As coisas são, em si e para si, externas ao homem
e,  portanto,  alienáveis.  Para  que a alienação seja  recíproca,  basta que os  homens se
defrontem,  tacitamente,  como  proprietários  privados  daquelas  coisas  alienáveis  e
portanto, por intermédio disso, como pessoas independentes entre si.  Tal relação de
estranhamento  recíproco  não  existe,  porém,  para  os  membros  de  uma comunidade
primitiva,  tenha  ela  a  forma  de  uma  família  patriarcal,  de  uma  antiga  comunidade
indiana,  um Estado inca,  etc.  A troca  de mercadorias  começa onde as  comunidades
terminam, em seus pontos de contato com outras comunidades ou com membros de
outras  comunidades.  Tão  logo  as  coisas  se  tornam  mercadorias  no  exterior  da
comunidade,  tornam-se  também  por  repercussão  mercadorias  no  interior  da  vida
comunal. (MARX, 1983, p.81).

A formação territorial é o momento de capitalização dos meios de produção, em

que todo meio de produção é sujeitado a se relacionar com o mercado. A mobilização do

trabalho é o seu correlato,  a  formação dos sujeitos da reprodução social  baseada na

mercadoria, ou ainda de sujeitos objetificados.

As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, portanto,
voltar a vista para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. As mercadorias são
coisas e, consequentemente, não opõem resistência ao homem. Se elas não se submetem
a ele de boa vontade, ele pode usar de violência, em outras palavras, tomá-las. Para que
essas  coisas  se  refiram umas  às  outras  como mercadorias,  é  necessário  que  os  seus
guardiões se relacionem entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas coisas, de tal
modo que um, somente de acordo com a vontade do outro, portanto cada um apenas
mediante  um  ato  de  vontade  comum  a  ambos,  se  aproprie  da  mercadoria  alheia
enquanto aliena a própria. Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como
proprietários  privados.  Essa  relação  jurídica,  cuja  forma  é  o  contrato,  desenvolvida
legalmente ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica
(MARX, 1983, p.209, Capítulo II, O Processo de Troca)

A troca de mercadorias institui um contrato social no qual as coisas personificam

a vontade dos sujeitos, legalmente regulamentada ou não. A particularidade brasileira

em que sujeitos coisificados na figura do escravo produzem mercadorias trocadas em um

sistema liberal não pode servir de fundamento para a imaginação de que a realidade

brasileira não teve um contrato social fundante. Aliás, permite perceber que a realidade

brasileira tem um contrato social fundante ambíguo, escravista-liberal, tal como aponta

a leitura de Schwarz sobre a obra de Machado de Assis (SCHWARZ, 1977, 1987).
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Uma vez instituído pelas guerras de formação territorial e mobilização para o

trabalho,  o  sistema  social  capitalista  passar  a  operar  às  costas  dos  sujeitos  que  lhe

instituíram, ainda que sob formas particulares de organização da produção. Por outro

lado,  a  acumulação  do  capital  é  um  processo  de  territorialização  totalizante  e

particularizado,  que  encontra  na  forma  do  território  nacional  a  naturalização  da

violência da acumulação:

A territorialização do capital caracteriza-se por este aspecto complementar do poder no
processo de acumulação do capital: o poder de impor e restringir práticas pelo uso da
violência direta; e, ao mesmo tempo, o de impor e restringir práticas por meio do poder
econômico. A apresentação desta relação como territorial conduz o foco da análise às
formas  de  mobilização  do  trabalho  em  sua  relação  com  o  controle  dos  meios  de
produção produzidos pelo trabalho (capital), e os não produzidos pelo trabalho (terra).
[...] As relações contraditórias inerentes à territorialização do capital desdobram-se na
formação  dos  territórios  nacionais,  seus  pressupostos  são  as  relações  de  produção
mediadas pela mercadoria, forma elementar naturalizada da riqueza. Tais relações são
marcadas, desde o período colonial pela aparência de opostas à violência”. (TOLEDO,
2008).

Em  que  pese  o  processo  de  formação  de  uma  economia-mundo,  o  domínio

colonial sobre o território angolano apresenta suas vicissitudes: desde 1571 o território é

organizado sob a forma de capitanias hereditárias tal e qual o método aplicado no Brasil

e nas ilhas de São Tomé e Príncipe, com vistas a criar um sistema de exploração similar

às encomiendas hispânicas, no qual os nativos deveriam pagar tributos aos chefes locais,

os sobas. Entretanto, como tais tributos eram pagos na maior parte dos casos através de

escravos, uma vez que as buscas por prata se mostraram irrealizáveis, o sistema como

um todo se torna insustentável (ALENCASTRO, 2000).

Para Alencastro, isso teria ocorrido porque a formação dos territórios coloniais

portugueses  ao  longo  dos  séculos  XVI,  XVII  e  XVIII  aconteceu  não  sem  fricções,

rupturas e particularidades nas formas como tais territórios foram costurados à malha

mercantil  da  Coroa  na  conformação do quadro geral  do  Atlântico sul.  Ainda  que  a

colonização estivesse baseada na generalização de um princípio mercantil, com a criação

de  entrepostos  comerciais  e  guarnições,  a  presença  da  Coroa  não  teria  levado

necessariamente  os  territórios  conquistados  para  o  interior  da  malha  comercial

metropolitana. O sistema colonial desanda logo de saída, porque em diversos territórios

o comércio de mercadorias não é incorporado diretamente à malha metropolitana, seja

porque é direcionado a outros circuitos comerciais, como no caso de Gôa, seja porque a
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presença colonial portuguesa não consegue fazer frente a outras relações sociais, como

no  caso  de  Moçambique,  em  que  tributos  pré-europeus,  como  a  Curva,  polarizam

relações até meados do século XIX. 

Mesmo o domínio colonial sobre o território angolano enfrentou vicissitudes: desde

1571 o território é organizado na forma de capitanias hereditárias, tal e qual o método

aplicado no Brasil e nas ilhas de São Tomé e Príncipe, com vistas a criar um sistema de

exploração  similar  às  encomiendas  hispânicas,  no  qual  os  nativos  deveriam  pagar

tributos aos chefes locais, os sobas. Entretanto, como tais tributos eram pagos na maior

parte dos casos por meio de escravos, uma vez que as buscas por prata se mostraram

irrealizáveis, o sistema como um todo se tornou insustentável.

Alencastro também sistematiza as condições que inviabilizaram a produção do

escravismo indígena em território brasileiro, onde jamais houve um polo gerador de

tráfico indígena. As feiras de trato de Piratininga teriam se consolidado como polos de

mobilização de trabalho voltado para uso local. Neste aspecto cabe lembrar a pesquisa

de Pasquale Petrone sobre os aldeamentos indígenas paulistas, mobilizadores da força de

trabalho de nativos engajados em uma série ampla de tarefas, tais como a abertura e

manutenção de caminhos e estradas (PETRONE, 1995). A formação territorial brasileira,

principalmente a oeste e ao sul, esteve intimamente ligada à busca de escravos indígenas,

fundamentais na montagem da empresa cafeeira.

O comércio de escravos no Atlântico teria entrado no eixo central das economias

ibéricas justamente no período da unificação das Coroas. Entre 1594 e 1640 (ano final da

unificação ibérica), os portugueses adquirem o monopólio régio para o fornecimento de

escravos negros para toda a América espanhola. 

Esse  contrato  permitiu  aos  portugueses  reincorporar  o  território  angolano  à

malha metropolitana, pondo fim ao regime tributário anterior. Tal conjunção amarrou

ao mesmo tempo Angola à malha colonial metropolitana e enfraqueceu as relações entre

os sobas e a população local. O fim dos regimes de tipo feudatário, que ainda permitiam

relações tributárias, coincide com a força comercial dos portos negreiros, movidos pelos

régios portugueses arrematadores de contratos1.

1 O  Asiento espanhol do final do século XVI,  que garante monopólio comercial  de escravos
negros para toda a América Hispânica, estabelece um contrato social unificado para as relações
mercantis que se estabeleciam com Angola através do Atlântico. Esse tratado comercial pode ser
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O próprio trato escravista Atlântico, entretanto, seria caracterizado como uma

força capaz de mobilizar uma extensa gama de relações que extrapolam a compra, venda

e transporte de escravos nos dois lados do Atlântico. A mercadoria escravo tem a força

de  aglutinar em torno  de  si  uma  série  de  outras  mercadorias  e  assim articular  um

conjunto mais amplo de relações.

Alencastro nos faz ver  as novas linhas de comércio do Atlântico drenando as

carreiras comerciais  que circulavam entre o Mediterrâneo e  a  África subsaariana em

direção  aos  portos  de  trato,  que  passaram  a  responder  à  demanda  crescente  por

escravos, principalmente ao longo da segunda metade do século XVI. Também vemos os

escravos apreados e comercializados em feiras de trato sertanejas, ao longo das bacias

dos rios Congo, Lucala e Cuanza. Diversos povos – Jalofos, Mandingas, Fulas, Hauçás,

Bérberes – que circulavam entre o Mediterrâneo e a África subsaariana comercializando

com califados e reinos mouros passam a engrossar as fileiras de preadores de homens

para os portos de trato do Atlântico.

A  constituição  desse  circuito  centralizado  pelo  comércio  de  escravos  entre  o

golfo da Guiné, Angola e o território brasileiro, desde meados do século XVI até o século

XIX, vai fazendo da moderna mercadoria uma mediação de crescente centralidade; a

pesquisa de Alencastro dá fundamento ao argumento, apesar de separá-la da dinâmica

do  Capital  comercial.  O  exemplo  da  mandioca  é  paradigmático:  a  presença  dessa

mercadoria trazida do território brasileiro torna-se de tal forma abrangente no fim do

século  XVI  que  passa  a  substituir  o  inhame  africano  na  dieta  alimentar  da  África

subsaariana.

Neste  sentido,  a  imposição  da  forma  geral  da  mercadoria,  atrelada  a  uma

demanda em aceleração constante, reestrutura as sociedades do golfo da Guiné, ainda

que  se  baseie  em  estruturas  comerciais  antigas,  ressignificando-as.  Como  anota

Alencastro:

visto como um elemento fundante da soberania territorial sobre o território angolano mediante
uma mercantilização específica.
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O surgimento do trato oceânico intensifica a acumulação de bens e a troca de
mercadorias entre as sociedades negras. Na África quinhentista o fator que,
em última instância, favorece o tráfico negreiro é o comércio continental de
longo  curso  difundido  nas  regiões  subsaarianas  pelo  avanço  do  islã  e  os
intercâmbios com o Magrebe (ALENCASTRO, 2010, p.44).

De  toda  forma,  a  constituição  do  circuito  Sul  Atlântico  determinando  pelo

comércio de escravos entre o golfo da Guiné, Angola e o território brasileiro,  desde

meados  do  século  XVI  até  o  século  XIX  vai  fazendo  da  moderna  mercadoria  uma

mediação  de  crescente  centralidade  e  a  pesquisa  de  Alencastro  dá  fundamento  ao

argumento, apesar de separá-la da dinâmica do Capital comercial.

Caberia ainda destacar outro aspecto importante da pesquisa de Alencastro que

situa a relação entre a exportação de armas e cavalos para territórios africanos como

meio de produção de escravos. Os jalofos, grandes importadores de cavalos europeus,

adquirem os meios de aprear  escravos requisitados pelos mesmos europeus que lhes

forneciam  os  cavalos.  E  uma  cristalização  mais  nítida  da  instituição  de  plataformas

especializadas na produção de escravos aparece no Reino do Daomé, que constituiu um

exército de cerca de dez mil soldados disciplinados e organizados para o apreamento de

derrotados em batalhas ao longo do século XVIII.

Assim,  de  acordo  com  o  autor,  o  estudo  particularizado  da  relação  entre  o

território  angolano  e  o  golfo  da  Guiné,  produtores  de  escravos  e  consumidores  de

mercadorias  brasileiras  como  cachaça  e  mandioca,  envergaria  a  base  do  triângulo,

trazendo a  relação  entre  Angola  e  Brasil  mais  ao  centro  da  formação  territorial  do

Atlântico Sul e o próprio território brasileiro teria uma dinâmica formativa atrelada à

dinâmica do Atlântico Sul.

É  nesta  formulação  historiográfica,  prenhe  do  espírito  do  presente,  em  que

antevemos  uma  geopolítica  implícita  da  cooperação  para  o  desenvolvimento  do

Atlântico Sul para o século XXI. Já que a análise do sistema escravista, em Alencastro, se

atém à crítica do sistema escravista sem dela derivar nenhum elemento da formação do

trabalho  livre,  sua  pesquisa  leva  necessariamente  a  uma  contraposição  liberal  entre

trabalho escravo e trabalho assalariado.

A forma como a mercadoria, está presente na sua argumentação, como elemento

de história material e sem qualquer referência a sua sociabilidade fetichista subjacente,
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esvazia de significação a sua interpretação, encurralando-o ao final,  a ter  sua análise

apropriada como parte da renovação historiográfica Sul Sul, pragmaticamente engajada

em relações livres de preconceito com as novas elites africanas.

Assim, apesar de obtermos em Alencastro um quadro de análise detalhado pelas

particularidades  geográficas  da  malha  mercantil,  perdemos  de  vista  a  determinação

formal  do  lastro  global  do  sistema  colonial -  a  dinâmica  do  Capital  comercial,  que

aparece  de  forma  tímida,  subsumida  as  suas  dinâmicas  locais  que  respondem  à

dinâmicas globais em flerte com uma perspectiva ambientalista. Aos poucos vai ficando

constrangedor  lembrar  que  o  princípio  reificado  da  mercadoria,  como  forma  social

fetichista, perde até o lugar de curiosidade histórica. 

Levando  o  autor  ao  seu  limite,  é  a  dinâmica  climática  dos  Slave  Winds que

possibilita a constituição do “Trato dos Viventes” tal como o conhecemos. A montagem

explicativa  do  caso  não  deixa  de  soar  muito  semelhante  àquela  naturalização  das

plataformas  de  produção  de  mercadorias  com  vistas  a  apresentação  de  um  melhor

quadro de gestão (geo)política, característico das interpretações de Vidal de La Blache, e

por isso em concordância com a  concepção de  humanização da paisagem,  ponto de

partida da pesquisa de NOVAIS (1999).  Do ponto de vista da pesquisa de Alencastro, o

Atlântico sul tem a sua história construída como movimento humanização da paisagem

condicionada ambientalmente pelos  ventos  da  mesma forma como economicamente

condicionado pelo Capital comercial europeu.

Contudo, se nos permitirmos seguir um pouco mais o argumento de Alencastro,

encontramos uma problematização do chamado triângulo colonial metropolitano. De

acordo com o autor,  o estudo particularizado da relação entre o território angolano,

produtor  de  escravos  e  consumidor  de  mercadorias  brasileiras,  como  cachaça  e

mandioca, envergaria a base do triângulo, trazendo a relação entre Angola e Brasil mais

para o centro da formação territorial do Atlântico Sul; e o próprio território brasileiro

teria uma dinâmica formativa atrelada à dinâmica do Atlântico Sul.

Esse esquema interpretativo, em rota de fuga do estruturalismo e envergonhado

frente a crítica da totalidade social, sob a sombra de Fernand Braudel e da Escola dos

Analles, acaba se encurralando em uma posição que concilia, de forma acrítica, a história
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da formação territorial  do Atlântico Sul  com a apologia  da  forma social  do Capital,

relegada a um além teórico.

O moderno território do Atlântico Sul só ganha corporeidade na medida em que

a mercadoria surge como poder alheio, o deus estranho que se colocava sobre o altar ao

lado dos velhos ídolos e que, um belo dia, com um empurrão e um chute, joga-os por

terra  e  proclama  a  extração  da  mais-valia  como  o  objetivo  último  da  humanidade

(MARX, 1983, p.71), proclamando a si mesmo o único deus, com poderes impessoais

impostos às costas dos sujeitos que trabalharam para edificá-lo.

A generalização da forma da mercadoria, portanto, demandaria a imposição de

uma forma social fetichista: o moderno fetichismo da mercadoria, imposto através do

comércio  o  início  do  processo  de  modernização,  legitimado  através  do  discurso

missionário em contraposição a sociedades ditas selvagens, canibais e ditas enfeitiçadas.

Mas  até  aonde  o  canibalismo  não  corresponde  à  lógica  autodestrutiva  do  próprio

Capital?  A  contemporaneidade  das  relações  entre  Angola  e  Brasil  dão  pistas  para

elaborar esse problema.

*

Vale nota o fato de que à época, a colonização já fosse capaz de mobilizar um

mito justificador para as suas empreitadas brasíliacas:

Uma  riqueza  metálica  prodigiosa  tinha  sido  providencialmente  escondida  e
depois  descoberta  nessa  parte  da  terra,  para  pagar  o  salário  de  seus
evangelizadores, para exaltar o Deus dos Católicos contra o herege (o luterano)
e contra o infiel (o muçulmano). (ALENCASTRO, 2010)

E  que,  por  sua  vez,  o  próprio  trato  escravista  tenha  sido  visto  como  parte

integrante da Missão do Evangelizador:

Livrados de acabar esquartejados e pendurados nos “açougues” — fantasma
reiterativo  nas  guerras  escravistas  nos  dois  lados  do  Atlântico  Sul  —,  os
prisioneiros africanos podiam ser alçados aos navios negreiros para serem
salvos,  de  corpo  e  de  alma,  na  escravatura  católica  d'além  mar.
(ALENCASTRO, 2010)

Tal caráter geral da colonização enquanto prática missionária levou à formulação

de  Luiz  Costa  Lima sobre  as  duas  verdades  da  colonização,  a  saber,  a  religião  e  o

comércio,  como  dupla  dimensão  indissociável  do  processo  colonial.  (LIMA,  2003).

84



Contudo,  o  problema  que  a  generalização  da  forma  fetichista  da  mercadoria  nos

apresenta é que em seu altar não pode haver outro deus. Diante d’Ela não resta outra

Verdade. A religião reside assim antes no próprio moderno comércio mercantil do que

na dimensão ideológica justificadora do cristianismo missionário, seu verniz apologético.

O  fato  de  que  o  capitalismo  tenha  surgido,  historicamente,  como  parasitário  do

cristianismo joga mais luz sobre o problema (BENJAMIN, 2010). 

Finalmente, o fato de que Atlântico Sul não possa ser apresentado como uma

coisa em si, um fundamento natural sobre o qual podemos nos apoiar tranquilamente

para  daí  derivar  uma  interpretação  assegurada  pelos  ventos  da  história,  pode  ser

encontrada nos relatos de Mendes Pinto, um sarcástico narrador pícaro do século XVI.

De acordo com a leitura que Costa Lima fez das peregrinações de Mendes Pinto, muita

gente simplesmente não acreditava nos seus relatos por não se adequarem à visão de

mundo do século XVI, justamente porque o Atlântico Sul não compunha seu horizonte

geográfico  de  entendimento  de  mundo.  Mendes  Pinto  brincava  com  isso  e  pintava

quadros inverídicos misturados às descrições das expedições de que participou; e seus

leitores entendiam tudo como fantástico mundo novo (LIMA, 2003).

*

É  a  internalização  da  moderna  mercadoria  o  fundamento  das  formações

territoriais  que  aqui  se  procurou rever  em termos bastante  gerais.  Esse  momento é

fundamental  para  pensarmos  a  relação  entre  a  mobilização  para  o  trabalho  como

questão  posta pela geografia comercial  colonial.  Passaríamos a desdobrar isto mais a

frente. 

O comércio atlântico de escravos é o elemento que dá fundamento à formação

dos territórios triangulados pela Coroa por meio do Atlântico Sul. Mas como a crítica

bastante  específica  feita  em  O  trato  dos  viventes pode  se  tornar  uma  apologia  da

reprodução ampliada do capital baseada no trabalho livre?
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1.2 Territorialização do trabalho no Atlântico Sul

A cooperação para o desenvolvimento no território do Atlântico Sul só pode

executar sua agenda (geo)política fetichista, a bem dizer corporativo-estatal, graças ao

assoalho comum do Capital territorializado. E de fato isto vem acontecendo por meio do

avanço dos investimentos chineses e da exportação de bens e serviços brasileiros para

diversos países africanos, no mesmo momento em que nos deparamos com o colapso

dos diversos regimes soberanos africanos, decompostos por enfrentamentos internos ou

mesmo por processos de modernização de infraestruturas produtivas, tão responsáveis

por  mobilizações  forçadas  de  extensas  populações  como  os  conflitos  militares

deflagrados no continente.

Somente  durante  a  década  de  1990  cerca  de  dois  milhões  de  indivíduos

emigraram da África para a Europa e para a América. Entre desalojamentos, remoções

forçadas  por  projetos  de  desenvolvimento  ou  pelo  colapso  de  bases  ambientais  dos

mercados de trabalho nacionais, somente entre 2005 e 2010 cerca de quatro milhões de

pessoas emigraram para outro país dentro do próprio continente africano. Apenas cifras

modestas no que se refere à presença de imigrantes africanos no Brasil – cerca de trinta

mil  pessoas  em  2014,  de  acordo  com  a  polícia  federal  –  este  fenômeno  pode  ser

considerado em um contexto de intensa mobilização.

O  Atlântico  Sul,  por  sua  vez,  vem  se  consolidando  enquanto  um  corredor

migratório  do  mundo  contemporâneo,  um  mapa  cada  vez  mais  caracterizado  pela

intensificação dos movimentos migratórios. Não obstante, apesar de à primeira vista nos

atermos à imagem de um mundo que navega em direção aos Estados Unidos e à União

Europeia e apesar da comoção geral que o corredor migratório do Mar Mediterrâneo

vem causando, a migração mundial é cada vez mais interna no próprio hemisfério Sul. O

maior fluxo migratório no mundo hoje é interno na Ásia, do sudoeste para o meio oeste

do continente; em 2010 mais de 50% da migração mundial aconteceu entre países do

chamado Sul Global.

A imigração africana para  o  Brasil  contemporâneo surge neste  contexto e  os

chamados  projetos  de  cooperação  para  o  desenvolvimento contribuem  para  o

fortalecimento desta dinâmica, tal como pretendemos apresentar neste capítulo. 
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Todavia, para se garantir um acesso crítico ao tema, faz-se inevitável refazer o

percurso de formação das condições atuais do mercado de trabalho do Atlântico Sul, já

que este território nem sempre existiu nos termos em que o conhecemos na aurora do

século XXI.

Como  se  sabe,  o  sistema  colonial  português  dependeu  profundamente  da

presença do indivíduo escravizado na África para pôr em funcionamento seu mercado de

lucro comercial baseado no tráfico e nas plantations. E como a pesquisa marxista sobre o

processo  colonial  bem  soube  qualificar,  o  trabalho  escravo  anuncia  o  trabalho  livre

(GAUDEMAR, 1972).

Para que atingíssemos o momento da conformação de um mercado de trabalho

livre no Atlântico Sul, o trabalho escravo como forma social precisou ser superado. Ao

mesmo tempo, a  conformação do campo de cooperação para o desenvolvimento no

Atlântico Sul faz desta superação um instrumento da apologia da sujeição ao mundo do

trabalho livre, como se por si isto já significasse a epopeia da libertação humana.

Do ponto de vista da territorialização do mercado de trabalho livre no Brasil

podemos observar um longo processo de autonomização categorial  – a separação de

cada fator do Capital em um mercado próprio – o que, de acordo com algumas pesquisas

feitas em Geografia, produziu padrões territoriais particulares: um Brasil regional que

depois é superado pela conformação de um território brasileiro metropolizado onde há

a circulação da força de trabalho em um mercado nacional (HEIDEMANN, 2014). 

A conclusão do processo de formação de um mercado de trabalho nacional –

uma superpopulação relativa nacional – coincide, historicamente, com o período de crise

do capitalismo tardio do qual a crise do petróleo de 1973 e a conformação do mercado de

petrodólares  são  partes  integrantes.  Estes  fatores  apontam  para  o  desmanche  da

capacidade  de  reprodução  ampliada  do  capital  em escala  global  e  a  substituição  do

padrão de acumulação fordista, agora irrecuperável, pela reprodução ficcionalizada de

dívidas em circuitos de déficit pelo mundo todo.

No caso do Brasil não se pode falar destes temas sem se referir ao  boom das

commodities, movido pela modernização chinesa que fomentou a constituição de um

programa de acumulação fictícia nacional e atrelou um conjunto de empresas campeãs

(BRFoods, Odebrecht etc.) a circuitos de déficit globais, seja nos mercados secundários
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norte-americanos, seja como expansão de investimentos na fronteira financeira africana,

também largamente financiada pela China, ao longo da década de 2000.

A projeção internacional  da imagem do Brasil  como integrante  de um seleto

grupo  de  países  em  desenvolvimento  (BRICS) interferiu  nas  rotas  migratórias  do

Atlântico  Sul.  A  realização da  Copa do Mundo e  das  Olimpíadas  do Rio de Janeiro

também entrou na balança das motivações de milhares de imigrantes para o Brasil. Não

se  pode  deixar  de  notar  ainda  que  este  cenário  mexeu  com  a  dinâmica  migratória

haitiana,  principalmente depois  de  o  Brasil  ter  assumido o  posto de subtenente  sul-

americano ao passar a chefiar a missão da ONU naquele país, a MINUSTAH (Missão das

Nações Unidas para a Estabilização no Haiti).

Os imigrantes africanos que chegam ao Brasil  do século XXI encontram uma

série de grandes obras e projetos faraônicos a todo vapor. No ano não muito distante de

2014, os espertos da mídia ventilavam a ideia de que o país vivia uma situação de pleno

emprego. Logo a ventania das commodities tornou-se uma brisinha fraca e os imigrantes

que por aqui ficaram foram passando de pedreiros, eletricistas e pintores em grandes

obras para o mercado de trabalho ordinário de atendentes, faxineiros e lixeiros, sem com

isso alterarem significativamente os salários que recebiam – e que nunca se afastaram

muito do salário mínimo.

E como o estado de exceção não é privilégio dos países africanos, a recepção

jurídica  dos  imigrantes  africanos  no  Brasil  tem  se  dado  por  meio  da  execução  do

Estatuto do Refugiado,  um dispositivo por si  só excepcional,  como mostraremos no

capítulo 2.

Assim,  o  cenário  que  vai  se  configurando  pode  ser  pensado  como  a

internacionalização  do  colapso  de  mercados  de  trabalho  nacionais  que  passam  a

exportar  excedentes  populacionais  improdutivos,  seja  como brasileiro  engenheiro  de

empreiteira  que  vai  trabalhar  em  uma  obra  financiada  pela  rolagem  de  dívidas  do

BNDES, seja como imigrante angolano violentado pela polícia de Luanda, recebido no

Brasil como refugiado. 

Enquanto isso, nossos estrategistas e pontífices do desenvolvimento celebram as

novas pontes com o mundo do Sul tão semelhante ao nosso que exige um pragmatismo
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absoluto com as novas lideranças africanas alegando que isto constituiria a superação

dos preconceitos com a África. 

Nesta nova geopolítica do Atlântico Sul a história da escravidão é o álibi  dos

fazedores de pontes para carreiras a todo vapor rumo ao colapso da modernização.
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1.3 No Brasil, o trabalho escravo anuncia o trabalho livre

A territorialização do trabalho livre no Brasil foi anunciada pelo trabalho escravo

porque a mobilização para o trabalho livre é anunciada pela mobilização do trabalho

escravo. A pesquisa de Maria Sylvia Carvalho Franco, intitulada Homens livres na ordem

escravocrata,  analisa  o  trabalho  escravo  no  Brasil  da  perspectiva  que  considera  o

escravismo parte integrante do modo de produção capitalista (FRANCO,1969) e aponta

para as rupturas e continuidades entre o trabalho escravo e o trabalho livre. 

Tal é o caso também da pesquisa de Carlos Toledo (2008), que encontra na figura

do escravo de ganho, comum no contexto das lavras diamantíferas do século XIX, uma

situação que revela como a possibilidade do trabalho livre estava contida no trabalho

escravo. O  escravo de ganho  cumpria jornadas diárias para um terceiro que o alocava

como  força  de  trabalho  nas  tarefas  disponíveis  e  para  as  quais  não  encontrava  um

homem livre disposto a executá-las. Vale ainda notar que de acordo com a pesquisa de

Toledo,  em  diversas  situações  o  contratante  do  trabalho  alugado de  um  escravo  de

ganho sequer sabia que se tratava de um escravo.

 O longo processo que culmina, já em meados do século vinte, na generalização

do empreendimento  econômico  baseado  em um mercado de  trabalho  de  circulação

nacional dependerá da autonomização categorial da força de trabalho e da propriedade

privada da terra, ambas finalmente tornadas mercadorias intercambiáveis e capazes de

remunerar  de  forma  separada  os  seus  portadores,  a  saber,  o  trabalhador  livre  e  o

proprietário fundiário, mediante, respectivamente, o salário e a renda da terra. 

De acordo com este percurso, na situação do capitalismo escravocrata, a posse

das  sesmarias,  tanto  para  a  lavoura  quanto  para  a  mineração,  esteve  imediatamente

atrelada à propriedade sobre o escravo. Possuir escravos era requisito para a obtenção de

permissão  para  operar  as  lavras.  Neste  contexto  não  existia  uma  precificação

autonomizada da terra, enquanto mercadoria separada da propriedade sobre o escravo.

Ou seja, a propriedade fundiária não estava autonomizada. Disso decorre que também a

pessoa  que  personificava  a  posse  da  terra  não  existia  como  figura  separada.  O

proprietário fundiário só poderá existir mais tarde, quando se constitui um mercado de

terras. 
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A história da formação do mercado de trabalho livre no Brasil pode ser pensada

de maneira análoga, uma vez que no contexto do capitalismo escravocrata o escravo

estava alienado tanto da propriedade da sua própria força de trabalho quanto da posse da

força de trabalho. 

Entretanto, de acordo com Marx, somente em um regime no qual a mercadoria

força de trabalho é oferecida pelo seu próprio possuidor é que se constitui um mercado

de trabalho. Mas, como nos mostra Franco (1969) a situação do capitalismo escravocrata

colonial  no  Brasil  pôde  conjugar  esta  disjunção,  a  saber,  um  mercado  de  força  de

trabalho e a instituição do trabalho escravo:

Possuir força de trabalho significa compreendê-la em si e não implica o poder
de dispor dela livremente, o que vem a ser sua propriedade. É a propriedade
da  força  de  trabalho  (e  não  a  sua  posse)  que  legaliza  sua  venda;  só  o
proprietário pode aparecer como um dos termos da relação de dependência
determinada pelo  mercado.  Isto  posto,  o que decorre  necessariamente  da
premissa que define as relações engendradas pela troca de mercadorias é que
a força de trabalho só pode aparecer no mercado, como mercadoria, sempre e
quando seja oferecida pelo seu proprietário e não pelo seu possuidor.  (...)
Mas, para que a força de trabalho apareça como mercadoria, como objeto de
compra e venda, não é condição necessária que o trabalhador seja livre. (…)
Pode-se, então, propor a hipótese de que não exista incompatibilidade entre
produção capitalista e a instituição do trabalho escravo (FRANCO, p.77, 1969)

Para Maria Sylvia Carvalho Franco, essa dualidade contraditória estava na raiz da

particularidade da formação brasileira que pode ser caracterizada como um sistema no

qual os homens escravizados para a produção açucareira estavam separados do mercado

de  circulação  de  mercadorias,  do  qual  dependiam  indiretamente.  Nesta  linha  de

pensamento, para Carlos Toledo (TOLEDO, 2008) é possível afirmar que o escravismo

constituíra, assim, outra forma de mobilização forçada para o trabalho. 

A partir do estudo da inserção do escravo de ganho na economia regional das

lavras diamantíferas na Bahia, pode-se perceber que estava contida na figura do escravo a

condição de nervos, músculos e cérebro alugáveis para qualquer relação de trabalho. O

escravo de ganho, em função das demandas do seu senhor, passa a ser alugado para

executar diárias de trabalhos em contextos urbanos, particularmente no Rio de Janeiro e

em Salvador, onde a dinâmica metropolitana deu origem a regimes de assalariamento

simultâneos à instituição escravista:
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O escravo de ganho é uma forma de relação de trabalho interessante, pois
revela  desdobramentos possíveis  do processo de  autonomização da forma
mercadoria sobre as bases históricas do escravismo colonial. É também uma
de suas formas críticas, pois revela a possibilidade do escravo trabalhar lado a
lado  do  trabalhador  livre  na  mesma  função  e  sob  o  mesmo  salário.  A
diferença aparece no jornal pago a seu proprietário. A rigor, quem contrata o
trabalhador não precisa sequer saber que o trabalhador é escravo. (TOLEDO,
2008, p.24,98). 

A dinâmica do sistema colonial, onde o escravo é totalmente expropriado, cria

ainda as condições para o surgimento do homem livre marginalizado, responsável pela

produção de culturas subsidiárias,  como a pecuária e as charqueadas garantidoras de

parte considerável da alimentação dos escravos, já que as  plantations de monocultura

não se proviam com tais gêneros. O trabalho dos homens livres na ordem escravocrata

surge determinado e em dependência direta do trabalho escravo das plantations.

A  pecuária  é  quem  desenha  as  primeiras  linhas  comerciais  continentais  no

território colonial,  e por consequência,  foi  responsável pela primeira territorialização

para além das áreas litorâneas, ocupando com gado as margens de rios dos sertões da

colônia.

O fim do tráfico de escravos, causado pelo bloqueio inglês – este movido pela

revolução  industrial  em  busca  do  desbloqueio  dos  mercados  de  consumo  dos

trabalhadores para o escoamento de sua produção agigantada pelas inovações - colocou

o  sistema  colonial  em  xeque.  Na  colônia  brasileira  não  se  havia  internalizado  a

reprodução demográfica dos escravos, ao contrário do que acontecera na América do

Norte, onde essa dinâmica estava embutida na reprodução geral do sistema econômico,

como anota Alencastro. O fim do tráfico traz consigo o fim do sistema colonial, já que

aquele era um fundamento deste. O escravismo foi produzido pelo tráfico e no privilégio

exclusivo  sobre  essas  transações  residia  a  impossibilidade  de  o  trabalho  livre  ser  o

fundamento da colonização brasileira,  apesar de estar presente e orbitar  a economia

escravista.

A colonização,  entretanto,  trouxe consigo o germe da metropolização.  Como

polo  de  acumulação  primitiva  que  permitiu  a  revolução  industrial,  as  colônias

continham  contradições  que,  levadas  a  cabo,  apontavam  para  as  suas  próprias

superações. 
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No  século  XVIII  as  colônias  passaram  a  ser  requisitadas  como  grandes

produtoras de matérias primas a serem industrializados no centro do capitalismo; seus

mercados internos de trabalho eram entendidos como potenciais mercados de consumo

e,  finalmente,  o  lucro  comercial  e  o  “exclusivo  metropolitano”  figuravam  como

empecilhos para a expansão do Capital industrial.

Em O Capital, Karl Marx já apontara para o segredo metropolitano que a colônia

revelava. Marx se deparou com uma análise feita pelo economista inglês E.G. Wakefield

que teorizava sobre o fracasso da iniciativa econômica de um empreendedor conhecido

como Sr. Peel, em uma colônia na Nova Zelândia. 

Para Wakefield, o fracasso do Sr. Peel residia em sua incapacidade de organizar

um empreendimento econômico baseado no trabalho livre em um contexto de relativa

abundância  de  terras.  Wakefield  propõe  então  a  realização  de  um  processo  de

colonização sistemática, ou seja, a realização de uma territorialização do capital sobre a

propriedade da terra. Uma vez que a terra não está acessível ao trabalhador, este deverá

submeter-se ao empreendimento de livre vontade.

Nesta passagem, Marx ironiza a concepção reificada de Capital do Sr. Peel, que

acreditava  que  só  porque  dispunha  de  instrumentos  e  dinheiro  poderia  dar  início  a

empreendimentos no novo mundo:  o Capital  é uma relação social e,  se quisesse dar

início aos seus empreendimentos, o Sr. Peel deveria antes de tudo exportar a relação

social  capitalista  para  a  colônia. Este  processo,  entretanto,  depende  de  um  extenso

esforço de territorialização, explicado por Wakefield como colonização sistemática.

No  caso  brasileiro,  a  ultrapassagem  do  sistema  colonial  pela  industrialização

inglesa pôs em movimento um processo análogo. A pesquisa de Cássio Boechat (2013)

encontrou discussões no senado brasileiro acerca da necessidade de implementação de

uma  colonização  sistemática  no  país  com  referências  literais  à  teoria  de  Wakefield,

pouco antes da promulgação da chamada Lei de Terras (1850), ocorrida no mesmo ano

da proibição do tráfico negreiro.

Contudo, já é clássica a interpretação marxista de José de Souza Martins (1979)

que sugere que a promulgação da Lei de Terras teria tornado a terra cativa ao mesmo

tempo em que tornava obsoleto o trabalho cativo. Paula Beiguelman (2005, p.22), por

sua vez, argumenta que apesar de não haver, por parte dos fazendeiros brasileiros, uma
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mobilização para pôr fim ao tráfico, tampouco havia resistência a este fim porque a

extinção do tráfico levaria a uma rápida valorização das fazendas.

O  projeto  de  colonização  sistemática  discutido  no  senado  brasileiro

fundamentou  a  imigração  das  massas  pauperizadas  e  expropriadas  pela  revolução

industrial da Europa para as colônias do centro-sul brasileiro; estas, mais tarde, deram

origem ao regime do colonato.

A economia do café pelo vale do Paraíba e em direção ao oeste paulista após 1850

dar-se-á  por  meio da  força  de trabalho escrava  vinda das economias em declínio do

açúcar no Nordeste e da mineração, no centro-sul.

A dinâmica da economia cafeeira, entretanto, passa a depender da expansão das

fazendas de café e por consequência de um acréscimo da força de trabalho escravo. A lei

do  ventre  livre,  em  1871,  opõe  um  obstáculo  intransponível  à  internalização  da

reprodução da força de trabalho escravo. E logo em 1873 a propriedade da terra substitui

o escravo na obtenção de empréstimos para a expansão da fazenda cafeeira.  Abolido o

tráfico, a escravidão lhe seguiria o passo a curto prazo. (PRADO JR. 1969, p.147).

Vão se contrapondo dois modelos, um baseado no controle monopolista sobre a

força  de  trabalho  e  outro  baseado  no  controle  sobre  a  propriedade  da  terra.  A

substituição definitiva da economia escravista na fazenda cafeeira vai acontecer com a

introdução  de  trabalhadores  livres  por  meio  da  política  de  imigração  em  massa  da

província de São Paulo e de seu engajamento no sistema de colonato. 

O colonato avançou na modalidade de regime de produção com participação nos

lucros;  a  adesão  dos  trabalhadores  imigrantes  ao  sistema  foi  reforçada  pela

obrigatoriedade familiar de quitar dívidas referentes aos custos da viagem para o Brasil,

cobrados com juros.

A expansão da fazenda de café, já em crise, dependia das políticas de imigração e

dos  próprios  trabalhadores  que,  ao  chegarem  endividados  à  fazenda,  passavam  a

trabalhar sujeitos à posição de remuneradores dos juros dos fazendeiros. Também a isso

se deve a impossibilidade da participação do escravo liberto na fazenda cafeeira após

1888. Mas não se pode deixar de notar que a colonização sistemática era tributária de

uma ideologia racista de branqueamento da população brasileira.
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O colonato é o elemento base da constituição de um padrão territorial fundado

no  controle  sobre  a  propriedade  da  terra  e  põe  em  movimento  um  processo  de

autonomização da força de trabalho. São as regiões de Chico de Oliveira:

Espaços  econômicos  que  nasceram  ou  foram  insertados  na  divisão
internacional  do  trabalho  do  capitalismo  mercantil  como  reservas  e
produtores  de  acumulação  primitiva  e  que,  posteriormente,  continuam
subjugados à divisão internacional do trabalho do capitalismo imperialista
(OLIVEIRA, 1977, p.28).

Mesmo que ainda não assalariada, essa etapa não constitui um momento feudal

ou atrasado do processo de modernização brasileiro; antes trata-se da forma particular

como a territorialização capitalista se deu no país, dependente de arranjos de dominação

regional que restringissem a mobilidade do trabalhador.

Nesse arranjo, a presença do Estado, representado pela guarda nacional na figura

do coronel, estabelecia relações de dependência pessoal como mediação para o trabalho

na fazenda. Diversas vezes o mesmo individuo personificava, enquanto Coronel, tanto o

Estado, como o Capital, por meio da propriedade da terra. Assim, dispunha tanto do

controle econômico quanto do monopólio sobre o exercício da violência em sua região.

O  regime  de  Getúlio  Vargas  e  a  Coluna  Prestes  enfrentaram  o  regime  do

coronelismo e o padrão de mobilidade do trabalho subjacente. Com a Revolução de 30 e

a  extinção  da  Guarda  Nacional  e,  pouco  depois,  com  a  criação  do  Estatuto  do

Trabalhador Rural, estavam dadas as condições para a constituição de um mercado de

trabalho nacional. 

Livre dos impedimentos que o Coronel impunha a sua força de trabalho, mas

também expropriado da posse da terra a que antes tinha acesso graças ao Coronel, o

trabalhador brasileiro entra no regime da dupla liberdade do trabalho: livre para alugar a

sua força de trabalho onde bem entender e livre de qualquer outra possibilidade de

subsistência que não seja alugar a sua força de trabalho.

O  exercício  da  liberdade  de  tomada  de  decisão  só  surge  como  dimensão

contraditória  da  mobilidade  do  trabalho,  sujeição  generalizada,  que  coincide  com a

universalização da força de trabalho posta em movimento pela acumulação do capital

enquanto territorialização específica da modernização, no momento em que a força de

trabalho encontra condições de plena autonomização. De acordo com Marx:
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Para  transformar  dinheiro  em  capital,  o  possuidor  do  dinheiro  precisa
encontrar, portanto, o trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre no
duplo sentido de que ele dispõe, como pessoa livre, de sua força de trabalho
como  sua  mercadoria,  e  de  que  ele,  por  outro  lado,  não  tem  outras
mercadorias para vender, solto e solteiro, livre de todas as coisas necessárias à
realização de sua força de trabalho. [...]  Uma coisa, no entanto, é clara. A
Natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias e,
do outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Essa relação não
faz  parte  da  história  natural  nem tampouco  é  social,  comum a  todos  os
períodos  históricos.  Ela  mesma  é  evidentemente  o  resultado  de  um
desenvolvimento  histórico  anterior,  o  produto  de  muitas  revoluções
econômicas, da decadência de toda uma série de formações mais antigas da
produção social (MARX, 1983, p.140).

A  universalização  das  sociedades  produtoras  de  mercadorias  pressupõe  a

mobilização para o trabalho, processo que põe a mercadoria força de trabalho como

condição para a acumulação do capital o que, ao mesmo tempo, faz com que a existência

do trabalhador tome uma dimensão contraditória em relação à sua liberdade de ação.

Ou, nas palavras de Gaudemar:

Para responder ao papel de mercadoria particular que lhe é atribuído, a força
de trabalho deve ser livre de dois pontos de vista. Liberdade positiva: a força
de  trabalho  é  uma  mercadoria  que  pertence,  como  bem  particular,  ao
trabalhador,  que  pode  dela  dispor  à  sua  vontade;  o  trabalhador  é  então
considerado  como  ator  da  sua  própria  liberdade.  Liberdade  negativa:  o
trabalhador não tem diante de si outra hipótese que não seja vender ou não a
sua força de trabalho; não tem mais nada para vender, e na prática, ou vende
a sua força de trabalho para viver, ou não a vende e morre. A “liberdade de
trabalho”  encontra-se  totalmente  definida  nesta  dupla  determinação:  o
trabalhador dispõe livremente da sua força de trabalho, mas tem absoluta
necessidade de a vender. Então, se se rejeita a imagem fixa e estereotipada de
um mercado de trabalho pontual e homogêneo, se se alcança o horizonte
mais  vasto  de  um  mercado  de  trabalho  multidimensional,  com  a  sua
estrutura  própria,  deformando-se  no  espaço-tempo,  vê-se  desenharem-se
como  formas  de  trabalho  as  formas  de  uma  mobilidade  capitalista  do
trabalho. A mobilidade da força de trabalho é assim introduzida, em primeiro
lugar,  como  a  condição  de  exercício  da  sua  ‘liberdade’  de  se  sujeitar  ao
capital,  de  se  tornar  a  mercadoria  cujo  consumo  criará  o  valor  e  assim
produzirá o capital (GAUDEMAR, 1977, p.191-192).

 A extinção do estatuto do Coronel  abre  as  fronteiras  da  região e  prepara  o

caminho para a formação de uma força de trabalho que porta a própria mobilidade e se

refere a uma dinâmica de reprodução de superpopulação relativa nacional.

O Brasil, como entidade territorial-estatal-nacional só existirá a partir de 1930. A

terra, o trabalho e o capital, autonomizados em suas formas de reprodução, passam a
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existir como articuladores dos processos de acumulação mediados por personificações

também  nacionais  (TOLEDO,  2008).  A  partir  de  então  podemos  passar  a  falar  do

trabalho assalariado como categoria social no Brasil (FRANCO, 1969).
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1.4 O colapso da superpopulação relativa no Brasil

A territorialização de um mercado nacional de força de trabalho por meio do

exercício da mobilidade do trabalho surgiu da expropriação das populações do campo,

principalmente  a  partir  dos  anos  1950,  quando o  Estatuto  do  Trabalhador  Rural  foi

promulgado. A urbanização e a industrialização em curso demandaram a superação dos

vínculos de trabalho que atrelavam o trabalhador a uma relação de dominação pessoal

mediada pela posse da terra, como os parceiros do Rio Bonito, de Antônio Cândido.

A  constituição  do  mercado  de  força  de  trabalho  nacional  foi  possibilitada

inclusive  pelas  políticas  de  planejamento,  entre  as  quais  as  superintendências  de

desenvolvimento  cumpriram  lugar  central  (SUDENE,  SUDAM)  no  contexto  do

planejamento  estatal  do  período  desenvolvimentista  iniciado  no  governo  Juscelino

Kubitschek.

A re(li)gião do planejamento, como Chico de Oliveira sugere (OLIVEIRA, 1977),

surgiu no contexto do desenvolvimentismo e fez emergir os complexos agroindustriais

brasileiros,  levando a indústria  e  a  pecuária  à  revolução verde,  à  financeirização e  à

concentração de capitais  decorrentes,  como Guilherme Delgado analisou mais  tarde

(DELGADO, 1985). 

A correia de transmissão de renda (OLIVEIRA, 1977) passou a operar a largos

passos no sentido do fomento da industrialização e da urbanização do Sudeste, que logo

culminariam no arranjo territorial que temos hoje, da urbanização crítica (DAMIANI,

2000)  contemporânea  e  do  agronegócio  latifundiário  transformado  em  aparato  de

rolagem  de  uma  renda  da  terra  ficcionalizada  em mercados  de  capitais  secundários

(PITTA, 2016). 

Para Oliveira, a expansão do capitalismo no Brasil,

Para usar uma expressão famosa de Trotsky, é não somente desigual, mas
combinada; é produto de uma base capitalista de acumulação razoavelmente
pobre para sustentar a expansão industrial e a conversão da economia que dá
existência  a  setores  ‘atrasado’  e  ‘moderno’  [...]  O  sistema  encaminhou-se
inevitavelmente para uma concentração da renda, da propriedade e do poder
em  que  as  próprias  medidas  de  intenção  corretiva  ou  distributivista
transformaram-se  no  pesadelo  prometeico  da  recriação  ampliada  das
tendências que se queria corrigir. (OLIVEIRA, 1975a).
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Para  Oliveira  a  estrutura  de  classes  do  país  fundamentava  uma  acumulação

desigual da riqueza produzida (concentração) ao mesmo tempo em que inviabilizava um

desenvolvimento  da  indústria  nacional  ou  uma  redistribuição  de  renda  efetiva.  No

âmbito  da  Geografia,  Yves  Lacoste  realizou  importantes  reflexões  nesse  sentido  (A

Geografia do Subdesenvolvimento, LACOSTE, 1976). O cenário do pós-guerra permite a

Lacoste  encontrar  problemas  centrais  para  os  países  do  terceiro  mundo  em

contraposição  ao  desenvolvimento  do  Norte.  Para  o  autor,  o  subdesenvolvimento

compreende  vários  aspectos  (crescimento  demográfico  muito  alto,  industrialização

restrita  e  incompleta,  baixa  produtividade  e  dependência  externa,  escasso

aproveitamento  dos  recursos,  baixo  consumo,  fome).  A  explicação  do

subdesenvolvimento, entretanto, deve associar tais elementos a seus contrários, pois a

causa  do  subdesenvolvimento  se  encontra  no  desenvolvimento,  que  estabelece  um

domínio mundial violento e desigual.

Já para Milton Santos, o subdesenvolvimento é sinônimo de divisão internacional

do trabalho que submete centro e periferia de formas particulares. Cada contexto de

produtividade do trabalho,  de acordo com os períodos do capitalismo, mercantilista,

manufatureiro,  industrial  e  tecnológico  (SANTOS,  1971),  depois  reformulado  como

técnico, técnico-científico-informacional (SANTOS, 1996), acumula o tempo de forma

desigual no espaço, possibilitando uma acumulação de capital no centro em função de

uma  desacumulação  na  periferia.  Esse  sistema  configuraria  espaços  diferenciados,

espaços desiguais, díspares em função do tempo de trabalho cristalizado, cada espaço

com  sua  sucessão  particular  de  tempos.  Essa  formulação  está  articulada  a  um

entendimento coisificado da territorialização do capital na periferia. 

Se, entretanto, a modernização for entendida como longo processo de acúmulo

de  relações,  logo se  vê  que a  distinção entre  centro e periferia  a  partir  do acúmulo

diferencial  de trabalho no espaço ignora que a forma de ser da periferia  não é a do

desacúmulo, mas antes do acúmulo de relações de trabalho particulares, do acúmulo de

terras em um determinado regime etc.

Até  certo  ponto  concordamos  com  Oliveira  (1975a),  Lacoste  (1976)  e  Santos

(1996) no que se refere à tentativa de estudar a particularidade do desenvolvimento do
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capitalismo na periferia do mercado mundial ou a face da modernização dos territórios

do chamado mundo subdesenvolvido. 

Entretanto, se acompanharmos o argumento de Marx, podemos ir mais fundo na

“natureza” dessa dualidade posta pela  desigualdade e perguntar quais segredos mais a

colônia pode revelar sobre a metrópole e sobre o capitalismo em geral.

É nesse sentido que vão as reflexões desenvolvidas pelo grupo de estudos de

crítica do valor-dissociação que propõem um encontro entre a crítica do fetichismo da

mercadoria  e  as  interpretações  já  clássicas  que  explicam  o  desenvolvimento  do

capitalismo no Brasil (TOLEDO et al, 2012).

O chamado marxismo de implementação do capitalismo nacional (SCHWARZ,

1999) reduziu a questão das particularidades de centro e periferia do mercado a uma

crítica  anti-imperialista  desenvolvimentista  (baseada  na  interpretação  do  capitalismo

imperialista desenvolvida por Lenin-Trotsky na teoria do desenvolvimento  desigual e

combinado).  Tal  pode ser  visto em Oliveira,  mas também se encontra subjacente  às

interpretações  de  Santos  (1996)  e  Lacoste  (1976),  como  crítica  da  desigualdade

geográfica.

Tais  formulações  passam  por  cima  da  contradição  imanente  da  forma-

mercadoria  e,  portanto,  entendem a  desigualdade,  do ponto de vista  da apropriação

privada do mais  valor,  ao  invés  de elevar  o  próprio  valor  como relação social  a  ser

criticada. Tal formumalação depende de uma defesa da troca justa de mercadorias, em

linhas  gerais  a  própria  subjetividade  jurídica  burguesa  (PACHUKANIS,  2017) e do

próprio mecanismo de igualação negativa de trabalho ou da igualdade jurídica.

A ladainha hoje já  esmorecida da velha esquerda anti-imperialista  sobre a
"troca desigual" abordava o problema não com categorias econômicas, mas
com inadequadas categorias morais; no fundo, tratava-se sempre da simples
reivindicação  de  um  standard  mundial  médio  da  produtividade,
economicamente  absurda  para  níveis  produtivos  não-simultâneos  –
reivindicação não menos ilusória que a do "Estado mundial". Isso demonstra
apenas  que  a  esquerda  tradicional  só  conseguia  pensar  com os  conceitos
burgueses de uma insuperada produção de mercadorias e com as categorias
da economia nacional fantasmagoricamente extrapoladas  para a  sociedade
mundial. (KURZ, 1995a)

Nesse sentido fica difícil considerar que qualquer espaço da terra seja capaz de

acumular  trabalho  morto  e  ir  atingindo  os  níveis  de  desenvolvimento  do  centro
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(períodos mercantilista, manufatureiro, industrial e tecnológico), porque o caráter não

simultâneo  do  processo  de  modernização  (KURZ,  1993)  impede  que  tais  “etapas”

ocorram  linear  e  independentemente,  pois  são  coibidas  pelo  nível  crítico  de

produtividade e valorização globais.

Para  Kurz  (1995),  uma crítica  da  apropriação desigual  da  mais  valia  solapa  a

possibilidade de uma crítica radical do sistema fetichista produtor de mercadorias, pois

não leva a sério a crítica categorial do trabalho e da forma-mercadoria, na medida em

que  reivindica  níveis  de  produtividade  iguais  aos  do  centro.  Para  o  autor,  um

entendimento  consequente  da  modernização  deve  criticar  o  próprio  mecanismo  de

igualação negativa imposto pelo processo de modernização:

O problema que surge aqui é, porém, muito mais complicado do que parece
nos diversos discursos sobre a "Justiça", os quais muitas vezes supõem que
aos  países  pobres  seja  subtraída  uma  parte  da  "sua"  produção  de  valor,
através talvez de pressões políticas etc. Na verdade, é a própria "igualdade"
do parâmetro de valor  que faz com que os países capitalistas  com pouco
capital possam se apropriar de uma massa relativamente menor de valor em
relação  a  países  com  muito  capital.  O  sistema  de  coordenadas  não  é
constituído por processos autônomos "nacionais" de criação de valor, mas
pela criação de valor por parte do capital conjunto global, cujo parâmetro é o
nível de produtividade válido no mercado mundial. Do mesmo modo que um
capital singular empresarial obtém no mercado, não um valor "individual" de
acordo com a medida do seu tempo de trabalho efetivamente gasto, mas,
através  do  preço  realizável  no  mercado,  apenas  uma  parte  da  criação
conjunta  do  valor,  de  acordo  com  o  nível  de  produtividade  socialmente
válido, assim também uma economia nacional não pode obter no mercado
mundial uma massa de valor correspondente ao seu dispêndio nacional de
trabalho,  mas  sempre  apenas  a  parte  da  produção  global  de  valor  que
corresponde à sua produtividade; e esta é, de fato, relativamente mais baixa
nos países com pouco capital. Tanto na relação entre capital singular e capital
conjunto, como na relação entre economia nacional e mercado mundial, o
paradoxo está no fato de que aquelas empresas e aqueles países que, graças à
sua  produtividade  relativamente  mais  alta,  criam  menos  valor  [...]  sendo
suficiente menos trabalho por cada produto, ou seja, por cada emprego de
capital – podem apropriar-se, na concorrência do mercado, da maior parcela
de valor real produzido pelo capital conjunto mundial. (KURZ, 1995a)

O colapso da modernização, que estabelece níveis críticos de produtividade para

a valorização capitalista trunca a possibilidade de uma modernização que atinja os níveis

de  produtividade  dos  países  centrais  na  periferia  (modernização  retardatária)  e  na

medida  em  que  o  centro  do  mercado  mundial  se  terceiro-mundializa,  os  limites
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estruturais da sociedade do valor e do trabalho em todo o planeta vão ganhando mais

nitidez.

O diagnóstico do colapso do processo de modernização brasileira  vem sendo

realizado  desde  os  anos  1990,  mediado  pela  recepção  das  teorias  do  colapso  da

modernização de Robert Kurz em diversos meios.  Para esta pesquisa,  todavia,  foram

fundamentais as discussões realizadas no grupo de estudos do Laboratório de Geografia

Urbana-USP (TOLEDO et al, 2012).

No início dos anos 1990, quando as reflexões de Robert Kurz foram publicadas,

tal diagnóstico mostrava-se profundamente sedutor nos meios acadêmicos, uma vez que

o cenário de estagnação econômica e inflação invalidavam o receituário keynesiano. Em

meio à crise das dívidas dos anos 1980, a América Latina inteira se viu encurralada por

acordos neoliberais para refinanciamento de suas dívidas, em uma espécie de fuga para a

frente, à custa de endividamento externo.

Em meio ao impeachment de Fernando Collor, em maio de 1992, a condição dos

países da América Latina era caracterizada como ‘desindustrialização endividada’, com

populações  compostas  de  não-pessoas  sociais,  ou  seja,  de  “sujeitos  monetários

desprovidos de dinheiro”. (TOLEDO et al, 2012)

Esse diagnóstico teve simpatizantes até o início do governo Lula,  quando um

novo  sopro  modernizador  encantou  a  sociedade  brasileira  até  os  poros,  ignorando

reiteradamente os fundamentos da crítica da modernização que vinha sendo produzida

no Brasil, e atrelando-a ao movimento cego da autovalorização do valor e do Capital

fictício. A nova etapa de modernização fictícia tinha pés de barro, já que se baseava em

uma valorização simulada, que permitia a configuração do surto neodesenvolvimentista

no Brasil às custas do boom das matérias primas movido pelo surto chinês, este já em

profunda relação com a reprodução do mercado da dívida pública norte-americana e

assim diretamente  ligado  à  superprodução de capitais  improdutivos  que  alagaram o

mercado mundial entre os anos 1990 e a crise de 2009. 

Assim, o surto neo-modernizador e fictício da economia brasileira se dava em

relação ao aprofundamento das contradições internas ao processo de modernização. Na

medida  em  que  assistimos  a  uma  reprimarização  da  economia  brasileira  nos
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preparávamos para um aumento do fosso da crise social que se instalaria assim que a

bolha das matérias primas estourasse.

Mesmo  assim,  o  cenário  desencorajava  qualquer  catastrofismo  e  o  Brasil  se

encantava  com a  possibilidade de um surto modernizador  estatista,  em plenos  anos

2000. Analistas e cientistas sociais de todos os lados só enxergavam no Brasil a ascensão

de 30 milhões de brasileiros às camadas de consumo C e D, a euforia com a descoberta

das reservas de petróleo no pré-sal, os programas de aceleração do crescimento (PACs),

com investimento  milionário  em  obras  de  infraestrutura  voltadas  principalmente  ao

escoamento da produção agropecuária, as obras para a recepção da Copa do Mundo e

das Olimpíadas, a generalização de programas de renda mínima como o Bolsa Família e

a extensa financeirização do acesso à habitação com o Minha Casa Minha Vida junto à

universalização  do  crédito  e  do  microcrédito,  e  finalmente,  a  declaração  de  pleno

emprego em 2014, tudo isso com uma indiferença arrogante frente à crise de 2009 que

por aqui não havia sido mais do que uma marolinha.

A  partir  do  endividamento  interno  e  do  boom propiciado  pelo  ciclo  das

commodities, aquela  massa  de  indivíduos  expropriados  e  monetarizados,  mas  sem

dinheiro,  não  passava  de  um  fantasma  pré-bonança.  Totalmente  na  contramão  da

euforia,  as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas pelos integrantes do grupo de

estudos  de  crítica  do  valor-dissociação  mostravam  o  lado  obscurecido  do  surto  de

modernização fictícia em diversas análises particulares do processo em curso.

Nesse contexto, diversas pesquisas dedicaram-se a uma interpretação diferente

do  surgimento  e  da  generalização  de  relações  de  trabalho  consideradas  análogas  à

escravidão.  Carregadas  das  reflexões  críticas  acerca  das  interpretações  dualistas  da

formação brasileira, já não se podia enxergar o surgimento de relações de trabalho na

proa da modernização,  tais  como nos  conglomerados agroindustriais  do século XXI,

como resquícios do atraso social brasileiro. (BOECHAT, 2009;2014, LEITE, 2010;2015,

PITTA, 2011;2016, SILVA, 2013)

Operadores de colheitadeiras de cana de açúcar mecanizadas ou operários das

linhas de produção de frigoríficos da BRFoods sujeitavam-se a segundo e terceiro turnos

não remunerados; suas jornadas de trabalho eram estendidas ao máximo, enquanto as

empresas nas quais trabalhavam se movimentavam nos mercados financeiros utilizando
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estratégias  fetichistas  de  rolagem  de  dívidas  ou  do  investimento  cego  no  mercado

cambial de futuros para tentar dar cabo de seus processos críticos de endividamento. A

contradição  entre  a  quantidade  de  trabalho  vivo  em  relação  ao  trabalho  morto

cristalizado com a biotecnologia e a automação elevaram o nível de exploração da força

de  trabalho  a  patamares  ultramodernos;  as  relações  de  trabalho  entendidas  como

análogas  à  escravidão  podem  até  fenomenologicamente  serem  semelhantes  (não

remuneração, aprisionamento em moradias da empresa), mas em essência nada têm da

lógica da acumulação do capital comercial fundado no trabalho escravo. As limitações

deste entendimento anacrônico das relações de trabalho no colapso da modernização

levam às ações impotentes do Ministério Público e da Polícia Federal que “estouram

cativeiros”  de  trabalhadores  em  situação  análoga  à  escravidão  para  meses  depois

reencontrar  os  mesmos  indivíduos  sujeitos  às  mesmas  situações  de  antes.  A  única

explicação possível para estas situações reside no fato de que a socialização moderna foi

atingida de forma inescapável pela lógica da mobilidade do trabalho.

Hoje,  contudo,  o  próprio  surgimento  da  bolha  das  commodities  já  pode  ser

plenamente entendido como consequência da crise de 2009 e do colapso do mercado

imobiliário americano, este produto da superprodução de capitais financeiros incapazes

de se autovalorizar nos atuais termos da superprodutividade global.

Enquanto nos encaminhamos para um cenário de hipertecnificação das relações

sociais de produção, a eliminação do trabalho vivo dos processos de produção corre em

alta velocidade. Ao mesmo tempo, os processos de produção de mercadorias vão sendo

minados e a economia da falência se generaliza como praga.

As relações de trabalho características deste período vão ganhando contornos

cada vez mais cínicos, uma vez que grande parte das atividades concretas de trabalho se

volta para a própria gestão da crise do trabalho mundial.

As megacorporações que ainda permanecem de pé com seus pequenos exércitos

de trabalhadores (como a BRFoods) põem em movimento um padrão de territorialidade

da mobilidade do trabalho que depende da flexibilização absoluta do trabalhador, apto a

se descolar e mudar de função ou mesmo de cidade ou estado de acordo com as metas

de produtividade mensal das companhias, esfolado ao máximo e descartado depois de

104



dois ou três meses de trabalho por ter desenvolvido alguma lesão crônica nos braços.

(SILVA, 2013)

Dois  anos  depois  de  uma  apressada  declaração  de  pleno  emprego  (2014),  o

trabalho precário e temporário surge como meta de uma sociedade ajoelhada frente à

estagnação e ao desemprego produzidos de maneira intensificada pelo próprio veneno

que se acreditou ser o remédio. A modernização não contém uma saída dentro de si.

Nesse curto processo de ascensão fictícia e declínio real a sociedade brasileira

fomentou  e  recebeu  trabalhadores  imigrantes  de  diversos  países  da  África,  graças  à

facilitação da emissão de vistos em embaixadas de Luanda, por exemplo. É nesse cenário

que  diversos  indivíduos  projetaram  suas  trajetórias,  encantados  que  foram  pela

emanação de uma imagem espetacular da economia brasileira em desenvolvimento.
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1.5 Colonialismo e Neocolonialismo na África

Não insistiremos em que a presença da mercadoria como forma de dominação

reificada remete às feitorias litorais, criadas pelos europeus no início do século XVI, mas

tampouco  podemos  deixar  de  remeter  ao  problema  de  que  a  territorialização  da

modernização no continente africano está relacionada à presença colonial europeia no

continente, primeiramente de forma pontual, sem uma territorialização da mercadoria,

depois como territorialização, com o neocolonialismo.

O  interstício  entre  o  estabelecimento  de  entrepostos  comerciais  nas  ilhas

atlânticas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, no golfo da Guiné e na bacia de Angola

desencadeou,  por  sua  vez,  uma  série  de  conflitos  abastecidos  pelo  trato  atlântico  e

constituiu uma série de regimes de controle político local diretamente dependente do

tráfico. Mas tampouco temos fôlego para mergulhar nesses processos agora.

Neste  item  buscamos  estabelecer  um  referencial  mínimo  para  que  possamos

caminhar em direção ao estudo do exercício da mobilidade do trabalho que é de fato o

objeto desta pesquisa. 

Para tanto seria necessário ter em mente que as missões de exploração geográfica

ao longo do século XIX, como a empreitada de Richard Burton financiada pela  Royal

Geographic Society, forneceram uma ampla base de conhecimentos sobre o território

africano que, somados aos diversos avanços bélicos e tecnológicos da primeira revolução

industrial, reestruturaram profundamente o processo de modernização na África.  Na

medida  em  que  o  imperialismo  foi  incorporando  territórios  africanos  na  malha  do

comércio  mundial  com  vistas  ao  permanente  crescimento  da  sua  economia

industrializada, a relação social capitalista do trabalho assalariado precisou ao mesmo

tempo ser juridificada, imposta de forma violenta e vigiada sistematicamente.

A ocupação extensiva  dos  territórios  africanos  pelos Estados  imperialistas  do

capitalismo concorrencial (Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Portugal etc.) deu-se

principalmente por meio da expansão das fronteiras, da abertura das vias de circulação à

intensificação do controle direto das matérias primas.  Todos estes procedimentos  de

territorialização  do  Capital  foram,  ao  mesmo  tempo,  expedientes  de  mobilização

forçada para o trabalho. 
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A primeira exportação do imperialismo europeu para a África teve que dar-se no

campo  dos  aparatos  de  violência  do  Estado  -  polícia  e  exército  -  já  que,  como

aprendemos com a malfadada experiência do Sr. Peel, onde não há relações capitalistas

de produção estas precisam ser instaladas à força.

Em meados do século XIX, parte da produção dos bens alimentícios da Europa

foi  transferida  para  as  colônias  mediante  uma  produção  agrícola  monopolista

beneficiada por estas condições particulares de organização do trabalho e da terra nas

colônias (trabalho escravo ou de baixo custo, terras expropriadas) (HOBSBAWM, 1988).

A territorialização do Capital no continente africano dependia profundamente da

abertura  das  vias  de  circulação,  especialmente  os  rios,  questão  proeminente  das

conferências de “partilha” do continente em Bruxelas (1876) e na Conferência de Berlim

(1884).  Um  dos  principais  pontos  da  conferência  de  Bruxelas  era  a  liberação  da

navegação na bacia do rio Congo, principal via de circulação desse período. Os objetivos

da conferência, de acordo com Leopoldo II, eram:

Abrir à civilização a única parte do nosso globo onde ela ainda não tinha
penetrado assim como conferenciar com vistas a regular a marcha, combinar
os esforços, tirar partido de todos os recursos, evitar repetições escusadas.
(BRUNSCHWIG, 1971).

Um leitor atento já terá percebido as relações com o discurso atual do IPEA e do

Banco Mundial quando propõem a abertura da última fronteira financeira, a África, ao

capital financeiro brasileiro. Mas não nos desviemos muito do assunto.

A conferência de Berlim, presidida por Bismarck, criou condições para garantir a

generalização das relações sociais baseadas na forma mercadoria por meio da força dos

exércitos imperialistas. Essa conferência garantiria a liberdade do comércio, e proibiria o

comércio de escravizados, incentivando a mobilização do trabalho livre.

Estima-se  que  em  1890  a  maior  concentração  de  trabalhadores  escravos  no

mundo  era  a  cidade-califado  de  Sokoto,  com  cerca  de  dois  milhões  de  pessoas

submetidas a um regime de trabalho escravo. A chegada da conquista imperialista vai

alterar muito rapidamente este quadro de relações sociais.

Em linhas gerais a colonização do século XIX e início do século XX impôs o

trabalho  livre  e  desestruturou as  sociedades  pré-coloniais  ao impor  com violência  o
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sistema produtor de mercadorias; fez dos africanos “escravos dos tempos modernos”

(FANON,1961)  e  trouxe  consequências  inestimáveis  para  a  sociedade  africana  ao

implementar plataformas de produção de mercadorias.

A expansão imperialista, como se sabe, fundamentava-se na convicção de que o

Estado-nação  conquistador  portava  uma  forma  de  sociabilidade  mais  avançada;  este

imaginava-se  em  um  estágio  civilizatório  superior  em  relação  às  bárbaras  nações

conquistadas. Entretanto, como afirma Arendt (2014), no momento em que o Estado-

Nação  surgia  como  conquistador  despertava  a  consciência  nacional  e  o  desejo  de

soberania no povo conquistado.

As libertações e identidades nacionais que tomam forma no período da África

independente  estão inscritas  na  lógica  identitária  produzida  no bojo do processo  de

modernização  e  devem  ser  vistas,  portanto,  como  movimentos  imanentes  à

territorialização  do  Capital  em  uma  fase  ultra-retardatária  de  implementação  do

capitalismo nacional.

Desde  o  século  XIX,  associado  à  imposição real  dos  ideais  de  liberdade (por

exemplo, com a declaração de livre comércio e navegação na bacia do Congo), progresso

(avanço sobre terras agricultáveis)  e  civilização (superação de formas pré-políticas de

organização social), as empreitadas de ocupação e colonização estão dirigidas no sentido

de fazerem do trabalho a moeda geral da África Colonial.

Neste momento, a partir da necessidade de criação de um discurso legitimador

de um processo movido pelas revoluções industriais burguesas, as metrópoles passam a

proibir  e  a  coagir  o  trabalho  escravo  que  elas  mesmas  haviam  fomentado  para  a

formação das colônias americanas de exploração. 

Cabe salientar que em grande parte o discurso civilizatório se fundamentava na

ideia  de  proteção às  populações  indígenas  transformada  em causa  humanitária:  “Na

corrida para a anexação de territórios africanos do século XIX, a salvação dos indígenas

foi só um pretexto”. ( JULIEN, 1963)

Vale  ainda  notar  que  a  pretensa  superioridade  imperial  sobre  os  povos

conquistados  ganhava  tons  distintos  a  depender  do  conquistador.  Os  franceses

acreditavam na marcha que levaria os benefícios da sua civilização a povos súditos das
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luzes.  O  segredo  do  seu  império  residia,  entretanto,  na  descoberta  de  uma  forma

econômica de dispor de carne para canhão - seu exército noir de 60 milhões de homens.

Já  os ingleses,  sob o baluarte da liberdade e da autodeterminação dos povos,

conseguiram prolongar a existência de seu império, uma vez que a imposição da cultura

e dos valores britânicos não era regra da conquista, embora com isso produzissem a

imagem do nativo respeitado, mas incapaz de se autogovernar.

A colônia sempre traz o germe da metrópole; assim, o imperialismo cultivou a

semente da soberania nacional e do invólucro formal do sujeito livremente trocador de

mercadorias e juridicamente auto-responsável. 

Entretanto, a recepção desta etapa modernizadora em um momento já bastante

avançado do processo de acumulação capitalista pode estar na base da forma particular

como a cidadania e a soberania africanas se encontram em nossos dias, ao contrário das

explicações  habituais  que  situam  no  problema  da  convivência  com  o  culturalmente

diferente o momento atual de redução da soberania ao seu invólucro formal e a política

ao estatuto de gestão da morte (MBEMBE, 2014).
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1.6 Mobilização forçada para o trabalho livre na África neocolonial

Estamos  habituados  a  pensar  no  fim  da  escravidão  em  1888  e  não  é  muito

comum lembrar que essa data vale somente para este lado do Atlântico, e que apesar de

nos espantar – para dizer o mínimo – por sua relativa proximidade com os nossos dias,

do outro lado do Atlântico a questão é assombrosamente mais recente.

No  caso  da  África  Ocidental  Francesa,  o  trabalho  escravo  somente  foi

definitivamente  abolido  em  1948  (!),  com  a  assinatura  da  Lei  Hophouet-Boigny  no

parlamento francês, semiaberto à participação política das colônias. Em Serra Leoa, um

país criado para escravos libertos, a escravidão só chegou ao fim em 1928.

A própria modernização, na medida em que foi se impondo como generalização

do trabalho produtor de valor,  gerou uma necessidade de juridificação da vida social

fundada  na  mercadoria  e  na  livre  sujeição  do  trabalhador  expropriado  –  ou  dos

trabalhadores colonos em suas próprias propriedades.

As  revoluções  burguesas,  ideologicamente inspiradas  na  revolução americana,

são meios do processo multidimensional e autorreferenciado da modernização, movido

pelos sujeitos sociais que os instauram a partir de um ideário pautado na liberdade, no

progresso e na civilização. Tais formas de subjetivação da modernização, contudo, põem

em movimento,  às  costas  dos  sujeitos  que  o adotam,  o  invólucro  formal  do sujeito

moderno. 

A  resposta  jurídica  e filosófica  burguesa  contra  o  absolutismo  só  se  tornou

possível por meio da consolidação da igualdade dos direitos do homem (seja na Carta de

Direitos de 1791, nos EUA, seja na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de

1798),  uma vez  que  a  igualação negativa  do trabalho por  meio do invólucro formal

burguês já tinha curso garantido como abstração realmente existente.

E, por sua vez, o invólucro formal burguês pôs-se de pé no mundo por meio da

extrapolação do princípio da concorrência, para além da disputa militar, autonomizado

enquanto forma social de concorrência de todos contra todos, graças à universalização

da sociedade do trabalho e à internalização de sua violência.
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O princípio formal burguês (tanto a forma social quanto sua elaboração jurídico-

filosófica) apresenta-se a partir de então como princípio irrevogável do mundo. 

A  passagem  do  capitalismo  mercantilista  para  o  capitalismo  liberal  faculta  a

entrada  em  cena  de  um  discurso  crítico  em  relação  às  colônias  de  exploração

escravocrata e à ordem absolutista, uma vez que o sistema colonial ibérico, que até então

se fundamentava no tráfico e no trabalho escravo (para não dizer no metalismo e na

fisiocracia)  passa  para  um  momento  em  que  a  sociabilidade  fundada  no  valor  se

pretende  também  universalidade  abstrata  para  as  colônias  escravocratas  e  feitorias

africanas de escravos (ou seja, fundamentadas no liberalismo e na Economia Política). A

ruptura para o capitalismo liberal tem seu fermento lógico-histórico na superprodução

de  mercadorias  impulsionada  pela  revolução  industrial,  que  exige  um  mercado  de

consumo mais amplo do que os mercados produtores europeus. Como sabemos, disso

deriva também todo o interesse britânico na superação das instituições escravistas.

Nesse contexto, a institucionalização da Geografia contribui diretamente para a

formação do discurso eurocêntrico civilizatório quando, ao longo do século XIX, passa a

articular internamente, nos relatos de viagens, uma concepção científica de descrição

física do mundo (e para isso a geologia, a hidrografia, a botânica, a zoologia etc.) a um

princípio  civilizador,  ocidental  e  progressista,  baseado  na  liberdade  (com  apoio  da

economia política liberal).

O argumento civilizatório em ação demandou a imposição e a violência contra

formas  ditas  menos  desenvolvidas  de  sociedade,  assim  como  a  sua  classificação  em

termos de evolução. Ao mesmo tempo, reverberam as formulações românticas, críticas

da  violência  do  processo  civilizatório.  Finalmente,  é  possível  rastrear  também  a

influência do pensamento utópico francês, destacando-se o de Saint-Simon. 

A execução do moderno ideal da livre sujeição ao trabalho não poderia dar-se

sem violência, já que é, ele mesmo, a internalização da violência do trabalho. Para que

fosse colocada em prática a colonização baseada no trabalho foi necessário inicialmente

a mobilização forçada de trabalhadores para a construção de linhas férreas e telégrafos

pelas companhias coloniais.
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No curto período entre as conferências de partilha (1876) e o fim da segunda

guerra mundial (1945), cada administração colonial lançou mão de diferentes projetos de

engajamento da força de trabalho.

Em Angola houve um longo período de transição entre o fim da escravatura e a

generalização do trabalho livre, que dependeu da mobilização forçada para o trabalho:

O longo período de transição entre o fim do tráfico e o da escravatura no seu
total,  foi  outra  característica  em  Angola  e  quando  finalmente  terminou,
assistiu-se à inauguração de novo período sobre “trabalho indígena”, tanto de
forma direta, com acordos ou imposições de fornecimento de trabalhadores
para  empreendimentos  coloniais  –  prelúdio  ao  “contrato”  do  ultra-
colonialismo — como de forma indireta, através dos impostos, no quadro da
extensão das áreas ocupadas pelo colonialismo e geradoras de resistências,
que vão atravessar toda a segunda metade do século XIX e entrar no século
XX, marca principal do período, junto com a fixação das fronteiras atuais do
país. ( JONUEL, 2010, n.p.)

No início  do  século  XX a  população em Angola  manifestava  uma resistência

profunda  aos  projetos  de  colonização,  recusando-se  insistentemente  a  engajar-se  na

agricultura  e  na  mineração.  Este  fato  foi  contornado  pela  administração  colonial

mediante a mobilização forçada para o trabalho, obrigando ao serviço na mineração e ao

pagamento de impostos:

Tal como na agricultura,  um grande fator limitante aos projetos mineiros
coloniais foi a resistência da população ao trabalho nessas empresas, penoso
e  mal  remunerado.  Para  solucionar  o  obstáculo,  a  administração  não  se
atacou a essas duas causas, colocando seu poder de coerção a serviço das
empresas no recrutamento forçado. As roças de café e as minas de diamantes
vão beneficiar-se  com este  método que,  além de opressivo,  gerava baixos
índices de produtividade. ( JONUEL, 2010 n.p.)

Já no seu romance  Terra Morta, de 1949, Castro Soromenho (SOROMENHO,

2001)  dava  ênfase  à  mobilização  forçada  para  o  trabalho  em  Angola  ao  relatar  a

obrigatoriedade  do  trabalho  nas  minas  da  Diamang,  assim  como  o  pagamento  de

impostos que por tabela exigia o engajamento em alguma atividade monetarizada.

E o horror é a palavra que não sai da boca do  Coronel Kurtz, personagem do

livro  Coração  das  Trevas,  de  Joseph Conrad  (2008).  Kurtz é  o  retrato  corrosivo  das

consequências da imposição do moderno comércio colonial durante o neocolonialismo

africano  –  e  apesar  de  não  conter  referências  explícitas  ao  Congo,  de  acordo  com
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estudiosos, seria baseado na experiência de Conrad quando este foi, aproximadamente

durante um ano, capitão de um navio a vapor, viajando com regularidade entre a cidade

interiorana de Kisangani  e Kinshasa,  no litoral,  vindo da Europa com uma carga de

ferros para a implementação da primeira ferrovia da África Central. (CONRAD  apud

ALENCASTRO, 2008 p.158).

De  acordo  com  o  relato  sufocante  que  Conrad  nos  deixou,  os  nativos  eram

acorrentados pelo pescoço e obrigados a trabalhar na construção das estradas de ferro,

nas canoas ou como carregadores de cargas.  O término da construção da estrada de

ferro em 1898 colocou a bacia do rio Congo disponível para a exploração colonial  e

foram o marfim e a borracha que protagonizaram este avanço dos postos de produção de

mercadorias no interior desta porção do continente.  

O escritor socialista E.D. Morel, correspondente e amigo de Conrad, publica em

1907 o livro  Borracha vermelha, no qual  analisa  as brutalidades excepcionais  de que

fizeram uso os colonos belgas e franceses na bacia do Congo, com vistas a consolidar

uma plataforma estável de exportação de borracha, cuja demanda vinha crescendo nos

últimos anos, alavancada pela produção de automóveis e que vinha enfrentando uma

crescente  concorrência  no  mercado  mundial,  com  a  Amazônia  brasileira  e  as

seringueiras da Ásia. 

Ainda acompanhando as reflexões de Alencastro sobre  O Coração das trevas, a

narrativa  de  Marlow  pode  ser  entendida  como  as  razões  coloniais  levadas  aos  seus

próprios  termos,  para  o interior  de sua profunda irracionalidade.  É o “Exterminem

todos os brutos”! do Coronel Kurtz, ou ainda o acesso de raiva de Carlier, na novela Um

posto avançado do progresso (CONRAD, 2012) sobre a necessidade de exterminar todos

os negros para que aquele país pudesse se tornar habitável.

Como  se  já  não  fossem  suficientemente  horríveis  as  bases  do  seu  processo

particular  de  modernização,  o Congo foi  instrumentalizado enquanto  fornecedor  de

soldados  para  a  metrópole  belga  na  primeira  guerra  mundial,  em  missões  no  leste

africano.

Longe de ser capricho do excêntrico rei belga, esta era a realidade das colônias

africanas em meio às guerras entre impérios.  Durante a década de 1920 chegou a se

popularizar na França a ideia de que este não era um país de 40 milhões de habitantes,
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mas  de  100  milhões  de  habitantes,  fato  que  simplesmente  definia  uma  fórmula

econômica de dispor de carne de canhão para proteger as metrópoles, a force noire das

colônias africanas, entendidas como terras de soldados, tal como disse Hannah Arendt

(2014, p.115).

Na África Ocidental Francesa também houve uma profunda resistência ao regime

de trabalho assalariado e foi o governo colaboracionista de  Vichy, nos anos 1940, que

instituiu a obrigação jurídica do trabalho.

Neste período, na África Ocidental Francesa, em grande medida arredada do
comércio europeu por causa da derrota da França, a falta de importações fez
com que os  trabalhadores  não tivessem qualquer  incentivo  para  procurar
trabalho assalariado e a produção dependia mais do que nunca do trabalho
forçado. O governador geral Boisson avisou Vichy por diversas vezes que os
limites da coerção já tinham sido atingidos (sic!). Segundo Boisson, este nível
de recrutamento forçado punha em perigo a sua própria administração. (...)
Boisson foi praticamente ameaçado por Vichy quando sugeriu que a falta de
mão de obra poderia limitar as medidas de desenvolvimento. Contudo, em
comparação com as provas de violência que viriam a ser divulgadas a respeito
da  África  Ocidental  Francesa,  os  relatórios  de  Boisson  demonstram  ser
moderados.  As  autoridades  da  França  libertada,  que  sucederam  Vichy,
denunciaram e repudiaram o regime de trabalho forçado, mas insistiram que
o trabalho livre era de tal forma difícil de se obter que apenas poderiam se
desabituar  do recrutamento coercitivo de forma gradual (sic!).  (COOPER,
Frederick, 2017, n.p.)

Mesmo nas colônias britânicas, que se destacaram por orbitar em torno de uma

política antiescravagista  que reverberou por todo o Atlântico Sul,  a naturalização do

trabalho livre também dependeu, até meados dos anos 1920, da imposição do trabalho

forçado. 

A administração colonial britânica justificava a imposição do trabalho livre como

alternativa ao regime de tributação obrigatória para uma população que era vista como

inferior,  preguiçosa  e  irresponsável  em  relação  a  incentivos  monetários  através  do

trabalho (Boniface I. OBICHERE, 2005, p.220).

Na  Costa  do  Ouro,  o  trabalho  forçado  se  fez  obrigatório  pela  administração

colonial em 1895; na região de South Nigeria foi tornado regra por meio de decretos em

1901 e em 1903. Estas definiam que todo homem entre 15 e 50 anos e toda mulher entre

15 e 45 anos deveria se apresentar para engajar-se em trabalhos de utilidade pública por

um período mínimo de um mês por ano.
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Entre as funções mais comuns estava a de carregador (carrier) responsável pelas

bagagens  das  tropas  e  sujeitos  a  ataques  de outros  grupos  em meio  às  empreitadas

militares. Junto aos milhares de carregadores também eram requisitados outros milhares

de remadores.

A construção de estradas estava entre os trabalhos forçados mais impopulares e

os vigias dos grupos de trabalho eram envenenados. Em 1920, depois que epidemias de

gripe  e  varíola  se  disseminaram  pela  Nigéria,  o  trabalho  nas  minas  tornou-se

compulsório. E a construção das linhas férreas não teria acontecido se dependesse de

trabalho  assalariado2.  Não  é  demais  insistir  que  a  população  local  resistia  a  esses

desmandos coloniais.

Os estudos críticos sobre a imposição do trabalho forçado na África Ocidental

Francesa encontram-se comparativamente mais avançados, uma vez que uma série de

trabalhos se debruçam sobre o tema. Destaca-se o de Babacar Fall (FALL, 1993) que se

detém especificamente sobre o tema da mobilização forçada do trabalho indígena na

África Ocidental Francesa, entre 1900 e 1946.

Asiwaju (1976) já analisava as migrações como forma de resistência à opressão

colonial  e  Cissé  (2013)  entende a  formação da  mobilidade como resultado direto da

colonização. Touré (1984) analisa as formas gerais de resistência ao trabalho forçado no

Senegal e Tiquet (2014) chega a formular uma pesquisa sobre as migrações de protesto

(migrations  protestataires)  estudando  deserções  individuais  em  obras  públicas  ou  a

travessia coletiva de fronteiras para buscar refúgio em agrupamentos sociais vizinhos

2  Tal era a afirmação de um funcionário da administração colonial na Nigéria em 1925: Were the
government to rely solely on such labour as can recruited individually at current labour rate, it
would be impossible to build any railways or to undertake any other public work of  magnitude.
We are endeavouring to secure free labour wherever possible or voluntary labour recruited by
contractors;  but  in  the  present  state  of  development  of  the  country,  the  only  efficient
contractors are the Native Administration and Chiefs. It is through them that labour is recruited,
and the  difference  between then and  private  contractors  is  simply  that  whereas  the  private
contractors reckons to make a profit on his contract, the Native Administration do not expect to
receive any consideration from the Government for  recruiting  their  peoples for work (apud
OBICHERE, 2005, p.230).
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como reações diretas ao domínio colonial. O que a neocolônia revela já não é segredo

para ninguém!
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1.7 Mercados de trabalho livre na África independente

A  partir  do  período  pós-guerra,  surgem  diversos  movimentos  de  imigrantes

africanos em busca de emprego na reconstrução da Europa, como no caso de algerianos

na França, e líbios na Itália. O fim das guerras mundiais também reestrutura a ordem

internacional e influencia movimentos nacionalistas africanos entre 1960 e 1970. 

Tais  movimentos,  polarizados  pela  Guerra  Fria,  fazem  eclodir  guerras  de

libertação nacional  no continente africano.  No contexto internacional,  destacava-se a

queda de regimes totalitários nas metrópoles, como no caso do salazarismo português.

No  contexto  interno,  multiplicavam-se  os  conflitos  no  âmbito  da  mobilização  do

trabalho e da reprodução do latifúndio, acompanhados sempre por dimensões étnicas e

religiosas.

A África, entretanto, como entidade territorial e ideológica mais ou menos coesa,

há que estar referida às lutas anticoloniais pós 1960. Estas é que ensejam uma ideologia

territorial continental, via de regra formulada pela elite intelectualizada dos territórios

coloniais na Europa. Em outras palavras, a relação África Brasil pressupõe a existência

desta  outra  entidade  territorial,  a  África.  Esta,  por  sua  vez,  tem  uma  história  de

formação mais tardia do que costumeiramente se percebe. 

De  acordo  com  Appiah  (APPIAH,  1997),  a  existência  da  identidade  pan-

africanista está relacionada a uma formulação pan-negrista, via de regra formulada por

afro-americanos,  que com suas bagagens culturais  ocidentais  passam a organizar  um

movimento baseado na ideia de identidade negra e africana, à revelia das diferenças pré-

coloniais, tão grandes quanto as próprias experiências de colonização. Não obstante, tais

formulações baseiam-se em um racismo intrínseco, por supor que todos os africanos têm

um passado comum. 

O  autor  parte  da  figura  de  Alexander  Crummell,  um  padre  episcopal  afro-

americano formado em Cambridge em meados do século XIX, tido por muitos como um

dos pais do nacionalismo e do pan-africanismo. Para Appiah, entretanto, toda identidade

humana é construída e histórica:
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A “África” de Crummell é a pátria da raça negra, e seu direito de agir dentro
dela, falar por ela e arquitetar seu futuro decorria do fato de ele também ser
negro. Mais do que isso, Crummell sustentava que havia um destino comum
para os povos da África – pelo que devemos sempre entender o povo negro –,
não porque eles partilhassem de uma ecologia comum, nem porque tivessem
uma experiência histórica comum da Europa imperial, mas por pertencerem
a essa única raça. Para ele, o que tornava a África unitária era ela ser a pátria
dos  negros,  assim  como  a  Inglaterra  era  pátria  dos  anglo-saxões,  ou  a
Alemanha,  dos  teutões.  Crummell  foi  uma  das  primeiras  pessoas  a  falar
como negro na África, e seus textos efetivamente inauguraram o discurso do
pan-africanismo.  É  que ele  pensava no povo da África  (em termos que o
nacionalismo do século XIX tornava naturais) como sendo um único povo, a
ser concebido, à semelhança dos italianos ou anglo-saxões, em certo sentido,
como uma unidade política natural.  Esse é o pressuposto fundamental  do
pan-africanismo (APPIAH, 1997, p.22). 

A  modernização  pós-colonial  na  África  também  pode  ser  entendida  como

dimensão  particular  do  processo  de  modernização  que  se  desdobra  de  forma  não

simultânea (KURZ, 1993) no centro e na periferia do mercado mundial, e na medida em

que produz o centro,  trunca  as  possibilidades  de reposicionamento da  periferia.  Em

outras  palavras,  o  tempo histórico da  modernização  impede  que  os  países  coloniais

sigam os passos dos países do centro, nos mesmos termos.

Em cada realidade geográfica particular, a introdução violenta da modernização

abriu  espaço  para  o  estabelecimento  do  patriarcado  produtor  de  mercadorias  e

fundamentou o moderno paradigma do macho branco ocidental que lhe é subjacente

(SCHOLZ, 2005).

A monetarização da vida social, associada à expropriação e à generalização do

trabalho  livre  engendra  uma  profunda  dependência  entre  territórios  coloniais  e

metrópoles europeias. 

Para alguns autores (CABAÇO, 2008; MANDANI, 1998) essa “dualidade” está na

raiz do racismo na África, uma vez que a estrutura de classes se faz a partir de uma

estrutura eurocêntrica. Nesse sentido Scholz (SCHOLZ, 2007) situa o racismo como um

elemento interno da dinâmica da modernização e não como contradição secundária.

Para Cabaço (2009),  as “dualidades” na África (metrópole x colônia;  branco x

negro)  podem  ser  compreendidas  na  chave  de  interpretação  de  Chico  de  Oliveira
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(OLIVEIRA,  1975a)  que entende o subdesenvolvimento como um “lado” do próprio

desenvolvimento, ou o atraso como um “lado” do moderno.

A oposição, na maioria dos casos, é tão somente formal: de fato, o processo
real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários,
em  que  o  chamado  “moderno”  cresce  e  se  alimenta  da  existência  do
“atrasado”,  se  se  quer  manter  a  terminologia.  (OLIVEIRA,  1975a  apud
CABAÇO 2008).

Se a crítica ao dualismo de Oliveira serve para explicar a modernização na África,

por tabela acabam valendo os mesmos argumentos de acordo com os quais as etapas de

modernização retardatária brasileira foram apresentadas logo acima. 

A  situação  do  mercado  de  trabalho  na  África  atlântica  dos  dias  de  hoje  é

calamitosa.  Mal  sedimentada  a  naturalização  da  sujeição  ao  trabalho,  extensas

populações já não podem, mesmo que queiram, engajar-se em relações mais ou menos

permanentes de trabalho.

Em Angola, quarenta anos depois da independência, a queda mundial nos preços

do petróleo depois da crise do subprime preparou um cenário de estagnação econômica

(+0,6%),  inflação  (40%)  e  desemprego  (25%).  Em  2017  cerca  de  10.000  pessoas  da

República Democrática do Congo (RDC) procuraram refúgio em Angola, entre eles mais

de mil crianças. Só no Centro de Acolhimento Provisório de Mussunge, em Angola, mais

de três mil pessoas da RDC vivem em barracas e dependem exclusivamente de doações

de agências humanitárias.  Os conflitos no Congo já  levaram cerca de um milhão de

pessoas  a  se  deslocarem  forçosamente,  enquanto  nove  diferentes  milícias  disputam

armas,  capital  internacional  e controle político para organizar  a  estrutura  produtiva,

quase sempre de economia de saque, e controlar,  sobretudo controlar,  a população a

partir de aspectos etnicizantes. No Congo a soberania é de fato instrumento de decisão

sobre quem morre – uma necropolítica, nos termos de Achille Mbembe (2016).

O Senegal, mesmo depois do seu programa de adaptação neoliberal conduzido

desde os anos 1990, nunca deixou de depender dos empréstimos do FMI, que chegou a

cortar dois terços da dívida daquele país – que era impagável. Hoje o país se encontra

encurralado  na  monocultura  de  amendoim  e  nas  dificuldades  de  exportar  o  óleo

derivado desse produto. Sofrendo com taxas de lucro decrescentes e com a competição

com os mercados asiáticos que fornecem óleo de palma a preços muito mais baixos que
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o seu óleo de amendoim, a situação no campo senegalês é cada vez menos atrativa e

mesmo as fábricas de processamento de amendoim pouco peso têm no seu mercado de

trabalho.  A  chamada  Bacia  do  Amendoim  (bassin  arachidier),  no  centro-oeste  do

Senegal,  passou em 50  anos  de  centro  de  recepção  da  imigração  regional  da  África

ocidental  para  região  de  emigração  internacional  para  a  França,  a  Espanha  e,  mais

recentemente, o Brasil. (SAKHO et al, 2017, p.). 

Para quem fica no Senegal, sobram os postos de trabalho na pesca, hoje mais

importante que o amendoim, mas também enfraquecida pela competição com a Ásia, e

na mineração de ouro, um setor cada vez mais caracterizado pelo perigoso trabalho do

garimpeiro auto-agenciado e pelo salário de fome. O Senegal entrou em 2017 com uma

taxa de desemprego superior a 22%.

Na  Nigéria  os  ataques  cotidianos  do  grupo  Boko  Haram,  aliado  ao  Estado

Islâmico,  incrementaram  os  deslocamentos  internos  em  um  país  também  bastante

dependente  do  mercado  de  hidrocarbonetos.  No  interior  da  Nigéria  até  a  atividade

pecuária tem sido reduzida a um braço de grupos armados, basicamente uma economia

de saque, com 40 milhões de desempregados.

Esta  é  uma  face  da  África  que  passou  a  estabelecer  relações  diplomáticas  e

comerciais no bojo dos programas de cooperação para o desenvolvimento que por sua

vez produzem contextos de emigração que marcam esta nova etapa do Atlântico Sul -

um  território  metropolizado  cujo  mercado  de  trabalho  começa  a  apresentar  uma

dinâmica  integrada  tanto  para  a  exportação  quanto  para  a  circulação  da  força  de

trabalho, como veremos a seguir.
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2. Exercício da mobilidade do trabalho entre a África e o Brasil

Existindo África e Brasil, para que um indivíduo migre de lá para cá é preciso

ainda que exista a migração, condição que não pode ser pressuposta como a afinidade

paleogeológica entre  os dois  continentes.  Portanto,  a “imigração” entre  “África” e o

“Brasil” pressupõe também a mobilidade do trabalho, condição fundante para que um

indivíduo possa alugar a sua força de trabalho em um contexto territorial distinto.

Como  vimos,  a  mobilidade  do  trabalho  é  o  resultado  de  um  processo

multidimensional de mobilização para o trabalho. Tais dimensões, referidas a contextos

territoriais  particulares,  impõem  a  universalização  da  forma  da  mercadoria,  a

monetarização  das  relações  sociais  e  o  princípio  de  concorrência  no  âmbito  da

territorialização do capital,  via de regra inscritos pela modernização na formação de

mercados próprios para o exercício da mobilidade da força de trabalho.

A presença do imigrante de origem africana no território brasileiro tem se feito

notar de forma ampliada nestas primeiras duas décadas do século XXI: nas paisagens

metropolitanas de São Paulo, Brasília ou Curitiba como vendedores ambulantes; pelo

país,  subempregados  na  agroindústria,  nas  agências  estatais  em busca  de legalização

jurídica, ou no cotidiano das instituições de acolhimento.

De sua parte, as pesquisas acadêmicas e o jornalismo investigativo se desdobram

para lidar com um fenômeno de profunda complexidade. Geografia, Psicologia, Saúde

Pública,  Sociologia,  Antropologia,  História,  Direito  e  Economia  convergem  nas

pesquisas  no  Brasil  ao  abordarem interdisciplinarmente  um  fenômeno  que,  por  sua

própria  natureza  transgressora,  leva as  disciplinas  a  estabelecerem tensões  com suas

próprias fronteiras internas. 

A  ‘crise  migratória’  internacional  nos  faz  estrangeiros  a  todos  em  nossos

domínios  especializados  e  demanda uma aproximação metodológica  cuidadosamente

implicada com as suas particularidades, ainda que os constantes esforços de pesquisa

revelem reiteradamente a insuficiência em relação ao problema. Assim, não nos pode

faltar uma referência mediada por uma dimensão totalizante do processo que submete

as trajetórias migratórias, sem com isso deduzir as partes do todo de forma mecânica. O

desafio não é pequeno.
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Como indivíduo ou como grupo, os imigrantes internacionais de longa distância

vivenciam a inércia do lugar de onde emigram, como primeiro passo de suas trajetórias.

O espaço geográfico, cristalizado por uma sucessão de ações sociais, é constituído por

‘rugosidades espaciais’ (SANTOS, 1996, p.136) que o movimento migratório transgride

frontalmente. 

A coação direta e violenta situa-se entre as motivações mais comuns para aqueles

imigrantes que se atiram de peito aberto em estratégias quase suicidas de fuga, como as

travessias  em  botes  no  Mar  Mediterrâneo  ou  às  escondidas  nos  porões  de  navios

cargueiros pelo Oceano Atlântico.

Mesmo as trajetórias por avião e por terra, logo que passam a cristalizar uma rota

mais  ou  menos  permanente,  não  conseguem se  livrar  de  assédios,  mesmo antes  de

chegar ao destino imaginado. Coiotes, atravessadores, funcionários de aduanas e postos

fronteiriços pontuam de abusos, por toda parte, o ato de cruzar fronteiras.

O campo de concentração de refugiados multiplica-se em áreas fronteiriças de

estados tampões, como  Calais,  no litoral francês,  ou mais recentemente na fronteira

entre Costa Rica e Nicarágua, a Jordânia ou mesmo Angola. Um conjunto cada vez mais

intrincado de políticas populacionais se generaliza, baseado na intensificação do controle

policial,  agora  munido  de  tecnologias  biométricas,  sistemas  digitais  de  inteligência

integrada, de legislações baseadas na lógica do Estado de exceção (AGAMBEN, 2011),

muros e barreiras físicas, milícias paraestatais e, por último, mas não menos importante,

a lenta decantação da xenofobia (BAUMAN, 2017).

Os imigrantes africanos presentes no Brasil das últimas décadas participam disso

tudo.  Sua presença no território brasileiro se faz notar com tanta intensidade que já

podemos contar com uma história interpretativa do fenômeno.

Os grupos nacionais africanos imigrados mais numerosos são os angolanos, que

têm  uma  história  mais  consolidada  como  imigrantes  no  Brasil.  Mas  cada  vez  mais

grupos de senegaleses e congoleses, entre outros, se fazem notar no país.

De forma geral, os imigrantes africanos no Brasil contemporâneo estão inscritos

no horizonte de sociabilidade no qual o aluguel contratual do tempo de trabalho é o

fundamento  das  relações  econômicas,  mesmo  que  este  não  seja  o  caso  em  termos

absolutos em todo o território nacional, dos países de onde emigraram. Esta condição
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impõe-se inevitavelmente como corte  histórico,  caso não se queira correr  o risco de

fazer  tábula  rasa  entre  o  trato  de  escravos  dos  séculos  XVI-XIX  e  os  movimentos

migratórios pós-coloniais. 

Não obstante, as particularidades das relações de trabalho precisam vir à tona em

qualquer  análise que pretenda diferenciar  os dois  períodos.  A leitura  da  pesquisa  de

Gaudemar oferece uma importante chave de interpretação das migrações neste regime

de sociabilidade mediante o conceito de ‘mobilidade do trabalho’ (GAUDEMAR, 1977),

como veremos adiante.

Ainda no que se refere à presença angolana no Brasil contemporâneo, a pesquisa

de Ribeiro (RIBEIRO, 1995) serve como importante ponto de partida, na medida em que

sugere uma periodização da imigração de angolanos no país. 

Para Ribeiro, o primeiro período histórico da imigração angolana para o Brasil se

caracteriza pelo trato escravista. Mas a produção e o comércio de indivíduos como coisas

intercambiáveis inviabiliza a possibilidade de se referir a eles como imigrantes de fato,

pois foram tratados como mercadorias humanas: a posse e propriedade de sua força de

trabalho encontravam-se alienadas de si, fora de seu controle. 

O segundo período, de acordo com Ribeiro, ocorrido durante a década de 1970,

foi  uma  etapa  migratória  de  portugueses  funcionários  da  administração  colonial

angolana  e  de  suas  famílias,  já  naturais  de  Angola,  em  fuga  da  nacionalização  da

economia angolana e dos conflitos da independência. 

Uma terceira etapa migratória é constituída pela recepção de jovens angolanos de

classes baixas, transformados agora em refugiados, a partir da década de 1980. 

A distinção entre a segunda e a terceira etapa abre à análise o tema do racismo.

Entretanto, sem uma distinção do preconceito de cor na base do trato colonial e a sua

transformação em preconceito racial que passa a habitar o mercado de trabalho livre,

também não se pode ir muito longe. A reconstrução crítica da formação do racismo

moderno no interior de um processo de lógica de identificação, tal como formulado por

Appiah, é de grande valia neste momento (APPIAH, 1997). 

A imigração não pode se realizar sem a produção da emigração. E os contextos

familiares de socialização, incluídas aí as divisões de atividades por gênero, formam um
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cenário do qual tampouco se pode escapar. Aqui as estratégias familiares de imigrantes

na produção da emigração ganham centralidade.

A  separação  das  atividades  masculinas  e  femininas  também  demanda  uma

reflexão  crítica  sobre  sua  constituição  histórica.  As  sugestões  de  Roswitha  Scholz

sugerem um caminho interessante. Para a autora, a modernidade constitui um campo

cindido no qual existe um conjunto de relações tidas como femininas, mas que nunca

deixam  de  se  referir  ao  campo  masculino  do  valor  (SCHOLZ,  2004,  n.p.).  Cabe,

portanto, à investigação, perguntar sobre as estratégias familiares de emigração.

Há que acrescentar que a recepção do imigrante africano no Brasil não se fez sem

fricções no campo jurídico e político. O estudo dos ‘solicitantes de refúgio’ africanos que

realizamos em nossa pesquisa pode nos ajudar a situar o problema em um quadro mais

amplo. O acompanhamento da imigração de angolanos pode revelar uma transformação

paradigmática do lugar jurídico do imigrante africano no Brasil, entre 1970 e 1990. Mas

como e  porque  os  imigrantes  angolanos  passam a  ser  recebidos  e  entendidos  como

refugiados no Brasil faz parte do objeto do nosso segundo capítulo. 

Como  sabemos,  até  1997,  a  legislação  brasileira  ainda  não  contava  com

instrumentos para a avaliação e o acolhimento jurídico que o Estatuto do Refugiado

fornece (Lei 9.474/1997). Mas mesmo antes, na virada para a década de 1980, o angolano

passou de imigrante, em fuga dos conflitos pela libertação de Angola, a refugiado, do

paradigma da  segurança  nacional  em direção ao  paradigma do humanitarismo.  Mas

como  reconstituir  as  raízes  históricas  da  produção  do  binômio  refugiado-

humanitarismo no contexto da questão migratória?

É possível que a resposta a perguntas como esta resida na forma como estamos

lendo os conflitos territoriais pós-coloniais, como o angolano. Por aqui caminham as

nossas perguntas mais atreladas ao campo da Geografia. Como se dá a constituição da

soberania territorial de Angola? Qual é a relação da soberania territorial com o mercado

de  trabalho  nacional  no  leste  do  Congo?  Como  foram  produzidas  as  relações  de

mobilidade de trabalho no Senegal? 

Outra tarefa importante para a pesquisa reside na reflexão sobre a definição de

‘migrações  forçadas’,  de  maneira  que  se  possa  construir  uma  visão  historicamente

consciente do significado social e econômico do refugiado.
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A trajetória do imigrante africano no Brasil passou a estar submetida a meandros

jurídicos específicos. Por isso, avaliar a inserção laboral do refugiado e do solicitante de

refúgio africano no Brasil contemporâneo a partir da sua identidade jurídica específica e

dos  aparatos  de  gestão  populacional  que  incidem  sobre  ele  são  tarefas  das  quais

tampouco se pode prescindir.

Ao fim, abrimos uma breve discussão sobre o contexto de socialização do mundo

do  trabalho,  tal  como  se  apresenta  historicamente  construído.  Uma  leitura  sobre  a

formação do trabalho no Brasil (HEIDEMANN, 2014) pode nos fornecer elementos para

entender  a  natureza  dos  conflitos  laborais  nos  quais  os  imigrantes  africanos  estão

envolvidos, assim como problematizar os expedientes do auto-empresariamento e da

culpabilização  individual  das  trajetórias  de  migração.  Definidos  os  temas,  vamos

reabrindo os problemas.
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2.1 Presença do imigrante africano no Brasil contemporâneo

A presença do imigrante africano no Brasil contemporâneo é formada por um

grupo  multiétnico  e  multinacional  presente  em  praticamente  todos  os  estados  do

território  nacional.  Os  grupos  de  imigrantes  oriundos  da  África  Ocidental  ganham

destaque por comporem a maior porção de imigrantes africanos no Brasil, com destaque

para imigrantes de Angola.

A  presença  destes  imigrantes  no  Brasil  contemporâneo  diz  respeito  a  um

território em processo de metropolização no Atlântico Sul que contém, como parte de

sua dinâmica, a inversão de capitais e a existência de corredores migratórios.

De  acordo  com  o  Ministério  da  Justiça  do  Brasil,  os  angolanos  compõem

atualmente  um  grupo  de  aproximadamente  doze  mil  indivíduos,  entre  residentes,

refugiados e solicitantes de refúgio. Cabo-verdianos, congoleses, senegaleses, ganeses,

guineenses e nigerianos compõem um primeiro quadro geral da população do oeste da

África imigrante no Brasil.

A pesquisa em Demografia de Mariana Aydos mostra que o perfil do imigrante de

Angola no Brasil se afastou, ao longo das duas últimas décadas, do ‘casal com filhos’,

para o ‘homem jovem sem filhos’ (AYDOS, 2013, p.133).

O primeiro perfil, comum entre os anos 1970 e 1980, já fora caracterizado por

Ribeiro (1995)  como composto por  famílias  de origem portuguesa,  incluindo aí  seus

descendentes  de  naturalidade angolana,  pertencentes  às  classes  média e  alta,  que ao

chegarem ao Brasil encontravam apoio institucional do governo para se realocarem no

mercado de trabalho.

Ao longo da década de 1990, o contingente de imigrantes africanos passa a ser

majoritariamente  composto  por  jovens  negros  do  sexo  masculino  de  classes  baixas

(BAPTISTA,  2007;  RIBEIRO,  1995;  PETRUS,  2001).  Uma parcela  considerável  destes

indivíduos, ao chegarem ao Brasil, passou a solicitar acesso ao Estatuto do Refugiado.

Nos dias de hoje, de acordo com o relatório produzido pelo Observatório das

Migrações  Internacionais  (OBMIGRA, 2015)  o perfil  do imigrante  internacional  com

vínculo de trabalho formal no Brasil é composto predominantemente por homens entre

20 e 49 anos, com escolarização entre o nível médio e superior, que acabam assumindo
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trabalhos  fora  da  sua  área  de  formação,  em  postos  concentrados  nos  setores  da

agroindústria e dos serviços, com salários médios em torno de 900 reais por mês. 

O relatório elaborado no âmbito da pesquisa das Migrações transfronteiriças da

MT Brasil (DUVAL et al, 2015) fornece elementos para uma primeira caracterização da

inserção laboral do imigrante africano que inclua o mercado informal. Considerando

ainda uma série de reportagens que vêm sendo produzidas em todo o Brasil, pode-se

afirmar com relativa tranquilidade que a presença do imigrante africano que trabalha

com comércio ambulante ocorre de Porto Alegre a Fortaleza.
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2.2 Angola em queda livre

Em meados da década de 1970, em meio aos conflitos pela libertação colonial,

Angola tornou-se país independente. E a transição de economia colonial para economia

nacional, como se sabe, não se deu sem conflitos.  Até a década de 1970 a economia

angolana era baseada principalmente no setor agrícola, com destaque para a produção

cafeeira e o setor extrativista, este concentrado na produção de diamantes e de petróleo.

As disputas entre as facções que se seguiram à independência sobrepunham um jogo de

interesses geopolíticos aos interesses econômicos nacionais. 

Isso  pode  ser  visto  na  nacionalização  da  companhia  de  petróleo  Angol,

transformada em 1976 na petrolífera estatal Sonangol. A dinâmica do mercado mundial

de petróleo dos  anos  1970 interferiu diretamente na  dinâmica econômica  da Angola

independente.  Com a explosão da guerra civil,  a  emigração dos colonos brancos,  as

inversões de capital  estrangeiro e a vitória do Movimento pela Libertação de Angola

(MPLA), o petróleo consolidou-se como única fonte de receita estável para o nascente

Estado angolano. (CARVALHO, 2010).

A presença da operadora norte-americana Gulf  Oil em Angola, a partir de 1976,

em que pese o cenário economicamente desestimulante do contexto de nacionalização

de companhias estrangeiras, revela o papel central que o mercado de petróleo passa a

ocupar na economia mundial justamente naquele período.
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2.3 Crise do capitalismo tardio e dinâmica populacional global

A consolidação do mercado de petrodólares, após a crise do petróleo de 1973,

não deixou espaço para escolhas: os países produtores de petróleo reunidos na OPEP

passaram a compor o sistema econômico-financeiro capitaneado pelos Estados Unidos,

na medida em que passaram a investir seus excedentes financeiros na compra de dólares.

(MANDEL, 1990).

A financeirização do capital assumiu gradativamente o centro orbital das relações

sociais  de  produção  em  todo  o  planeta.  E  o  excedente  de  capital  concentrado  nos

Estados Unidos transformou-se em investimentos financeiros de grande liquidez para

toda a periferia do mercado mundial.

As  migrações no interior  dos Estados nacionais  e  entre países assumem uma

nova dinâmica a partir da década de 1970. A extensa liquidez de capitais investidos nos

mercados da periferia produz surtos de industrialização dependente na América Latina,

na Ásia e também na África. No Brasil esse aporte de capitais leva à metropolização do

Sudeste e à formação dos complexos agroindustriais em grande parte do território. As

migrações internas brasileiras entre as décadas de 1960 e 1980 participam dessa nova

dinâmica econômica, num momento em que o mercado de trabalho nacional encontra-

se em processo de formação. (HEIDEMANN, 2014).

No final  dos  anos  1970,  a  subida  das  taxas  de  juros  do  banco  central  norte-

americano levou à crise das dívidas em toda a América Latina e a economia brasileira à

bancarrota,  tal  como  a  pesquisa  de  Maria  Conceição  Tavares  identificou  de  forma

pioneira  (TAVARES,  1997).  A  formação  do  mercado  de  trabalho  brasileiro  e  a  nova

dinâmica  das  migrações  não conseguiram realizar-se  da  forma prevista  pelo  modelo

fordista.  O  Brasil  passa  a  conviver  com  o  desemprego,  a  inflação  e  a  estagnação

econômica.

O capitalismo tardio engendra, portanto, uma dinâmica econômico-populacional

contraditória.  Uma  mobilização  geral  de  trabalhadores  sem  precedentes,  em  um

contexto de crise da acumulação capitalista.  Assim, no mesmo momento em que se

constitui  um  exército  de  trabalhadores  de  reserva  em  escala  mundial,  a  terceira

revolução  industrial  deflagra  uma  crise  estrutural  da  sociedade  capitalista,  e  por
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consequência,  da  capacidade  de  emprego  produtivo  da  força  de  trabalho  em  escala

mundial.

Assim, tanto as migrações internas no Brasil, quanto as migrações internacionais

da África para o Brasil têm que se ver com um cenário no qual a força de trabalho torna-

se gradativamente desnecessária para a acumulação capitalista ficcionalizada. 

Os Estados nacionais passam a gerenciar expedientes de mobilização dos seus

mercados de trabalho nos quais a  receita fiscal  e o endividamento público agenciam

setores  de  acumulação  fictícia  de  capital,  inevitavelmente  sujeitos  à  formação  e  ao

estouro de bolhas especulativas (KURZ, 2005) ao mesmo tempo em que o acirramento

desta  forma  ficcionalizada  fomenta  a  reprodução  ampliada  de  exércitos  de

subempregados,  desempregados,  dependentes  de  programas  de  renda  mínima,

moradores  de  rua,  sem-terra,  populações  carcerárias,  entre  outras  formas  da

superpopulação relativa colapsada.
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2.4 Guerra civil e mercado de trabalho em Angola

A  história  do  agravamento  da  Guerra  Civil  Angolana  precisa  também  ser

considerada  em relação  às  dificuldades  de  constituição  de  um mercado de  trabalho

nacional neste contexto econômico populacional mundial contraditório. 

Após  a  independência,  a  economia  de  Angola  foi  praticamente  reduzida  à

informalidade.  A ‘economia  de guerra’  fez  da  pilhagem, do saque e das  violações  o

cotidiano ampliado de populações inteiras na zona rural.  Com isso a  migração para

Luanda cresceu junto com a guerra civil, desarticulando grande parte do setor agrícola e

reforçando o monopólio do petróleo na dinâmica econômica nacional. 

De outra parte,  ao longo das décadas de 1980 e 1990,  o mercado de trabalho

angolano vai sendo encurralado quase que exclusivamente no campo da economia de

guerra e o emprego como soldado passa a ser quase a única possibilidade de integração

no mercado de trabalho, principalmente para jovens da periferia de Luanda. 

Em 1992, de acordo com Lukombo (2004),  dados estimados apontavam que o

Estado era  responsável  por  34% dos empregos,  entre  o exército  e empresas  como a

petroleira  Sonangol.  O  setor  informal  abrigava  64%  dos  empregos  e  o  desemprego

atingia  uma  taxa  de  23,3  %  para  os  homens  e  24,9  %  para  as  mulheres.  Estas

compunham 67% dos desempregados no país. Oitenta por cento da estrutura produtiva

do  setor  industrial  e  quarenta  por  centro  da  estrutura  produtiva  do  setor  agrícola

encontravam-se ociosos (LUKOMBO, 2004).

Somava-se a isso um cenário de hiperinflação: a liberalização da economia fazia

com que a estrutura produtiva do petróleo, o único ativo ainda em produção em larga

escala,  tivesse  que  se  confrontar  com  as  altas  taxas  de  produtividade  do  mercado

mundial, rebaixando insistentemente a capacidade de compra angolana. 
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2.5 Colapso do mercado de trabalho angolano e emigração

Os paralelos com a crise das dívidas da América Latina vão se acumulando. As

relações entre a história da acumulação do capital mundial e a constituição da economia

nacional  angolana  alertam  para  os  problemas  da  formação  da  soberania  territorial

angolana. Como se pode esperar a formação de um mercado de trabalho nacional em

Angola nos mesmos termos da formação do mercado de trabalho do centro do sistema,

em um momento em que o mercado mundial estabeleceu um padrão de produtividade

econômica  sem  precedentes,  ao  ponto  de  inviabilizar  a  constituição  de  uma  classe

trabalhadora nacional? O tecido social já não suporta nenhuma coesão e os conflitos que

se sobrepõem, de matizes étnico-culturais, tem aí suas raízes.

Em  Angola  as  tensões  na  incorporação  da  classe  trabalhadora  ficam  mais

evidentes nas “rusgas”, os recrutamentos policiais forçados de jovens, principalmente

em  bairros  da  periferia  de  Luanda,  que  se  recusaram  a  prestar  o  serviço  militar

obrigatório (PETRUS, 2001. p. 45). 

As rusgas surgem, portanto, como um encurralamento histórico contraditório:

do ponto de vista do jovem angolano do sexo masculino, o serviço militar torna-se porta

de entrada obrigatória para o mercado de trabalho, como soldado de uma guerra a que

sua geração se sente cada vez menos pertencente. 

Se as pesquisas, como as de Petrus (2001), mostram que as rusgas se situam entre

as motivações mais comuns para a emigração do jovem angolano para o Brasil, não se

pode perder de vista que a reprodução do mercado de trabalho angolano viu-se cada vez

mais presa à economia de guerra. 

Da  sua  parte,  os  “esquemas”  para  a  emigração,  como  foram  chamados,

dependem dos contatos com agentes da burocracia angolana, financiamento por parte da

família e algum contato com um emigrante já estabelecido em outro país (PETRUS,

2001).

A experiência do emigrante angolano situa-se assim dentro de um sistema de

relações de exercício da ‘mobilidade do trabalho’ (GAUDEMAR, 1977), no qual o jogo

entre a violência econômica (sujeição a uma relação de trabalho livre) se relaciona com

uma violência extraeconômica (que impossibilita outra relação de socialização que não
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por meio do aluguel de tempo de trabalho). A coação violenta das rusgas não era senão

uma forma de mobilização para o trabalho em um contexto de crise do capitalismo

tardio, melhor dizendo, do colapso do processo de modernização.

Essa  forma  de  colocar  o  problema  entra  em  choque  com  a  formulação  das

‘migrações forçadas’, que distinguia unicamente a partir da motivação do imigrante os

fenômenos migratórios - distinguindo o sujeito que migra por livre determinação do

sujeito que migra de forma coagida.

Situada no quadro de análise que entende o próprio exercício de ‘mobilidade do

trabalho’ como uma coação moderna, a distinção que o conceito de ‘migrações forçadas’

oferece acaba por naturalizar a sujeição ao trabalho, por não perceber que a violência

extraeconômica está sempre combinada com formas de coação diretamente econômicas.

No limite, a distinção entre migrações forçadas e migrações livremente determinadas

não passam de apologia da sujeição coagida pela mobilização total ao trabalho.

Não obstante, por mais forçada que seja a decisão de um mobilizado, ela só pode

ser realizada nos termos de efetivação de uma estratégia de exercício da ‘mobilidade do

trabalho’. Exemplos não faltam nas trajetórias de imigrantes, que por mais que tenham

sido  violentamente  coagidos  a  se  deslocarem,  não  deixam  de  ter  um  campo  de

negociação e decisão sobre suas próprias estratégias de ‘mobilidade do trabalho’,  ela

mesma totalizante e inescapável no horizonte histórico da modernização.

Tais estratégias fetichistas vão do parcelamento creditício de passagens aéreas

para o Brasil, à compra de serviços de atravessadores nas fronteiras ou mesmo à decisão

de viajar às escondidas em porões de navios cargueiros pelo Atlântico Sul.
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2.6 Estouro da bolha e paranoia em Angola

De toda forma, as rusgas diminuíram ao longo da década de 2000, com o fim da

guerra civil e em meio a um boom econômico em Angola puxado pelos altos preços do

barril de petróleo no mercado mundial. Desde meados daquela década as rusgas já não

mais ocupam a centralidade das motivações das emigrações angolanas para o Brasil.

Neste  período  a  economia  angolana  encontrou  uma  estabilidade  fictícia  muito

semelhante ao período movido pelas commodities no Brasil. Entretanto, a crise de 2008

derrubou o preço do barril de 130 para 30 dólares, de volta ao patamar do final dos anos

1990,  balançando  o  sistema  econômico-social  angolano,  largamente  dependente  da

exportação  desta  mercadoria  –  70%  das  mercadorias  consumidas  em  Angola  são

importadas, desde materiais elétricos e para a construção civil a leite e ovos de galinha. 

Entre 2013 e 2016 a inflação angolana disparou de 7% para 47%; o crescimento

caiu de 5% para 1%; a dívida pública foi de 32% para 64% do PIB. A maior parte da

população vive hoje com menos de dois dólares por dia e o desemprego oficial bateu a

casa dos 20%.

O período de ascensão fictícia da economia angolana contou largamente com a

presença brasileira, tema ao qual voltaremos mais adiante, em uma sessão dedicada ao

espaço econômico metropolizado do Atlântico Sul.

Vale adiantar, contudo, que a presença do capital internacional – chinês, alemão –

pôs em movimento um conjunto de ações de modernização em Angola, das quais as

empreiteiras brasileiras, com destaque para a Odebrecht, vão ser as executoras.

Dentre estas obras se destacam a modernização e a construção de hidrelétricas

na bacia do rio Kwanza, um megaprojeto de produção de açúcar e etanol (BIOCOM), a

modernização de refinarias de petróleo e vias urbanas em Luanda.

Em praticamente todas as ações em que a empreiteira brasileira se envolveu em

Angola  houve  denúncia  de  suas  práticas,  seja  por  comportamento corrupto  ou pela

prática de trabalho análogo a escravo em suas obras. No caso das obras de modernização

urbana em um bairro no sul de Luanda – Talatona – houve casos de remoções forçadas e

violências sistemáticas contra a população.
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A presença da empreiteira brasileira deu forma à Empresa de Desenvolvimento

Urbano de Angola (EDURB) que passou a retomar áreas ocupadas tornadas ilegais por

um  decreto  de  1992,  uma  espécie  de  Lei  de  Terras.  De  acordo  com  relatório  da

International  Finance  Corporation, cerca  de  duas  mil  famílias  foram  removidas  de

Luanda Sul pela EDURB para dar cabo às obras executadas pela Odebrecht, que acabou

por  se  tornar  a  maior  operadora  no  mercado  imobiliário  local,  negociando  casas

milionárias em condomínios fechados para executivos de petroleiras.

A  Odebrecht  também  se  envolveu  com  remoções  forçadas  na  construção  da

Estrada do Samba e prevê-se que a construção do  Bus Rapid Transport  possa expulsar

mais de sete mil famílias de suas casas. Parte dos moradores removidos pelas diversas

obras de modernização foi levada para um conjunto habitacional – O Zango 4 – também

construído pela Odebrecht, a 40 quilômetros de Luanda. De acordo com reportagem da

agência  pública  (CAPAI  &  VIANA,  2016)  grupos  de  10  pessoas  eram  alojados  em

apartamentos sem eletricidade, água ou coleta de lixo.

O  modelo  extrativista  baseado  no  petróleo  e  a  associação  com  capitais

estrangeiros e empreiteiros brasileiros, somados à permanência de 40 anos do MPLA no

poder, cedo ou tarde reverberaria em mobilização política. 

Em 2015 cerca de 20 jovens foram presos, acusados de promoverem alteração à

ordem pública por constituírem um grupo de estudos e leitura dos livros de Domingos

da Cruz e Gene Sharp. Também de acordo com reportagem de A pública, a situação de

movimentos  sociais  em Luanda  hoje  é  absolutamente  persecutória  e  seus  militantes

vivem um clima de medo e paranoia constantes, sendo prisões arbitrárias decretadas a

todo tempo.

A perseguição política pôs em marcha ações de repressão do governo federal por

meio de um conjunto de aparatos de repressão desenvolvidos nos primeiros anos da

colaboração com o bloco soviético:
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A analista sênior do International Crisis Group, Paula Cristina Roque, é uma das
raras pessoas que se debruçam sobre o tema. Segundo ela, é difícil estimar o real
tamanho das forças de segurança angolanas. Há 160 mil militares, mais dezenas
de  milhares  de  homens  espalhados  entre  a  Polícia  Nacional,  a  Polícia  de
Intervenção Rápida, além das forças de segurança que respondem diretamente
ao  presidente,  a  Unidade  Guarda  Presidencial  e  a  Unidade  de  Segurança
Presidencial, cujo efetivo deve chegar a 30 mil homens. Mas, além disso, existem
três serviços de inteligência, aos quais pertence uma enorme e invisível rede de
informantes. “O SIM, Serviço de Inteligência Militar, é superior aos outros três,
e quem está à frente é o general José Maria, uma figura próxima do presidente.
Em vez de ver a segurança militar do país em razão de forças externas, o que eles
fazem é espionar os próprios militares, ou seja, estão virados para que não haja
dissidências.  Outro serviço,  o Sinse, serviço de inteligência interna,  esses são
muitos,  são os  que se infiltram nos grupos dos “revus” [revolucionários],  se
infiltram na oposição.  E  o terceiro,  o Serviço de  Inteligência  externa,  tem o
portfólio de controlar a diáspora e controlar todos os angolanos no exterior”.
Ela  aponta  a  forte  influência,  ainda  hoje,  da  mentalidade  dos  aparelhos  de
segurança  do  bloco  comunista  –  Angola,  palco  principal  da  Guerra  Fria  na
África, recebeu treinamento dos militares cubanos, das forças russas e da Stasi
da Alemanha Oriental. (A publica, 2016, n.p.)

Angola conta hoje com um efetivo militar 15 vezes maior do que no final da

Guerra Civil: foi de 11 mil para 160 mil homens. Contudo, em meio ao colapso angolano

até as forças militares se desintegram. Logo após o fim da Guerra Civil uma unidade da

Guarda Presidencial composta por 300 homens foi transformada em Brigada Especial de

Limpeza (BEL) e mantida nesta função até 2010, quando foi finalmente dissolvida.

O  caso  de  demissão  sumária,  sem  indenização,  destes  guardas  começou  a

fomentar  protestos  em  2012,  quando  dois  jovens  militantes,  Cassule e  Kamulingue,

foram mortos em circunstâncias que lembram a paranoia da Guerra Fria, por policiais e

agentes do serviço de inteligência. Os dois rapazes foram mortos enquanto davam início

a uma mobilização política dos guardas demitidos e com salários e pensões atrasadas.

Cassule teria sido raptado por membro de uma milícia – kaenche – responsável

pela  repressão  de  protestos,  asfixiado  e  seu  corpo  jogado  a  um  rio  de  crocodilos.

Kamulingue, fuzilado por membros da Polícia Nacional, era considerado um agitador

político e trabalhava como operário em uma fábrica de botas da Guarda Presidencial;

desde 2010 teria atuado como agente duplo na própria SINSE, convencido a cooperar

com o órgão de inteligência depois de reiteradas prisões e agressões. A cilada em que

caiu teria sido montada com a ajuda de outro agente duplo da SINSE nos movimentos
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sociais. No colapso da modernização angolana, as transações entre militares e militantes

estão a se acelerar; afinal a guerra é o alpha e o ômega do trabalho. Vamos a um relato

do personagem K., imigrante angolano: 
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2.7 – Relato I
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Domingo, 25 de maio de 2014.

Baixada do Glicério, centro de São Paulo

K., Angola.

Oi, boa tarde, tudo bem com o Sr.? Meu nome é  Kianda, sou angolano,

tenho 31 anos. Cheguei aqui no Brasil no ano passado. Vim de avião de

Luanda mas eu nasci na província. Em Uige, na Maquela do Zombo. 

A Maquela do Zombo é perto de Luanda: se você pega o ônibus às seis da

manhã quando for duas da tarde você está lá em Luanda. Minha mãe ainda

mora  lá  na  Maquela,  trabalha  de  professora.  Meu  pai  já  morreu,  ele

morava  lá  também.  Ele  trabalhou  de  tudo,  zelador,  gerente  de

supermercado, professor também. 

Eu  morei  na  Maquela até  os  vinte  e  um  anos,  estudei  um  pouco  na

província, mas terminei a escola mesmo em Luanda, em um liceu francês.

Fiz curso técnico de eletricista e trabalhei como estagiário por três anos na

Companhia Privada de Eletricidade de Luanda. 

No último ano eu estava estudando na Universidade Agostinho Neto. Era

aluno do curso de línguas, francês. Estava indo tudo bem até o dia em que

eu ouvi aquela emissão do programa de rádio que dizia que meus colegas

haviam sido presos. Eu fazia parte de um grupo que discutia democracia,

recursos  humanos,  liberdade  de  expressão.  Minha  família  ficou  muito

preocupada, todos achavam que eu seria o próximo. Daí, decidimos que eu

iria ter que sair de Angola, vir pro Brasil. 

Cheguei aqui no ano passado, solicitei o protocolo, ainda não saiu resposta

nenhuma. Fiquei alguns meses hospedado aí na Casa do Migrante, depois

aluguei um quarto em uma república aqui perto também, pago cinquenta

reais para dividir um quarto com outros 3 meninos. Eles são de Senegal e

Haiti. Depois eu fiz um curso na SASSECOP de ajudante de cozinha, de

três meses. 
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Quando terminei o curso consegui um emprego onde estou trabalhando

até hoje, no Sacolão, em Santo André, como estoquista. Estou registrado

com  carteira  de  trabalho,  eles  pagam  direitinho,  mil  reais  por  mês.

Trabalho de segunda a sexta, vou todo dia de trem daqui do centro para

Santo André e folgo de domingo, que nem hoje. Eu não saio muito, estou

aqui no Brasil para trabalhar. 

Eu não tenho amigos  aqui,  os  colegas que eu conheci  na casa  ou com

quem eu moro na  república  às  vezes  só  querem bagunçar.  A gente  até

conversa: Ah de onde você veio? Ah eu morava em tal lugar, em Luanda.

Ah, eu morava em tal lugar. Mas fica nisso, não vira amigo. 

Eu mando dinheiro para minha família, todo mês um pouquinho. Minha

família não é pobre, mas também não é rica. Todo mundo trabalha, meus

irmãos  alguns  trabalham  na  Maquela,  têm  padaria,  ou  trabalham  em

Luanda, no comércio. Eu mesmo trabalhei com eles na  Maquela, como

vendedor.  Buscava  mercadorias  em  Kinshasa,  no  Congo.  Não  é  longe

também. Se você pega o ônibus às seis da manhã na Maquela, quando for

oito da noite você está em Kinshasa. Eu comprava tecidos, roupas, cintos,

sapatos e vendia tudo na Maquela. 

Muita gente que nasceu em Angola vive no Congo e também tem gente

que nasceu no Congo e vive em Angola. Se você precisa, você consegue

trabalho, pode ir ao médico, tudo bem. 

Viver na Angola não é caro, casa é barato, comida é barato. Escola é caro,

mas na minha família todo mundo vai pra escola. Meu tio ajudou a pagar a

minha  escola  em  Luanda,  o  Collège  Nouvelle  Vie.  Estudava  todas  as

matérias,  português,  matemática, história era  actualités,  tinha geografia,

religião.  As  meninas  estudavam  outros  cursos  no  liceu,  quase  nunca

eletricidade. Estudavam bioquímica, pedagogia, essas coisas. 

Minha família não precisa muito de dinheiro, mas eu mando porque me

casei,  tenho filho e esposa lá em Luanda,  então tenho que mandar um

pouquinho. Agora viver em Angola é bom, não tem guerra, é bom para
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trabalhar. Eu ganhava três vezes mais na Companhia de Eletricidade do

que ganho aqui no Sacolão. E gastava pouco; aqui comida é muito caro. 

Depois  do  programa  de  rádio  eu  não  podia  mais  ficar  lá.  Tinha  um

dinheiro guardado e comprei a passagem pro Brasil. O documento não foi

difícil de conseguir, fui à embaixada do Brasil e peguei o visto. Para quem

tem mais de trinta e um anos não tem problema, precisa só apresentar a

declaração militar. Eu ainda tinha trinta anos e consegui o visto mesmo

assim. 

Eu não sei das rusgas. Desde 2001 a Angola está em paz. O problema não é

o exército, mas a polícia. Tem polícia escondida na Universidade, se eles

veem você participar de grupos que discutem democracia eles descobrem e

na mesma semana te colocam na cadeia, te batem e depois te soltam. 

O Francisco era o líder do grupo que eu participava, ele foi preso junto

com os outros que o rádio falava. Não sei se ele ainda está na cadeia, eu

não tenho muito contato. Mas fiquei com medo e decidi vir pro Brasil.

Antes diz que tinha mais exército na rua, pegavam as pessoas à força. Mas

desde 2001 não é mais bem assim. 

Agora  parece  que  o  presidente  vai  deixar  o  cargo,  diz  que  vai  fazer

eleições. E como eu estou aqui não sei se volto; meu plano agora é trazer

minha esposa e meu filho, alugar minha casa aqui e trabalhar na minha

vida.
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3. Modernização e mobilização no Senegal

Tem  se  tornado bastante  comum a  caracterização  da  imigração  senegalesa  a

partir de um recorte etnográfico e antropológico, a saber do entendimento do senegalês

da etnia Wolof como imigrante porque comerciante por excelência, graças a sua história

como grupo social ligado ao comércio muçulmano.

Se por um lado a dinâmica da família muçulmana está presente na construção de

estratégias  familiares  de  emigração,  por  outro  lado,  a  atual  fase  de  mobilidade

internacional  da  força  de  trabalho dos  imigrantes  senegaleses  precisaria  ser  pensada

levando-se em consideração também o longo processo de mobilização para o trabalho,

forjado no exercício contínuo da mobilidade do trabalho rural na bacia do amendoim

(bassin du arachide), na região centro-oeste do Senegal (SAKHO et al, 2017, p.23), desde

a virada para o século XX, executada pelo imperialismo francês. 

Tal fato relativiza o peso do wolof-comerciante-nato na base da explicação das

imigrações senegalesas contemporâneas. Para entender melhor a questão, precisaríamos

inserir a história da mobilização do trabalho livre no século XX senegalês em uma breve

discussão.

De  toda  forma,  as  estratégias  migratórias  dos  senegaleses  parecem  estar

estreitamente ligadas ao papel que suas famílias definem para os filhos homens mais

velhos,  enviando-os  como  trabalhadores  para  além  mar,  para,  em  troca,  mandarem

remessas  financeiras  para  a  família.  Esse  tema  vem  sendo  desenvolvido  por

pesquisadores na França, principal destino dos emigrados senegaleses. (BEAUCHEMIN

et al, 2103). 

Contudo, a mobilidade do trabalho forjada na economia do amendoim, franco-

muçulmana,  demanda  uma  aproximação  histórica.  A  expansão  da  economia  do

amendoim  teria  se  realizado  na  associação  das  confrarias  do  Mouridismo  (vertente

islâmica fundada pelo Sheik Ahmadou Bamba em 1883, com sede na cidade sagrada de

Touba, no Senegal) com o imperialismo francês.

Até a década de 1920, os diferentes reinos que compunham o Senegal colonial

tentaram  travar  a  construção  de  ferrovias  entre  Saint  Louis,  Dakar,  Kaoulack e

Kédougou, opondo-se de armas na mão contra a dinâmica econômico-social proposta

142



pelos invasores. Depois das derrotas militares definitivas, já nos anos 1920, os líderes do

Mouridismo passaram a concentrar as possibilidades de resistência cultural e simbólica

no  território  senegalês,  ao  mesmo tempo em que se  tornavam agentes  da  dinâmica

econômica neocolonial, como mediadores da mobilização para o trabalho..

Desde  então,  a  moderna  formação  territorial  senegalesa  teria  se  espraiado  a

partir  das linhas férreas francesas na forma de parcelas chamadas  daaras,  espaços de

trabalho agrícola  coletivos  não  remunerados  nas  terras  dos  xeques  do  mouradismo.

Após determinado tempo de trabalho, a posse das parcelas era outorgada às famílias que

nelas haviam trabalhado.

Esta  dinâmica  neocolonial  teria  nascido  no  contexto  da  recessão  mundial  de

1930,  de  crescente  participação  do  Estado  na  dinâmica  econômica.  Neste  contexto

territorial  neocolonial  se  alinhavam  a  territorialização  imperialista  e  as  ações  de

planejamento  econômico  intervencionista  que,  contudo,  dependiam  da  adesão  dos

chefes de Canton, definidos sempre pelo Império. Tais chefes passaram a se relacionar

com as populações como líderes religiosos e políticos (SAKHO et al, 2017).

Assim, os chefes mourades  muçulmanos controlavam as regiões interiores do

Senegal em aliança com o governo colonial (REITER, 2017):

Las cofradías  lograron lo  que ni  los  franceses  ni  las  casas  comerciales
pudieron  lograr:  organizar  la  rápida  extensión  de  un  sistema  de
producción de mercancías basado en el campesinado. En este sentido, las
cofradías  y  la  administración  colonial  sirvieron  como  los  homólogos
políticos del capital mercantil francés (BOONE, 1992, p. 43).

A economia do amendoim avançou sobre áreas do Senegal interior por meio das

chamadas frentes pioneiras (front pionnier) (SAKHO et al, 2017, p. 25) para as Terras

Novas (Terres Neuves), ocupando parcelas de terras financiadas pelo Estado e voltadas

para a instalação de famílias dos povos  sérères  e wolof,  constituindo então um grande

fluxo migratório rural interno no Senegal. Este processo foi definido por Gueye (2005)

como a territorialização e conquista do país wolof  e a colonização sistemática das Terras

Novas pelas confrarias mourides.

Tais frentes pioneiras teriam criado um mercado regional de trabalho no qual

famílias  das  etnias  wolof,  diolas  e  sérès  passavam  a  se  sujeitar  a  comunidades
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controladas  por  marabutos  (líderes  religiosos)  mourides,  que  funcionavam  como

plataformas de produção de amendoim para exportação.

A “região do amendoim” poderia ser definida neste contexto como um território

de mobilidade limitada,  bastante  semelhante  ao caso regional  brasileiro  (OLIVEIRA,

1977). Neste contexto territorial não existia a possibilidade de um mercado nacional de

circulação da força de trabalho pois o exercício da mobilidade estava restrito à dinâmica

regional do amendoim, unificada pelas ferrovias, mas cuja população encontrava-se sob

contenção política nas parcelas cedidas pelos líderes religiosos, estes também divididos

entre  regiões  específicas:  Touba,  Tiaouvane  ou  Kaoulack,  que  tinham  todas  suas

próprias lideranças e territorialidades.

A mobilidade regional do trabalho marcou o emigrante senegalês até hoje, na

identidade que o mouradismo projetou nas suas trajetórias e contenções históricas que

sofreu.  O  mouradismo  interfere  também  nas  interpretações  sobre  a  emigração

senegalesa no mundo contemporâneo que é diversas vezes vista como diáspora de uma

comunidade  de  mesmo  parentesco  cultural  que  portaria  elementos  de  resistência  à

dominação colonial. 

Todavia,  encurralados  na  defesa  cultural  do  colonizado  protagonizado  pela

religião,  tais  pesquisas  acabam  naturalizando  o  papel  modernizador  que  também  o

mouradismo  cumpriu,  principalmente  na  longa  gestão  da  sujeição  ao  trabalho  na

própria  produção  colonial  do  amendoim,  muitas  vezes  disfarçado  como  atividade

religiosa  comunitária,  não  entendida  como  momento  do  moderno  processo  de

mobilização do trabalho.

A crítica  culturalista  da  colonização elabora  uma interpretação da  resistência

colonial, mas quando o faz a partir de uma matriz isolada da cultura perde toda a sua

potência  para  a  elaboração  do  problema  das  formas  de  dominação  que  a  própria

colonização instaura e que são mais abrangentes do que as formas culturais que dela

derivam.

Por exemplo, é mais fácil encontrar resistência ao mundo colonial nas práticas de

insubordinação  e  nos  desertores  das  obras  públicas  coloniais,  como  vínhamos

argumentando, do que nos pios trabalhadores do mouradismo, estes tão adaptados à

modernidade como o exemplar operário japonês dos anos 1990.

144



A  resistência  cultural  é  fecunda  onde  consegue  se  antepor  aos  padrões  de

sociabilidade impostos com a colonização, ou seja, aos regimes de articulação entre terra

e trabalho inaugurados pela modernização.

Para Sakho, entretanto, a deterioração ambiental (uma forte seca nos anos 1970)

e  a  crise  econômica  senegalesa  dos  anos  1990  estão  na  base  da  transformação  das

migrações internas na bacia do amendoim.

Assim, da territorialização da moderna economia do amendoim surgiu a região

do amendoim, com sua dinâmica de mobilidade própria e restrita. Na década de 1970 a

reestruturação produtiva movida pela concorrência global e a crise hídrica produzem

um êxodo rural em direção a  Dakar, mas também para uma rede de cidades da velha

bacia  do amendoim, como  Diourbel,  Thiès,  Kaolack e  Fatick,  onde estes  imigrantes

passaram a se engajar em relações de trabalho como pedreiros, motoristas e empregados

domésticos, assim como no comércio. (SAKHO et al, 2017)

Nossa hipótese, que demandaria um olhar mais cuidadoso para as pesquisas da

modernização senegalesa, aponta para um mercado de força de trabalho mais amplo que

possibilitou  a  constituição  de  trajetórias  de  migração  fundadas  na  mobilidade  do

trabalho  em toda  a  região  da  África  Ocidental,  entre  o  Senegal,  Gabão  e  Costa  do

Marfim, mas também Mali e Guiné, como consequência da crise da bacia do amendoim.

Neste sentido, a viragem para a emigração além-mar teria ocorrido em função da

crescente  restrição  à  circulação  de  imigrantes  senegaleses  no  Gabão  e  na  Costa  do

Marfim. Um grupo grande de pessoas inevitavelmente se voltou para a França como

destino  migratório,  mas  também  a  Espanha  foi  lugar  de  destino  importante  para

imigrantes senegaleses no final do século XX.

Posteriormente, com o acirramento do controle migratório no sul da Europa nos

anos 2000 e a constituição de um mercado de trabalho no Atlântico Sul, a América do

Sul entrou no mapa das trajetórias migrantes senegalesas. (LARRAMONA, 2013).

Diferentemente  dos  imigrantes  angolanos,  que  chegam  ao  Brasil  em  grande

parte de avião,  por São Paulo ou Rio de Janeiro,  os senegaleses em sua maior parte

chegam ao Brasil em voos via Equador, às vezes com escalas na Espanha, por conta dos

custos menores destas passagens aéreas. Uma vez em Quito cumprem a mesma travessia
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comum aos imigrantes do Haiti que vão do Equador ao Peru de ônibus e entram no

Brasil pela Amazônia, em Brasiléia, no Estado do Acre.

No  Brasil  o  número  oficial  de  requerentes  de  asilo  proveniente  do  Senegal

aumentou 10 vezes entre 2012 e 2014, de 160 para 1.600 pedidos.  E,  de acordo com

Rangel (2015), os imigrantes senegaleses no Brasil seriam em sua maioria oriundos das

cidades da bacia do amendoim.

O emigrante senegalês hoje é basicamente oriundo de Dakar e das cidades da

bacia do amendoim; mais de 80% são homens, a maior parte tem entre 20 e 30 anos e

cerca de 70% teria declarado que a motivação da emigração seria a busca por trabalho

(DIONGUE, 2017). A economia urbana de Dakar, a principal cidade senegalesa, é, para

Diongue, o resultado da recepção das remessas financeiras dos emigrantes no exterior.

A análise do banco de dados de Missão Paz para os anos de 2015 e 2016 mostra

que o grupo de imigrantes senegaleses em São Paulo é composto majoritariamente por

homens, entre 20 e 35 anos, com um índice de indivíduos com ensino superior completo

relativamente  alto  (cerca  de  30%)  e  engenharia,  direito  e  administração  como  as

principais áreas de formação.

Adiante temos o relato do personagem A., imigrante senegalês: 
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3.1 – Relato II
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Sábado, 18 de setembro de 2015, 18h.

Centro de São Paulo

A., Senegal

Salamaleico,  meu  amigo.  Eu  venho  da  cidade  de  Dakar,  tenho  32.  Minha

família  é  Lébous,  falamos  Wolof também.  Os  Lébous são  pescadores  que

tradicionalmente  vivem  no  litoral  do  Senegal.  A  pesca  sempre  foi  muito

importante no Senegal e os Lébous sempre estiveram envolvidos com isso.

Eu  consegui  frequentar  a  Universidade,  sou  formado  em  engenharia  de

logística. É tá pensando o que? Só porque estou aqui vendendo na rua?

Você me disse que queria saber mais do Senegal, não é? Pra entender o mapa

atual do Senegal você precisa ir até 1885, a Conferência de Berlim que definiu

tudo.

Eu posso te ajudar na sua pesquisa, mas você tem que estudar mais, as coisas

que eu te disser você tem que pesquisar,  para confrontar com o que estou

dizendo. Você disse que o trabalho no amendoim era obrigatório, mas não era

bem  assim.  A  região  do  amendoim  é  muito  religiosa,  foi  na  religião  que

sobrou o pouco de resistência à colonização. Se você for pesquisar vai ver que

as pessoas se juntavam aos líderes bours para continuar falando a sua língua,

para resistir até às construções dos franceses.

Os franceses dividiram os reis do Senegal e venceram a resistência mas sobrou

as lideranças religiosas. Assim quando uma pessoa ia trabalhar para ele, uma

parte da produção ficava com o chefe, depois as coisas eram usadas em festas

religiosas. 

Quando eu era criança conhecia muita gente que já tinha vindo da província.

Conheci várias famílias em Dakar que vieram morar na cidade porque já não

tinha muito trabalho nas plantações de amendoim, por causa da seca muito

forte que teve nos anos 70. 
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Senegal  era  o  maior  produtor  de  amendoim do  mundo,  mas  isso  mudou.

Então se você olha para Dakar hoje é claro que tem a ver com o que aconteceu

com a produção de amendoim desde aquela época.

Minha família mesmo nunca foi trabalhar no amendoim porque todo mundo

trabalhava com pesca, comércio. Mas eu conheço muita gente que as famílias

vieram de Fatick, Kaolack. Cada cidade tinha o seu líder religioso e os povos

que trabalhavam para ele. No centro do Senegal era mais wolof  mesmo, mas

havia dioulas também, principalmente ao sul da Gâmbia, perto de Kolda. Ali já

começa a produção de algodão, tem fábricas de tecido por lá também. 

Agora aquele rapaz que você conheceu aquele dia, Ndaga, é da etnia Peul, eles

são Fulani, são pastores e nômades, vivem ao norte do Senegal, mas estão por

toda a África subsaariana, fazem esse élevage extensif  que está no seu mapa.

O Ndaga é artesão, trabalha com madeira porque o pai dele ensinou isso para

ele, e o avô dele ensinou o pai dele. Você não vê a gente trabalhando com

madeira, isso é coisa que você só aprende na família mesmo.

Se você quer saber mais sobre como foi a resistência no Senegal você tem que

pesquisar sobre o Ahmoud Bamba, como ele resistiu pacificamente contra os

franceses, com consciência. E antes dele, os reis que mesmo divididos pelos

franceses ainda resistiram, pegaram em armas para não deixar construírem as

ferrovias.  Mas  no  final  os  franceses  construíram  estradas  de  ferro  até

Kédougou. 

Eles construíram as linhas de trem, mas as pessoas comuns, que trabalhavam

na  lavoura  do  amendoim,  não  pegavam  esse  trem.  As  famílias  passavam

gerações inteiras trabalhando nas mesmas parcelas, porque para eles era como

uma comunidade, todo mundo se ajudava sabe.

Eu estudei na politécnica em  Dakar, com ajuda da minha família. A minha

situação no Senegal  não estava ruim,  não.  Eu mesmo vim para  cá,  para o

Brasil porque eu queria ter outra experiência.

No começo até trabalhei com engenharia, mas quando eu vi como é o trabalho

no Brasil, o salário, as horas que você trabalha, eu resolvi trabalhar com venda
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de roupas e tecidos porque assim posso também me dedicar aos meus outros

projetos.

Estou gravando meu CD de  Hip Hop,  tem o meu documentário  sobre  os

Baobás no Senegal que é sobre meio ambiente, mas também fala dos nossos

sábios, você assistiu, você sabe, no Senegal quando um Baobá, que não é só a

árvore,  também  é  essa  pessoa  mais  velha  que  tem  todas  as  histórias  na

memória,  morre,  a  gente  fala  que é  como se  uma biblioteca  pegasse fogo,

porque naquela morte morre toda a cultura de um povo. E já não temos mais

sábios como antes.

Em Dakar também se pode trabalhar com música,  ter  uma banda,  se você

conhece as pessoas certas, pode fazer apresentações, gravar o seu CD e viver

de música. Eu estava bem lá,  trabalhava com as minhas coisas,  mas queria

outras experiências, viver em outro país e escolhi o Brasil porque acreditei que

aqui poderia conseguir essa experiência.

Trabalhei com engenharia aqui no Brasil, mas quando você descobre como é o

trabalho no Brasil, o emprego e o salário, você vê que é melhor trabalhar por

conta própria. Eu fico aqui vendendo roupas e tecidos, mas quando não quero

eu fico em casa, faço meus projetos, tenho muita coisa para fazer, com música,

tenho que terminar de gravar meu CD, o documentário ainda precisa legendas

em  português.  Se  eu  fico  em  um  escritório  trabalhando  não  consigo  me

envolver com cultura. Eu quero trabalhar com cultura.

Como todo mundo eu vim de avião, pelo Equador, e já trouxe algumas coisas

para vender, tecidos. Mas eu também sei fabricar alguns tambores,  djêmbes,

dou curso de djêmbe também. O djêmbe traz uma parte importante da nossa

história. 

Para você ter ideia, pra gente é tão forte o som dos tambores que até arrepia.

Porque antigamente, no tempo dos avôs e dos pais e avôs dos nossos avôs,

quando chegava na aldeia um caçador em busca de gente para vender como

escravo, em cada aldeia tinha um grupo de toque de alarme, eles tocavam seus

djêmbes, dunduns e sabares, em um ritmo que todo mundo na aldeia sabia o
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que significava. Era um ritmo frenético, muito rápido e mesmo a gente hoje

quando  toca  assim  toca  com  muito  respeito  aos  nossos  ancestrais,  às

violências que eles sofreram e tudo que eles passaram. O som do djêmbe pode

ser um símbolo, para quem souber ouvir.

Em  2017  acompanhei  uma  roda  de  conversa  sobre  a  imigração  da  mulher

senegalesa para o Brasil.  A situação, apesar de propícia à elaboração desta dimensão

nebulosa do fenômeno, acabou se desdobrando em outras contradições inesperadas, que

transcrevo em parte a seguir:

Roda de conversa com imigrantes do Senegal, São Paulo

Fatouf: Bom dia pessoal, meu nome é Fatouf. Sou filha de senegaleses e nasci

no Senegal,  mas vim morar no Brasil,  já tem um ano. Eu acho que a nossa

conversa seria melhor se vocês fizessem perguntas,  aí eu ia respondendo e a

gente vê como faz.

Eu:  Eu posso  fazer  uma pergunta.  Como é  a  questão  da  imigração  para  a

mulher no Senegal? Porque tem essa história de que quem pode imigrar é o

filho mais velho, homem.

Said:  Antes de responder essa pergunta eu acho que vocês precisam entender

que o Senegal é um país religioso, praticamos o islamismo. E no Islã a mulher é

uma coisa sagrada. Nossa mãe, nossas irmãs, nossas mulheres, são a coisa mais

importante  que  tem  na  nossa  vida.  A  gente  vai  trabalhar  para  que  nossas

mulheres possam contar com a gente e fazer a parte delas,  ficando em casa,

cuidando da  família.  Uma família  boa  no Senegal  não deixa  as  mulheres  se

sujeitarem ao trabalho, elas não deveriam precisar fazer isso. Mas, elas também

podem  trabalhar  se  quiserem.  Hoje  em  dia  muitas  mulheres  já  estão

trabalhando,  começam fazendo coisas  em  casa  mesmo,  algumas  vão  para  a

faculdade.
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Outra  participante  da  roda  de  conversa:  Tudo bem,  mas  nós  queremos

ouvir ela dizendo, se você não se importa. Eu quero saber como é ser mulher no

Senegal, se você pode sair na rua e qual a diferença com São Paulo. Você se

sente ameaçada na rua?

Fatouf:  No Senegal se eu saio na rua não tem nenhum problema, ninguém faz

nada. Tem crianças na rua, mulheres também saem.

Participante 2: Mas mesmo as mulheres casadas saem na rua?

Said: Frase em Wolof.

Fatouf:  Frase em wolof.  Eu não falo muito bem português, então o Said vai

ajudar vocês a entender.

Said:  No  Senegal  a  comunidade  tem  muita  importância.  Se  uma  mulher  é

casada e ela fica saindo para a rua as pessoas podem ficar falando: O que essa

mulher está fazendo na rua à toa? Ela não tem filhos e marido para cuidar?

Então para não estragar a honra da mulher, as mulheres casadas ficam em casa

sim. Se a mulher sai de casa o marido pode ir falar com o irmão dela, com o pai

dela, eles resolvem. Nunca envolve a polícia ou algo parecido, é problema de

família, então é a família que tem que resolver.

Integrante  4:  Mas isso  é  um absurdo.  As  mulheres  devem ter  o  direito de

dispor  das  suas  vidas  como bem entenderem.  Na Europa  isso  não  existiria.

Mesmo aqui no Brasil...

Integrante  3:  E aqui no Brasil, você sentiu que diferença? Aqui no Brasil eu

saio na rua tranquila, eu moro só com a minha irmã aqui, sou solteira, então

não  preciso  me  preocupar.  No  Senegal  eu  estudei  até  a  escola  técnica  de

química, mas aqui eu trabalho com comércio, às vezes fico até de noite na rua

para vender. E fico com um pouco de medo às vezes, se estou sozinha de noite e

a rua está mais vazia. Isso é diferente do Senegal, não tem violência assim no

Senegal, mulheres com medo de serem atacadas na rua.

Integrante 4: Se elas nem podem sair na rua…
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A  conversa  basicamente  girou  em  torno  das  dificuldades  que  a  escuta  do

problema do gênero envolve. Neste caso, o domínio restrito da língua portuguesa por

parte da interlocutora, o constrangimento da presença de um homem senegalês versado

em explicações patriarcais sobre a família e a tradição no Senegal e no Islã e a insistência

do  público  em  tentar  silenciar  o  homem  senegalês,  fato  que  aparentemente  era

compensado por parte da mulher senegalesa com incentivos a fazê-lo falar, uma vez que

entre eles os diálogos eram sussurrados em Wolof.

A situação particular  da mulher na sociedade senegalesa pode muito bem ter

contribuído para compor as motivações desta imigrante, fato que, entretanto, só pode

ser inferido, já que este posicionamento explícito foi desencorajado pela dinâmica que a

roda de conversa foi assumindo. Ao mesmo tempo, e se mantivermos a inferência de que

a situação particular do patriarcado na sua forma de manifestação em uma sociedade

muçulmana compôs suas motivações, não se pode dizer que com a execução da sua

estratégia  fetichista  de  imigração  ela  lhe  tenha  escapado,  uma  vez  que,

contraditoriamente, ela se sentiu mais motivada a elaborar a experiência ameaçadora de

ser mulher em São Paulo do que em Dakar, para assombro e incompreensão de algumas

das interlocutoras, presas à apologia da forma liberal do patriarcado.
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3.2 Limiar

O  problema  da  explicação  culturalista  da  imigração  senegalesa  é  que  parece

depender  de  expedientes  mais  relacionados  ao  trabalho  complexo  do  que  a  uma

expansão da rede de comerciantes wolofs. A presença relativamente menor de mulheres

senegalesas em relação ao número de homens pode estar mais relacionada ao perfil de

gênero dos trabalhadores,  ao acesso às universidades do Senegal.  As explicações que

tentam pôr em evidência a questão cultural dos wolofs comerciantes, que enviam o filho

mais velho como emissário para o comércio exterior, precisam estabelecer relações com

a estrutura familiar patriarcal que restringe a socialização e a mobilidade do trabalho da

mulher no Senegal.
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4. Congo: horror e repetição

O moderno território da República Democrática do Congo (RDC) ocupa uma

porção de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e conta com uma população

superior a 60 milhões de habitantes, em sua maioria cristã e francófona, além de falar

sempre alguma língua originária, como o lingala ou o swahili.

 No final dos anos 1990 a República Democrática do Congo viveu um período de

instabilidade política, com a deflagração de um conflito armado em 1997 que resultou na

ocupação  de  forças  armadas  angolanas  em  1999.  Com  a  estabilização  política  e  a

ascensão  do  preço  do  petróleo,  o  país  passou  por  um  período  de  crescimento

econômico, intimamente ligado ao preço dessa  commoditie no mercado internacional,

até 2009.

Esse período assistiu à chegada de diversos empreendimentos financiados pela

China  e  pela  França,  para  a  construção  de  grandes  obras  de  infraestrutura,

principalmente  nas  cidades  de  Pointe-Noire e  Brazzaville.  Chegou a  ser  alardeada  a

construção de uma usina hidrelétrica no rio  Inga, que teria o dobro da capacidade da

usina  chinesa  de  Três  Gargantas.  A  execução  da  obra,  ainda  em projeto,  levaria  ao

desalojamento  forçado  de  cerca  de  60  mil  pessoas  e  à  completa  destruição  do

ecossistema local.

Contudo, mesmo antes desta gigantesca obra, já a expropriação causada pelas

crises econômicas e instabilidades políticas deram origem à formação de extensas levas

de emigrantes deslocados internamente e até de refugiados, principalmente no vizinho,

a  Angola,  onde  existem  hoje  campos  de  concentração  próprios  para  a  recepção  de

congoleses.

Os efeitos da queda dos preços do petróleo no mercado internacional atingiram a

economia congolesa como um raio e levaram o desemprego a taxas astronômicas - 60%

-, muito semelhantes às taxas vigentes durante a guerra civil, quando chegaram a 70%.

Também a inflação subiu aos céus na RDC desde a deflagração da crise internacional,

atingindo a taxa de 40% ao ano em 2016. A crise levou também à falência de serviços

públicos,  ocorrendo uma crise de abastecimento de produtos básicos e pilhagens em

todo o país.
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O cenário de instabilidades políticas no território já cindido da RDC levou ao

acirramento de disputas territoriais mesmo durante o período de bonança petrolífera – e

talvez justamente por causa da alta nos preços.

Logo depois do fim da Guerra Civil do Congo, ainda em 1999, foi deflagrada a

Segunda Guerra do Congo, que também ficou conhecida como Grande Guerra Africana

ou Guerra Mundial Africana.  Estima-se que desde 1998 foram mortos mais de cinco

milhões de pessoas, principalmente na região leste do país, nos conflitos de Ituri e Kivu.

No caso do conflito de Kivu, no leste do país, a disputa pelas minas de Coltan,

material largamente utilizado em capacitores de telefones celulares em todo o mundo,

levou a um conflito armado entre o exército da RDC e o grupo supremacista Hutu – o

mesmo  responsável  pelo  genocídio  dos  Tutsi em  Ruanda  em  1994  –  as  Forças

Democráticas  para  a  libertação de Ruanda,  com diversas  fases,  que vão de 2004 aos

nossos dias.

Os conflitos na região de Kivu causaram incêndios, sequestros, violações sexuais,

saques,  evacuações  e  massacres  de  aldeias  inteiras,  mas  ganharam  notoriedade  pela

mobilização forçada de crianças para compor exércitos.

O genocídio  de Ruanda,  em 1994,  ainda  irradia  as  suas  contradições  sobre a

RDC, havendo conflitos por todo o leste do país. Suas origens remontam, como bem

argumenta João Samuel Júnior (SAMUEL JR, 2015), à violência colonial sobre a África e

aos dilemas da construção dos próprios estados nacionais africanos. A partir da sugestão

de Michel Misse, o autor argumenta que aquele assassinato em massa só pode ocorrer

em um contexto de acumulação social de violência. E a matança racializada só pode ter

sido  produto  histórico  da  ideologia  racializante  que  toma  as  particularidades

socioculturais como essência de grupos humanos – e tal ideologia havia sido trazida na

mala dos europeus,  como aparato de colonização. Na Ruanda sob domínio belga, os

Tutsi eram alçados à posição intermediária de gestores coloniais – fizeram o trabalho

sujo para os belgas – e os Hutus  a uma posição subalterna em função de uma dita

natural  subserviência.  Esta  arquitetura  ambivalente  mostrou-se,  a  médio  prazo,

tragicamente explosiva.

O conflito entre Hutus e Tutsi já há tempos ocorre também no interior da RDC,

uma vez que as regiões de Kivu norte e sul concentram e justapõem as duas populações. 
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Para a RDC, o conflito entre Kivu norte e sul, entretanto, teria chegado ao fim

com a prisão de uma liderança Tutsi que congregava diversas milícias contra o exército

congolês, em conjunto com a prisão da liderança  Hutu, cujas forças se retiraram para

Ruanda em 2009.

Entretanto, conforme podemos perceber no mapa a seguir, os conflitos armados

no leste do Congo estão longe de encontrar algo parecido a um fim. Estes são os grupos

armados ativos entre 2010 e 2013, somente na parte leste da RDC:

Fonte: Oxfam & Joahn McCann, 2013.

A  chamada  Guerra  Mundial  Africana  compreende  ainda  os  conflitos  com  a

vizinha  Uganda,  onde  se  deu  a  chamada  Insurgência,  liderada  por  um  missionário

militar e religioso chamado Joseh Kony, famoso pela formação de exércitos de crianças

sequestradas na África Central e no leste da RDC. Em 2004 estimava-se que cerca de mil
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pessoas morriam diariamente por fome e doenças facilmente tratáveis  por causa dos

diversos conflitos na África Central.

Estima-se que este conjunto de conflitos tenha gerado aproximadamente dois

milhões de deslocados internos e refugiados. No caso da RDC, o país de destino para

fuga mais comum é Angola. O país chegou a expulsar cerca de mil pessoas no começo de

2017,  dos quais  mais  de 400 eram da RDC. Em meio às instabilidades militares,  em

junho de 2017, o campo de acolhimento de Mussungue, na província de  Lunda Norte,

chegou a abrigar quase 10 mil pessoas vindas da RDC.

A disputa por recursos chegou a tal ponto no Congo que o acesso a pontos de

pesca ao longo do rio Congo pode levar a conflitos armados e fugas em massa, como é o

caso do  Dongo, na mesma região do campo de  Mussunge,  Luanda Norte. Em  Dongo,

mais de 150 mil pessoas fugiram depois que o conflito envolvendo o controle dos pontos

de pesca foi deflagrado.

A  lista  de  conflitos  no  Congo é  gigantesca  e  de  acordo  com dados  da  Cruz

Vermelha, 7 em cada 10 pessoas tiveram a vida afetada de alguma forma pelos conflitos

no país, dos quais 58% chegaram a ser deslocados da cidade ou aldeia em que viviam e

28% conhecem alguém que foi vítima de violência sexual (PETRUS,2010, p.142).

Os conflitos no coração da África Negra tendem a ser entendidos com o máximo

de  distanciamento  por  parte  da  imprensa  especializada  e  mesmo das  interpretações

acadêmicas sobre o assunto. Todavia, ao mesmo tempo é possível afirmar que existe um

grau  de  similaridade  entre  a  gestão  da  violência  por  parte  do  Estado  em  meio  a

territorialidades de soberania fragmentária. Neste caso é possível afirmar que, do ponto

de  vista  da  gestão  do  território  as  experiências  de  pacificação  de  favelas  (UPP)

comandadas pelo exército brasileiro e as forças armadas da missão de manutenção da

paz  do  Congo  na  ONU  (MONUSCO)  são  intercambiáveis.  Tanto  é  que  o  General

brasileiro que comandou a MONUSCO entre 2013 e 2015 tornou-se secretário nacional

de segurança pública em 2017 a convite de um temerário ministro da justiça relâmpago.

Numa fotografia da atual dinâmica territorial da África atlântica, as trajetórias de

emigração surgem como estratégias de fuga de fato (MEZZADRA, 2004), já que à luz da

decomposição  territorial  de  contextos  de  socialização  inteiros,  a  vida  em  um  país

alardeado como nação em desenvolvimento só pode surgir permeado de encantos.
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Achille Mbembe (2016), o historiador e cientista político camaronês, propôs um

quadro analítico para a atual situação das soberanias na periferia do mercado mundial,

no qual a gestão do corpo aos poucos abandona a funcionalidade produtiva e passa a se

autorreferir como prática de perpetuação do controle político-militar sobre a vida e a

morte dos próprios corpos sob controle. Desenvolveremos melhor o aspecto das formas

de governo das territorialidades colapsadas no capítulo a seguir. 

Todavia, do ponto de vista da dinâmica territorial, a economia de saque parece

assumir a  figura de proa dos processos sociais  em curso,  inclusive das situações que

promovem  emigrações.  Tal  arranjo  seria  capitaneado  por  um  conjunto  de  aparatos

militares, chamados a princípio de máquinas de guerra, de acordo com a nomenclatura

de  Deleuze  e  Guatarri  (1972)  (milicianos,  grupos  rebeldes,  saqueadores,  seitas

fundamentalistas).  E a  reprodução destas  máquinas  de guerra  estariam intimamente

ligadas à lógica da economia de saque.

Para este momento da pesquisa, entretanto, torna-se importante uma reflexão

sobre  a  própria  dinâmica  da  economia  de saque,  para  que  no próximo capítulo,  ao

tematizarmos as suas formas de governo, a lógica social subjacente possa ser levada em

consideração. 

No livro intitulado  A guerra de ordenamento mundial  (KURZ, 2003a), Robert

Kurz elege a própria dinâmica da economia de saque como objeto de reflexão crítica.

Para  o  autor  a  economia  de  saque,  apesar  de  parecer  uma  inflexão  brutalizada  da

economia moderna e da ideologia burguesa da troca pacífica de mercadorias, só pôde ser

levada a cabo em função da universalização da  consciência formada pela concorrência

burguesa e pela individualização a ela associada. E a concorrência capitalista assente na

forma social da individualidade burguesa, no melhor da tradição marxista, é entendida

ela mesma como a brutalidade por excelência, a barbárie de primeira ordem sobre a qual

ocorrem todas as demais situações sociais.

Os  aparatos  militares  ativados  pela  economia  de  saque  podem  assim  ser

entendidos como produto histórico do colapso do processo de modernização. Seriam

instrumentos de realização da concorrência e da individualidade burguesa em contextos

territoriais  cuja  dinâmica  assenta  em  uma  autonomização  das  próprias  práticas  de

exercício do saque e do controle militar. Estas, por já não precisarem se inscrever em
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contextos  jurídicos  nacionais,  onde  a  funcionalidade  da  barbárie  de  primeira  ordem

coíbe  formas  autonomizadas  de  violência  (econômica  ou  extraeconômica)  surgem

recompostas  em  aparatos  militares  de  segunda  ordem,  relativamente  autônomos  de

hierarquias militares ou sistemas de defesa nacionais.  É nesse quadro de análise que

surgem  os  guerreiros  de  uma  segunda  ordem  de  barbárie,  enquanto  milícias  da

economia de saque.

Tais  aparatos  de  violência  de  segunda  ordem  são  como  pequenos  mundos

paralelos que souberam aprender o exercício da violência extraeconômica a partir da

socialização no interior do processo de modernização. Mas por já não pertencerem a

contextos territoriais nos quais cada etapa do processo de socialização se dá inscrita na

economia  empresarial,  têm  de  recorrer  ao  expediente  do  saque  como  prática

desesperada. Ao interromperem o circuito da forma social da mercadoria com o roubo e

o  massacre,  garantem  um  último  sopro  de  vida  à  forma  social  burguesa  da

individualidade empresarial, no mais das vezes gerindo estoques de recursos minerais

preciosos ou regulando mercados secundários de armas e drogas.

A economia de saque já não mantém um vínculo contínuo com a forma social

jurídica burguesa em função da decomposição do próprio processo de modernização e

do colapso da sociedade do trabalho que não pode manter  a participação de toda a

população global no interior da economia empresarial individualizada.

Desse ponto de vista, a economia de saque realiza um novo patamar no processo

de autonomização entre o exercício da violência econômica e extraeconômica e a forma

social jurídica burguesa.

Quando voltarmos ao quadro político de Mbembe (2016), durante o capítulo 2,

poderemos ver a dinâmica político-populacional das tais máquinas de guerra inscritas

em um contexto mais amplo no interior do processo de modernização e que, justamente

por  isso,  garantem  um  lugar  particular  às  imobilizações  de  grupos  sociais  inteiros,

fixados em espaços restritos em função do controle de algum recurso econômico, ou às

dispersões  forçadas  que  transformam  agrupamentos  sociais  inteiros  em  grupos

decompostos  em refugiados,  novos  rebeldes  mobilizados  para  a  economia  de saque,

entre eles crianças soldados, e ainda civis incapacitados, mutilados, populações inteiras

160



exterminadas e sobreviventes confinados em campos de concentração de refugiados e

zonas de exceção.

Nas  formas  de  governo  das  economias  de  saque  prevalece  a  necropolítica

(MBEMBE, 2016),  ou seja,  a inscrição dos corpos em regimes de economia máxima,

levados ao massacre e à pilhagem para reproduzir a própria economia de saque e as

máquinas de guerra que executam sua lógica autodestrutiva.

Estas  novas  dimensões  da  socialização  em  contextos  de  economia  de  saque

reaproximam, entretanto, a origem social e histórica funesta do trabalho do seu devir

histórico. Ou seja, o belicismo inaugural da mobilização para o trabalho reencontra o

seu fundamento originário justamente no momento em que ao trabalho sobra somente

o seu invólucro formal. E se o soldado é alpha do trabalho abstrato, o miliciano é o seu

ômega.

As correlações entre a  economia empresarial  de crise e a  economia de saque

também vão se acumulando no horizonte social do colapso da modernização. Um olhar

para  a  reflexão  de  Mielenz  a  partir  da  pesquisa  de  Uesller  sobre  as  implicações  da

privatização da violência por meio da formação de exércitos mercenários ajuda-nos a

examinar este fenômeno:

Uma vez que as empresas militares privadas, tal como as outras empresas, estão
em última instância submetidas à actual corrida global pela redução de custos,
passa-se com os mercenários muitas vezes o mesmo que com os trabalhadores
dos call  center:  a formação é reduzida ao mínimo,  porque é muito cara.  Os
massacres estão assim pré-programados. Podemos continuar a reflectir sobre o
que se passará quando o trabalho mal pago for adoptado também pelas firmas
militares privadas. Não devia oferecer dúvidas que a privatização da violência
continua  a  executar  a  ruína  da  sociedade  moderna:  Onde  surgem os  ‘novos
soldados’ – seja na América Latina ou no Próximo Oriente, no Sudeste Asiático
ou em África – crescem a instabilidade e o caos, floresce o comércio ilegal de
armas e de drogas, estabelecem-se redes informais entre o aparelho militar e o
aparelho  do  crime,  aumenta  o  terror  contra  a  população  civil  e  cresce  a
exploração do país em causa, dos seus recursos e da sua força de trabalho. A
militarização da sociedade progride… cada vez mais. Com o outsourcing dos
domínios  centrais  do  monopólio  da  violência  a  favor  das  firmas  militares
privadas  os  governos  abrem  mão  de  partes  cada  vez  maiores  da  sua
competência.  As  consequências  estão  à  vista:  falta  de  transparência  e  de
controle,  bem  como  responsabilidade  reduzida,  conduzem  a  estruturas  de
decisão pouco transparentes e a responsabilização insuficiente. A consequência é
que a acção militar se desenvolve num espaço à margem do direito de facto cada
vez maior. (MIELENZ, 2007, n.p.)

161



Um olhar mais determinado para o problema das formas territoriais do colapso

da modernização vai exigindo do leitor uma aproximação ao tema do direito, da forma

social jurídica burguesa, do lugar da soberania territorial do Estado, seu raio de ação e

seu relativo grau de autonomia ao longo do processo de modernização. De mais a mais,

ao longo do século XX, os direitos humanos consolidam-se como frente única de ação,

uma  espécie  de  teto  de  vidro  que  coage  toda  ação  e  pensamento  que  pretenda

confrontar as consequências sociais do colapso do processo de modernização.

É neste  sentido  que  vai  se  construindo a necessidade de uma abordagem do

conjunto  de  problemas  que  apresentamos  até  agora  do  ponto  de  vista  da  Lei.  Na

pesquisa,  essa  abordagem  acompanha  a  adoção  do  Estatuto  do  Refugiado  no  Brasil

(1994) e a equalização jurídica à qual está sujeita, a partir de então, a quase totalidade

dos imigrantes do chamado Sul Global no Brasil, restritos por princípio à situação de

solicitantes de refúgio tal como já vínhamos sugerindo ao longo deste capítulo.

Antes disso,  todavia,  acompanhamos a elaboração da trajetória  enfeitiçada de

fuga do personagem Bo, imigrante do leste congolês no Brasil contemporâneo:
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4.1 Relato III
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São Paulo, Barra Funda, 2017

Bo

Boa  tarde.  Meu  nome  é  Bo,  sou  congolês,  do  Congo-Kinshasa.  Vivi  em

Kisangani, capital da antiga província Orientale, hoje província do Tshopo. Vivo

no Brasil desde 2006, foi quando eu consegui sair do Congo. O Congo é um país

muito difícil de viver. É difícil também de explicar para alguém que não viveu lá,

porque  o  grau de violações  é  tão terrível,  tão assombroso,  que  a  gente  tem

dificuldades de encontrar as palavras pra descrever. 

Um às vezes até fica pensando se elas merecem isso, digo, as palavras, sujeitá-las

a tão terríveis histórias. O horror é tão artificial que a gente desconfia que as

palavras  não foram feitas  pra  descrevê-lo.  Eu tive  pessoas  na  minha  família,

meninas, que foram estupradas, diversas vezes. Convivi com muita gente que

sofreu violações sexuais. Eu sou jornalista e trabalhei por muitos anos em uma

organização que dava apoio a vítimas de guerra e estupro. Mas, veja bem, no

Congo a guerra pode vir de qualquer lado.

Olhe a história de Kisangani, por exemplo. Em 2002 a cidade estava sob controle

da facção Goma do RDC [Rassemblement Congolais pour la Démocratie]. Essa

facção era composta por militares, alguns dos quais eram antigos membros do

AFDL (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo). Entre as

lideranças da facção, vários eram hutus ruandeses. 

Em maio de 2002 houve um motim nas forças policiais e nos exércitos, que era

basicamente de Goma. O motim começou em uma estação de rádio, um grupo

de oficiais e policiais entrou à força na rádio e começou a conclamar a população

para tomar as ruas e ajudar a expulsar os invasores de Ruanda. 

Algumas  pessoas  foram mesmo às  ruas  e  naquele  dia,  6  foram mortos,  por

supostamente serem de Ruanda ou simplesmente porque tinham antepassados
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alegadamente  de  Ruanda.  Mas  acontece  que  metade  da  RDC  do  Leste  só

encontrou alguma estabilidade militar por causa das forças militares ruandesas,

por causa da AFDL.

Logo  depois  foi  feito  um  relatório,  eu  inclusive  ajudei  nas  investigações,  da

Human Rights Watch, você pode consultá-lo na internet. Depois do motim os

reforços da RCD de Goma chegaram. E eles chegaram furiosos, saíram matando

pessoas indiscriminadamente, houve várias execuções sumárias, há provas disso,

militares e mesmo civis foram executados. Houve estupros e espancamentos,

tudo pelas mãos da RCD. Então como eu te dizia, a guerra vem de todos os

lados. 

Naqueles dias o bairro de  Mangobo, que fica na beira do rio Congo, perto do

Aeroporto,  virou um verdadeiro inferno.  Os militares de  Goma entraram no

Mangobo e  mataram  dezenas  de  pessoas,  cometeram  diversos  estupros  e

saquearam tudo que quiseram. Levaram muita gente presa e se eles faziam essas

coisas na rua você imagina como deve ser estar com estes soldados em uma cela

de cadeia, onde ninguém vai ver nada.

Houve tortura,  estupros,  tudo de novo,  dentro da cadeia.  A maior parte dos

presos  foi  executada  enquanto  estava  sob  a  tutela  dessa  facção  militar,  que

deveria ser responsável pela província. Os corpos foram jogados no rio Congo,

do alto da ponte Tshopo. Depois apareceram boiando, horrivelmente mutilados.

Eu  te  disse,  tem  hora  que  a  gente  maltrata  demais  as  palavras,  o  horror  é

tamanho  que  em  algum  momento  a  gente  simplesmente  tem  que  parar  de

relatar para não se sufocar em tanto lodo. Temos que jogar nossas histórias pra

fora do lodo, nos agarrar em algum denominador comum, em alguma palavra

que signifique fundo nas pessoas. Tem gente que acha que os ossos são isso sabe,

como uma palavra primitiva, porque significam a mesma coisa pra todo mundo.

Eu tive a oportunidade de estudar, ir para a faculdade, me formei em jornalismo,

então tenho uma missão com as histórias que vivenciei, com as histórias que

ouvi dos meus avós, dos meus professores, das meninas que foram abusadas.

Aqui no Brasil tento trabalhar com jornalismo, mas é difícil, você sabe, para um
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refugiado do Congo conseguir um emprego assim, trabalhar com informação,

cultura, direitos humanos, etc.

Meus  documentos  estão  todos  no  Congo,  aqui  no  Brasil  eu  tive  acesso  ao

protocolo [de solicitação de refúgio], daí consegui seguir em frente um pouco,

sempre  com  muita  dificuldade.  No  começo  eu  cheguei  a  trabalhar  como

estoquista em uma fábrica na beira da Anhanguera. 

E acho que ainda tive sorte porque se você olha para as mulheres que vêm do

Congo pra São Paulo a maior parte só consegue trabalho em casa de família, às

vezes, chega o fim do mês elas nem tem salário em dinheiro mesmo, as pessoas

se sentem no direito de não pagar porque acham que dando casa e comida já

estão ajudando. 

E  mesmo  as  congolesas  que  conseguem  ‘trabalhar  fora’  aqui  só  conseguem

empregos  muito  ruins,  muito  humilhantes.  Tem  muita  mulher  congolesa

limpando cama de motel de madrugada na beira da Anhanguera. Eu sei, porque

às vezes, encontrava uma moça no ponto de ônibus, ali na Santa Fé, por volta

das cinco da manhã. Eu chegando para o trabalho, ela indo de volta pra casa. 

Daí o que acontece é que as pessoas acabam caindo nessa de trabalhar por conta

própria. Às vezes, é pra fugir de humilhações mesmo. Às vezes, simplesmente

porque nem isso você consegue, nem um emprego humilhante. Então se você

pensar bem, para algumas pessoas, se tornar empreendedor é como um passo

além nessa cadeia de humilhações. 

Você entra em outro circuito de relações,  começa a conhecer  essa gente que

trabalha  nas  ONGs.  Você  sabe,  eu  não tenho nada  contra  ONGs,  elas  estão

fazendo um trabalho importante. Mas, as ONGs, não é todo mundo que sabe,

recebem  um  dinheiro  do  governo  para  fazer  os  trabalhos  que  fazem,  para

prestar  os  serviços  que  prestam.  E,  para  serem  bem-vistos,  eles  fazem

propagandas dizendo que estão ajudando os imigrantes, ajudando refugiados de

guerra,  publicando  matérias  na  internet,  no  facebook,  contando  como  são

bondosas. O refugiado não quer ser visto como vítima e essas ações das ONGs

contribuem para essa vitimização. 
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Agora, eu também estou nessa, preciso dar um jeito para conseguir me virar.

Tem um pessoal trabalhando com culinária típica dos países africanos, já tem até

alguns  restaurantes  africanos  aqui  em  São  Paulo.  Estou trabalhando  em um

restaurante de um amigo meu no centro e por enquanto é isso, tenho um filho

pequeno, que veio comigo do Congo, a gente mora em Itaquera, ele vai à escola

lá. 

Ele  já  fala  português  melhor  que  eu  e  espero  que  ele  consiga  fazer  uma

faculdade aqui, se formar, porque você sabe esse negócio de reconhecer diploma

para um refugiado é muito difícil. 

A maior parte  das pessoas  não planejou a viagem assim nos  detalhes,  então

muita gente que vem pra cá nem tem os documentos da escola ou da faculdade

para  comprovar  que  estudou  ou  para  dar  entrada  em  um  processo  de

reconhecimento de diploma. 

Mesmo as pessoas que eu conheci que tentaram reconhecer os seus diplomas

não conseguiram, depois de anos tentando. Você vê, tem muita gente que vem

do Congo ou mesmo da Angola para o Brasil esperando trabalhar nas áreas em

que se formou, mas isso é só uma ilusão, eles não vão conseguir. Quando a gente

chega aqui só consegue empregos de segunda qualidade, mesmo se você for um

engenheiro ou um advogado. 

Para mim, hoje em dia é difícil para pensar no Congo como um lugar para onde

eu vou voltar um dia. Já não tenho família lá e a situação continua difícil. Não

existe uma coisa assim que você possa chamar de processo de paz, as coisas só

vão ficando mais complicadas. Então eu não consigo elaborar um projeto para

voltar para lá ou mesmo cultivar o desejo de retornar um dia. Porque eu não

quero voltar para o lugar que eu deixei e ainda não existe um lugar melhor em

Kisangani para o qual eu queira voltar. Então eu acabo sonhando com esse lugar

que não existe. 

Uma vez, olha só, sonhei com uma cidade na beira de um lago enorme, parecia

Goma, mas não era, era diferente, as casas eram mais parecidas com os sobrados

da Rua Barão de Itapetininga, lá no centro.
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 A cidade era congolesa, as pessoas eram do Congo, não porque tivessem nascido

no Congo, mas porque me eram mais familiares do que os brasileiros são para

mim hoje. Falavam uma língua que eu não sabia falar,  mas que eu entendia,

muito por causa dos gestos que faziam. 

Aliás, agora estou me lembrando, as pessoas faziam muito gestos. Para as coisas

do dia a dia quase não se usavam palavras. As palavras pareciam ser guardadas

para situações importantes e não eram tão maltratadas como são entre nós.

Mas se você se aproximasse melhor das pessoas via que não eram ruandesas nem

congolesas, hutus ou tsutis. Era como se fossem nossos antepassados, antes dos

europeus chegarem, mas no futuro, em um futuro estranho, misturado com o

passado.

O lago não era o  Kivu como deveria ser se a cidade fosse  Goma. Na verdade,

parecia muito mais com a represa da Cantareira. Sonhei isso na época da seca da

Cantareira, acho que fiquei muito impressionado com a represa seca porque eu

tinha  visto  a  Cantareira  cheia  antes  e  achei  aquele  lugar  maravilhoso,  com

pessoas brincando e pescando na beira do lago e no meu sonho o Kivu virou a

Cantareira. 

Era  um lugar  que não existe  e  acho que é  para  esse  lugar  que eu quero ir.

Enquanto  esse  lugar  não  existir  eu  vou  ficando  por  aqui.  Sim,  até  logo,  eu

também tenho que ir andando. Um pé depois do outro e quando a gente vê já

está caminhando, só não se sabe pra onde, não é mesmo? 

Então  tá,  um abraço  amigo,  até  a  próxima,  não  deixe  de  me mandar  a  sua

pesquisa, gostaria de ler e ver quais são os lugares que ainda não existem com

que você também andou sonhando. Sabia que todo mundo um dia sonha com

esses lugares cruzados? Onde eles vão parar hein? Se descobrir,  me avise ok?

Abraço.
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5. Dados da situação do imigrante africano no Brasil contemporâneo

No  início  da  década  de  2000  a  imigração  de  africanos  para  o  Brasil  se

caracterizava  principalmente  por  grupos  de  angolanos,  e  tinha  como  destinos

principais as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro.

De acordo com uma pesquisa  realizada  por  Sato (SATO,  2007)  a  partir  das

fichas de acolhidos da Casa do Migrante, em São Paulo, ao longo de todo o ano de

1999  a  Casa  recebeu  20  imigrantes  provenientes  de  países  da  África.  Em  2003  os

albergados  africanos  chegaram  a  10%  (10  vagas  diárias  ocupadas  em  média  por

imigrantes  africanos  ao  longo  de  todo  o  ano).  Em  2004  os  imigrantes  africanos

passaram  a  ocupar  a  quase  totalidade  das  100  vagas  oferecidas  diariamente  pela

instituição. 

A pesquisa de Sato analisa dados de 1997 a 2004 e anuncia que 98% desses

imigrantes são homens, tendo na sua maior parte entre 26 e 35 anos (62%). Naquele

período somente metade dos indivíduos acolhidos havia concluído o ensino médio.

Seus empregos anteriores envolviam serviços de limpeza, cozinha e comércio. Até o

ano de 2004 os  países  de  origem mais  comuns eram Serra  Leoa (26 albergados)  e

Libéria (22 albergados). A pesquisa de Sato também faz notar que 67% dos albergados

apresentavam motivações que envolvem “problemas políticos”. 

A inflexão de público na Casa do Migrante se dá, portanto, em 2005, agora

majoritariamente  composto  por  imigrantes  africanos.  Os  países  de  origem  mais

comuns passam a ser a República Democrática do Congo, Senegal, Nigéria, Eritreia,

Guiné, Guiné Equatorial e Costa do Marfim. 

A  partir  de  2009  eu  passei  a  acompanhar  a  situação  da  Casa  do  Migrante

enquanto pesquisador, realizando trabalhos de campo que resultaram na monografia

de conclusão de curso (TGI)  em Geografia intitulada “Migrantes africanos em São

Paulo: estudo de mobilidade do trabalho” (SILVA, 2010). 

A partir de 2010 são os imigrantes do Haiti que passam a ter uma presença

importante na Casa do Migrante, dividindo as instalações com imigrantes africanos,

mas também do Oriente Médio e mais recentemente, venezuelanos.

Durante o processo de pesquisa para o TGI passei a acompanhar um grupo de

imigrantes da Guiné Conacri, todos muito jovens, de aproximadamente 20 anos de
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idade,  homens,  e  que se  engajaram no trabalho de sangradores de frango em um

frigorífico  da  Perdigão,  no  município  de  Francisco  Beltrão,  no  oeste  paranaense.

Haviam conseguido um posto de trabalho bastante específico, como sangradores de

frangos da seção de produtos voltados para o mercado muçulmano que exige, entre

outras coisas, que o abatedor seja da religião muçulmana para que o alimento seja

certificado como apropriado para o consumo dos praticantes da religião muçulmana. 

Todos  haviam  passado  por  situações  traumáticas,  envolvendo  violações,  na

Guiné Conacri  e se sujeitaram ao processo de solicitação de acesso ao estatuto do

refugiado – tendo passado anos como sangradores de frango na condição temporária-

permanente de “solicitantes de refúgio”.

Entre  2010  e  2013  desenvolvi  uma pesquisa  que  resultou na  dissertação  de

mestrado em Geografia Humana intitulada “Imigrantes Afro-Islâmicos na indústria

avícola halal” (SILVA, 2013), cujo objeto específico foi a presença da força de trabalho

de imigrantes africanos muçulmanos nos frigoríficos de abate halal. 

Ao longo daquele período acompanhei mais de perto a inserção de imigrantes

africanos em uma rede de abate de frangos voltados para o consumo muçulmano em

frigoríficos  da  Sadia  e  da  Perdigão.  Suas  condições  de  trabalho  envolviam,  muitas

vezes,  o  cumprimento  forçado  de  segundas  e  terceiras  jornadas  de  trabalho  não

remuneradas. Em 2014 o abate de aves ainda era responsável por 12% das contratações

de  todos  os  estrangeiros  no  país  (RAIS,  2015).  Somente  o  Grupo  de  Abate  Halal

chegou a contar com cerca de 500 imigrantes africanos e asiáticos (do Irã, Paquistão)

como abatedores de frango no Brasil.

Por outro lado,  via  de regra a inserção destes  imigrantes no Brasil  se  dava

mediante  solicitação  do  Estatuto  de  Refugiado.  Verificamos  que  um  conjunto  de

situações  políticas,  econômicas  e  jurídicas  fazem  da  existência  deste  Estatuto  um

aparato flexível de reprodução do indeferimento do pedido de imigrantes indesejáveis,

na medida em que permanecem presos à condição de solicitante de refúgio por anos.

Voltaremos a esse tema no capítulo seguinte.

O período da pesquisa para o mestrado era ainda o do boom das commodities,

sendo  o  setor  da  construção  civil,  especialmente,  descrito  como  aquecido.

Empreiteiros reclamavam da “falta de mão de obra” e o termo pleno emprego surgia

aqui  e  ali  como  um  assunto  efetivo  (em  uma  sociedade  que  combinava  com
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naturalidade espantosa programas de renda como o “Bolsa Família” e a proliferação

de  empregos  com  jornadas  de  14  horas  diárias  em  diversos  setores,  como  a

agricultura, a avicultura, a construção civil).

Foi justamente nesses setores que a maior parte dos nigerianos, senegaleses,

marfinenses,  mas  também haitianos,  iraquianos,  paquistaneses  e nepaleses  engajou

sua força de trabalho.

Não obstante, diversos imigrantes que chegaram ao Brasil desembarcaram em

Santos ou em Paranaguá acreditando terem chegado aos Estados Unidos.  Um dos

imigrantes que acompanhei, ainda durante a monografia (SILVA, 2010), o nigeriano

Mohamed,  jogador  de  futebol,  permaneceu  no  Brasil  por  cerca  de  cinco  meses  à

procura de um emprego no setor de esportes, mas como não conseguiu nem sombra

disso, viajou para Trinidad e Tobago, onde foi contratado como jogador de futebol.

A partir de 2012 o Brasil também se tornou destino comum para imigrantes

haitianos3. Sua inserção foi, desde o início, caracterizada basicamente pela atuação no

setor da construção civil, como pedreiros e eletricistas, nas grandes obras da Copa do

Mundo, de hidrelétricas e no metrô de São Paulo. Também se engajaram amplamente

no  setor  do  comércio,  como  atendentes  em  supermercados,  postos  de  gasolina,

faxineiros,  cozinheiros,  como caseiros de sítios e em oficinas de costura. Esse fato

ganha relevo quando se  torna  de conhecimento público que tanto haitianos  como

senegaleses têm uma escolaridade superior à necessária nos postos de trabalho que

conseguem, outro ponto de aproximação entre as trajetórias dos africanos e destes

centro-americanos, como veremos mais detidamente a seguir.

Desde então uma série  de  notícias  vem sendo publicadas  sobre  o  tema da

imigração  de  africanos  no  Brasil  contemporâneo.  O  portal  Repórter  Brasil  (2014)

chegou a realizar um mapeamento da presença imigrante no Brasil.

3

  Cabe lembrar a presença militar brasileira no Haiti, desde 2004, chefiando a 
MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti) permanecendo lá após 
o terremoto de 2010.
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Também vem proliferando a produção de dados sobre a questão. Neste aspecto

ganham centralidade as análises feitas pelo OBMIGRA, que levam em consideração os

dados produzidos pelo Censo e pelo RAIS, do governo federal. E, de acordo com os

dados publicados pelo RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do

Trabalho e Emprego, sobre o emprego dos estrangeiros no Brasil, existem diferenças

na  formação  escolar,  nível  salarial  e  tipo  de  ocupação  entre  as  diferentes

nacionalidades dos imigrantes.

Os imigrantes africanos com vínculo empregatício formal no Brasil em 2011

compunham uma população de cerca de 1.700 pessoas,  sendo 521 angolanos (80%

homens) e 1.148 pessoas de outras origens africanas4 (90% homens). Em 2012 o país

empregava 699 angolanos (70% homens) e 1.725 pessoas de outras origens africanas

(85% homens). 

Em 2013, o Brasil empregava 888 angolanos (60% homens) e 2.963 pessoas de

outras nacionalidades (90% homens). A idade dos imigrantes africanos no Brasil, entre

2011 e 2013, manteve-se na taxa de 60% de angolanos na faixa entre 20 e 40 anos e 30%

entre 40 e 65 anos, com exceção de 2013, quando a composição de pessoas com mais

de 45 anos aumentou para 30%. No caso dos imigrantes de outras origens, entre 2011

e 2013, a taxa manteve-se em 80%, a idade entre 20 e 40 anos, sendo 20% entre 40 e 65

anos. 

Quanto à etnia dos imigrantes estrangeiros empregados no Brasil  em 2011,

cerca de 80 mil eram brancos e 2 mil, pretos. Em 2013 havia 120 mil brancos e 14 mil

pretos.

A presença de haitianos ganha destaque nos estados de Santa Catarina (de 0 em

2011 a 1.281 em 2013); São Paulo (de 24 em 2011 a 2.167 em 2013); Paraná (de 4 em

2011 a 1.824 em 2013); Amazonas (de 475 em 2011 a 716 em 2013); Rondônia (de 219

em 2011 a 541 em 2013);  e Rio Grande do Sul (de 0 em 2011 a 498 em 2013).  São

empregados  principalmente  na  produção  de  bens  e  serviços  industriais,  onde  400

pessoas trabalhavam em 2011 e cerca de 10.000 em 2013. Também são empregados no

comércio de bens e serviços, onde 182 pessoas trabalharam em 2011 e 2.534 pessoas

em 2013. Em 2013 cerca de 5.000 tinham o ensino médio completo, 7.000 menos que

4   Os  demais  africanos  são  principalmente  senegaleses  e  ganeses  que  aumentaram
significativamente sua presença no Brasil nos últimos quatro anos.
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isso e cerca de 400, curso superior completo ou incompleto. Cerca de 80% recebiam

entre 1 e 2 salários e cerca de 20% entre 2 e 3 salários.

Já  entre  os  portugueses,  em  2013,  cerca  de  7.000  trabalharam  como

administradores, gerentes, diretores e profissionais das ciências e artes. Mais de 5.000

têm ensino superior completo e ganham mais de 5 salários. Entre os espanhóis, cerca

de 30% é gerente ou diretor (!), 60% tem superior completo, 40% ganha mais de 10

salários.

O relatório aponta ainda para um índice geral nas questões de gênero: 70% dos

estrangeiros empregados no Brasil são homens, com pequenas variações em relação ao

país de origem.

Da nossa parte, realizamos uma coleta de dados sobre a imigração africana na

Casa do Migrante em São Paulo. Selecionamos o período amostral anual de 2015 e

realizamos uma análise sobre o perfil social do imigrante africano acolhido na Casa ao

longo daquele ano. De outra parte, buscamos nos dados do grupo de mediação para o

trabalho, da mesma instituição (Missão Paz), as informações referentes aos empregos

obtidos pelos imigrantes africanos acolhidos na Casa do Migrante. Cruzamos assim os

dados obtidos no albergue da Casa do Migrante e no Eixo Trabalho da Missão Paz. 

Ao longo do ano de 2015, 17 pessoas do Senegal buscaram trabalho na Missão

Paz, todos homens. Dessas 17, 5 pessoas possuíam ensino superior completo, 5 tinham

ensino técnico completo, 5 tinham ensino secundário completo e 2 tinham o ensino

primário completo. Nenhum destes homens conseguiu emprego nas reuniões do Eixo

Trabalho.  Para  termos  de  comparação,  ao  longo  de  2017  dois  outros  homens  do

Senegal  foram empregados com o auxílio da Missão Paz como auxiliar geral,  com

salário de R$ 1.000 por mês e uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

No caso dos angolanos, o cruzamento de dados é o seguinte. Ao longo de 2015

109 pessoas de Angola buscaram trabalho na Missão Paz. Destas, 67 eram homens e 37

eram mulheres. Entre os homens, 10% tinham ensino superior completo, 10% ensino

técnico completo, 70% ensino secundário completo e 10% ensino primário completo.

Entre as mulheres,  20% tinham ensino universitário completo,  10% ensino técnico

completo, 60% ensino secundário completo e 10% ensino primário completo.
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Ao longo de 2015 foram contratados 26 homens e 16 mulheres de Angola. Os

salários médios eram de R$ 1.000 por mês, as jornadas em média de 44 horas semanais

para ambos os sexos. 

No caso dos Angolanos, as funções mais comuns para homens eram auxiliar

geral e auxiliar de limpeza. Cinquenta por cento dos homens angolanos contratados

tinham somente o ensino secundário completo, seguidos de aproximadamente 17% de

contratados em todas as outras faixas de escolaridade. As funções mais comuns para

mulheres  foram  diarista,  auxiliar  de  limpeza  e  babá.  Cerca  de  30%  das  mulheres

contratadas tinha ensino superior completo, 30% ensino técnico completo, 20% ensino

secundário completo e 20% primário completo. Entre os homens 50% tinham ensino

superior completo, 20% ensino técnico completo, 25% ensino secundário completo e

10% ensino primário completo.  Entre as mulheres, 42% tinham ensino universitário

completo, 20% ensino técnico completo, 30% ensino secundário completo e 8% ensino

primário completo.

No mesmo período 191 pessoas da República Democrática do Congo buscaram

emprego  no  Eixo  Trabalho  da  Missão  Paz.  Destes,  134  eram  homens  e  53  eram

mulheres.

No caso dos congoleses, ao longo de 2015 foram contratados 77 homens e 21

mulheres do Congo.  Os salários médios  também eram de R$ 1.000 por mês,  e  as

jornadas  em  média  de  44  horas  semanais  para  ambos  os  sexos.  As  funções  mais

comuns para homens foram auxiliar geral, auxiliar de limpeza, caseiro e auxiliar de

produção industrial. Cerca de 60% dos homens congoleses contratados tinham ensino

superior  completo,  seguidos  de aproximadamente 20% de contratados  com ensino

secundário e técnico completos e menos de 5% com ensino primário completo. As

funções mais comuns para mulheres foram diarista, auxiliar de limpeza, auxiliar de

cozinha,  babá  e  camareira.  Cerca  de  50%  das  mulheres  contratadas  tinha  ensino

superior completo, 25% ensino técnico completo, 20% ensino técnico completo e 5%

primário  completo.  Entre  os  homens  50%  tinham ensino  superior  completo,  20%

ensino técnico completo,  25% ensino secundário  completo e  10% ensino primário

completo. Entre as mulheres, 42% tinham ensino universitário completo, 20% ensino

técnico completo, 30% ensino secundário completo e 8% ensino primário completo. 
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Os  dados  cruzados  apontam  assim  para  uma  alta  taxa  de  imigrantes  com

ensino superior completo, com destaque para a formação em engenharia,  direito e

administração  de  empresas  entre  os  homens  e  enfermagem,  pedagogia  e

administração de empresas entre as mulheres.

A diferença salarial entre gêneros é quase zero, mas cabe ressaltar que a maior

parte dos contratantes se dispôs a pagar o mínimo salarial previsto em lei, atingindo

assim o valor bruto mensal de aproximadamente 1.000 reais.

É  possível  vislumbrar  uma  nítida  sublocação  da  força  de  trabalho  dos

imigrantes africanos no Brasil proveniente de Angola, Congo e Senegal, uma vez que

as suas formações profissionais estão bastante acima dos empregos que conseguem.

É nesse  sentido que se faz  necessária  uma aproximação mais cuidadosa do

tema da complexidade do trabalho, o que realizaremos na seção a seguir.
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6. O problema da complexidade do trabalho

Ainda que o nosso objetivo não seja realizar uma análise pormenorizada destes

dados, uma visão geral nos permite situar o tema da complexidade do trabalho em

relação à alocação da força de trabalho no centro das preocupações sobre o imigrante

no Brasil contemporâneo. Acompanhamos a discussão sobre a relação entre trabalho

simples e complexo nas formulações de Gaudemar sobre a mobilidade do trabalho. 

Em  algumas  ocasiões  em  que  este  tema  foi  objeto  de  debate  nas  minhas

experiências  como  monitor  na  disciplina  “Migrações  e  Trabalho”  ministrada  pelo

professor Dieter Heidemann no departamento de Geografia da USP, sempre houve

controvérsia. Alguns alunos se apressavam em declarar que concordavam com Marx

dizendo  que  todo  trabalho  complexo,  no  final  das  contas,  é  reduzido  a  trabalho

simples.  O  fato  dessa  fala  vir,  com  naturalidade,  dos  sujeitos  que  deveriam  ser

responsáveis  pela  desnaturalização  do  seu  ponto  de  vista  lembra  a  provocação  de

Adam Osmita:

Na realidade, a diferença de talentos naturais em pessoas diferentes é muito menor
do que pensamos; a grande diferença de habilidade que distingue entre si pessoas
de diferentes profissões,  quando chegam à maturidade,  em muitos casos não é
tanto  a causa,  mas antes o efeito da  divisão do trabalho.  A diferença entre as
personalidades mais diferentes, entre um filósofo e um carregador comum da rua,
por  exemplo,  parece  não  provir  tanto  da  natureza,  mas  antes  do  hábito,  do
costume, da educação ou formação. Ao virem ao mundo, e durante os seis ou oito
primeiros anos de existência, talvez fossem muito semelhantes entre si, e nem seus
pais  nem seus  companheiros  de  folguedo  eram capazes  de  perceber  nenhuma
diferença notável. Em torno dessa idade, ou logo depois, começam a engajar-se em
ocupações muito diferentes. Começa-se então a perceber a diferença de talentos,
sendo que esta diferenciação se vai ampliando gradualmente, até que, ao final, o
filósofo dificilmente se disporá a reconhecer qualquer semelhança. (SMITH, 1996,
p.73)

Bem, logo no capítulo de abertura de O Capital, Marx discute o duplo caráter

do trabalho representado na mercadoria, uma vez que todo trabalho útil e concreto é

reduzido, na mercadoria, a trabalho humano abstrato, indiferenciado:

Abstraindo-se a determinação da atividade produtiva e, portanto, o caráter útil do
trabalho,  resta  apenas  que  ele  é  um  dispêndio  de  força  humana  de  trabalho.
Alfaiataria e  tecelagem, apesar  de serem atividades produtivas  qualitativamente
diferentes, são ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc.
humanos, e nesse sentido são ambas trabalho humano. São apenas duas formas
diferentes  de  dispender  força  humana  de  trabalho.  Contudo,  para  poder  ser

176



dispendida dessa ou daquela forma, precisa a força humana de trabalho estar mais
ou  menos  desenvolvida.  Mas  o  valor  da  mercadoria  representa  simplesmente
trabalho  humano,  dispêndio  de  trabalho  humano  sobretudo.  Assim  como  na
sociedade burguesa um general ou banqueiro desempenha papel ordinário, assim é
também  aqui  com  o  trabalho  humano.  Ele  é  dispêndio  de  força  de  trabalho
simples que em média toda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, possui
em seu organismo físico.  Embora o próprio  trabalho médio simples mude seu
caráter,  em diferentes  países  ou épocas  culturais,  ele  é,  porém,  dado em uma
sociedade particular. Trabalho mais complexo vale apenas como trabalho simples
potenciado  ou,  antes,  multiplicado,  de  maneira  que  um pequeno  quantum de
trabalho complexo é igual a um grande quantum de trabalho simples. Que essa
redução ocorre constantemente, mostra-o a experiência (MARX, 1983 p.51-52).

De  acordo  com  Marx,  é  da  natureza  da  própria  mercadoria  operar  uma

indiferenciação, ou uma abstração em relação à qualidade do trabalho. É nesse sentido

que não importa se um imigrante espanhol branco é diretor do Santander no Brasil e

vai passear em Fernando de Noronha uma vez por mês e um haitiano negro corta

pescoços de galinhas por 800 reais por mês em jornadas de 14 horas diárias: ambas as

atividades são abstraídas pela própria mercadoria que comanda o trabalho de cada um

para colocar em cego movimento a tautologia do valor. Mas há algo, justamente nestas

diferenciações, que faz com que a mobilidade do trabalho apareça como campo de

libertação, para ambos.

Em  outra  parte  de  O  Capital,  quando  Marx  apresenta  o  processo  de

valorização,  a  diferenciação  entre  trabalho  simples  e  complexo  é  novamente

problematizada, mesmo que entre na conversa uma definição mais precisa do trabalho

em  função  dos  diferentes  custos  que  a  sua  formação  carrega  para  ser  trabalho

superior. A valorização do valor estaria a cargo da extensão temporal do exercício do

trabalho abstrato em geral para além dos custos da reprodução da força de trabalho,

independentemente da sua complexidade:

Observamos anteriormente que não importa ao processo de criação da mais valia
que o trabalho de que se apossa o capitalista seja trabalho simples, trabalho social
médio, ou trabalho mais complexo, de peso específico superior. Confrontado com
o trabalho social médio, o trabalho que se considera superior, mais complexo, é
dispêndio de força de trabalho formada com custos mais altos, que requer mais
tempo de trabalho para ser produzida, tendo, por isso, valor mais elevado que a
força de trabalho simples. Quando o valor da força de trabalho é mais elevado,
emprega-se em trabalho superior e materializa-se, no mesmo espaço de tempo, em
valores  proporcionalmente  mais  elevados.  Qualquer  que  seja  a  diferença
fundamental entre o trabalho do fiandeiro e o do ourives, a parte do trabalho deste
artífice que apenas cobre o valor da própria força de trabalho não se distingue
qualitativamente da parte adicional com que produz mais valia. A mais valia se
origina  de  um  excedente  quantitativo  de  trabalho,  da  duração  prolongada  do
mesmo processo de trabalho, tanto no processo de produção de fios, quanto no
processo de produção de artigos de ourivesaria.  (MARX, 1983, p.162)
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Deste trecho Gaudemar selecionou a dedo uma nota na qual Marx se permite

especular sobre o futuro da relação entre o trabalho simples e o trabalho complexo.

Segue a nota, na íntegra:

A distinção entre o trabalho complexo e o trabalho simples (skilled and unskilled
labour) assenta-se frequentemente em ilusões puras ou, pelo menos, em diferenças
que há muito tempo não possuem nenhuma realidade e ainda vivem somente por
convenção baseada na tradição. É também frequente uma maneira de falar que
pretende  colorir  o  fato  brutal  de  certos  grupos  da  classe  operária  –  como os
lavradores – serem mais mal situados que outros para arrancar o valor da sua força
de trabalho. Circunstâncias fortuitas desempenham aqui um papel tão grande que
se pode ver trabalhos de mesmo tipo mudarem alternadamente de lugar. Onde,
por  exemplo,  a  constituição  física  dos  trabalhadores  está  enfraquecida  ou
relativamente  esgotada  pelo  regime  industrial,  trabalhos  brutais,  que  exigem
muita  força  muscular,  sobem a escala,  enquanto trabalhos  bem mais  refinados
descem para a ordem de trabalhos simples. O trabalho de um pedreiro (brick layer)
ocupa  na  Inglaterra  uma  ordem  bem  mais  elevada  que  a  de  um  trabalhador
especializado  em  acabamentos,  como  é  o  caso  do  tecedor  de  damasquilho
(damask-weaver). Por outro lado, o trabalho de um aparador de veludo (fustion
cutter)  figura  como  trabalho  simples,  apesar  de  exigir  grande  esforço  físico  e
prejudicar a saúde. Aliás, não se deve imaginar que o pretenso trabalho superior
(skilled) ocupe grande espaço no trabalho nacional. Segundo estimativa de Laing,
havia em 1843, na Inglaterra, incluindo o País de Gales, 11 milhões de pessoas
cujas  existências  se  baseavam  no  trabalho  simples.  Deduzindo-se  1  milhão  de
aristocratas e 1 milhão de pobres, vagabundos, criminosos, prostitutas etc., dos 17
milhões que compunham a população no momento em que ele escrevia, restam 4
milhões para a classe média, aí compreendidos pequenos rendeiros, empregados,
escritores, artistas,  professores etc.  Para obter  esses 4 milhões, ele computa na
parte trabalhadora da classe média, além dos banqueiros, os financistas etc., os
operários  de  fábrica  mais  bem  pagos!  Os  próprios  pedreiros  figuram entre  os
trabalhadores  elevados  à  segunda  potência;  restam então  os  11  milhões  acima
mencionados,  que  tiram sua  subsistência  do trabalho simples  (Laing:  National
distress etc. Londres, 1844). “A grande classe que só tem o trabalho comum para
dar em troca de sua subsistência constitui a grande massa do povo” ( James Mill.
Article Colony, supplement of  the Encyclopédie Britannique, 1831). (MARX, 1983,
p.162)

O suposto mau posicionamento de certos setores da classe operária – em geral

trabalhadores simples – para reivindicar o valor da sua força de trabalho seria fruto de

uma ilusão, arraigada em uma tradição de pensar o mundo que não condiz mais com a

realidade. A relação entre trabalho simples e complexo não deveria ter sido superada

pela própria  generalização da sociedade produtora de mercadorias,  que equalizaria

negativamente o mercado de trabalho para lá das diferenças na formação (educação-

qualificação) da própria força de trabalho5?

5 Longe de esgotar o tema cabe ainda mencionar que o Anti-Dühring de Friederich Engels reserva um
capítulo inteiro ao problema do trabalho simples-complexo, que encaminha a discussão para os termos
dos Manuais de Economia Política. Estes também recomendam a redução do trabalho simples pelo
trabalho complexo, ainda que se respeitem as suas respectivas remunerações.
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O  referido  item  de  O  Capital termina,  pelo  menos  na  edição  francesa,

enfrentando as críticas dos economistas que dizem que tal redução não passa de uma

operação mental arbitrária:

Se economistas comme il faut protestaram contra esta “asserção arbitrária”, seria
o caso de dizer, conforme o provérbio alemão, que as árvores os impedem de ver a
floresta! O que eles acusam de ser um artifício de análise é muito simplesmente
um processo que se pratica todos os dias em todos os recantos do mundo. Por toda
parte, os valores das mais diversas mercadorias são indistintamente expressos em
moeda; quer dizer, numa certa massa de ouro ou de prata. Nessa operação, os
diferentes gêneros de trabalho representados por esses valores foram reduzidos,
em proporções diferentes, a somas determinadas de uma única e mesma espécie
de  trabalho  comum,  o  trabalho  que  produz  o  ouro  ou  a  prata  (MARX  apud
Lafargue, 2005, p.112)6.

Gaudemar toma as discussões em torno da problemática redução do trabalho

simples a trabalho complexo como ponto de partida de uma revisão bibliográfica do

tema:

Os  próprios  comentadores  marxistas  avançaram  muito  prudentemente  neste
terreno. Está nessas condições A. Berthoud [...]: Sabe-se que Marx nunca forneceu
as leis da redução do trabalho complexo a trabalho simples [...] Sabe-se apenas que
o local em que se desenvolvem estas leis, escondidas, da redução, é o mercado de
trabalho e  que o mecanismo aparente através  do qual  elas  se  estabelecem é a
concorrência dos trabalhadores. A opinião de C. Benetti é ainda mais matizada:
Por um lado ele [Marx] propõe a redução do trabalho complexo a trabalho simples
na  base  de  coeficientes  determinados  pelo  custo  de  formação  do  trabalho
complexo.  Mas,  por  outro  lado,  Marx  precisa  que  a  diferença  entre  trabalho
simples e trabalho complexo repousa em puras ilusões. (GAUDEMAR, 1977, p.186)

De toda  forma está  desenhada uma contradição:  a  sociedade produtora  de

mercadorias  só  se  move  na  medida  em que  abstrai  constantemente  todo trabalho

complexo enquanto trabalho simples. Ao mesmo tempo, uma maneira de confrontar a

abstração do trabalho complexo a trabalho simples passa a  constituir  a  ilusão que

mantém acesa a chama da concorrência entre os trabalhadores. 

Não  obstante,  Gaudemar  pensou  as  contradições  da  redução  do  trabalho

complexo  a  trabalho  simples  em  um  contexto  em  que  a  concorrência  entre

trabalhadores  se  dava  no  interior  da  fábrica,  por  exemplo,  na  luta  contra  a

especialização, em um momento em que a organização dos trabalhadores contava com

outro horizonte de expectativas políticas, a saber, a autoprodução e a auto-organização

da classe operária. 

6 Este trecho não está presente na edição brasileira de O Capital da Abril Cultural. Gaudemar cita-o da
edição francesa. Citamos aqui o trecho completo a partir da tradução feita para os extratos de Paulo
Lafargue pela Conrad em 2005.
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Qual é a inserção histórica da concorrência entre trabalhadores no contexto

contemporâneo  de  planificação  da  economia  de  mercado  posta  pelo  colapso  da

modernização? Qual é o lugar do imigrante neste embate?

A chamada terceira revolução industrial é fundamentada pela complexificação

do trabalho,  possibilitada  pela  aplicação  científica  de campos da  computação e  da

biotecnologia nos processos de produção em geral.  A complexificação do trabalho,

portanto, também está na origem da crise de desubstancialização do capital. O mundo

do trabalho complexo coincide com o mundo da crise do trabalho. A sociedade do

conhecimento é também a sociedade do acirramento do constrangimento a formas

secundárias de humilhação (HEIDEMANN, 2004).
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7. A cooperação para o desenvolvimento africano no novo triângulo do 

Atlântico Sul

A relação entre o Brasil e a África nos últimos 15 anos deu-se no contexto do

reposicionamento  da  economia  brasileira  em  relação  ao  cenário  mundial.

Internamente, o chamado superciclo das commodities, efeito colateral da crise do sub-

prime de epicentro norte-americano, impulsionou uma corrida por terras e o aumento

da produção de minério de ferro, soja, açúcar, laranja e carnes mas, também, deu gás

ao setor de infraestruturas, da construção de vias e da construção civil às mega obras

de energia hidrelétrica.

Foi também nesse contexto que surgiram os chamados campeões nacionais,

cuja expansão para o mercado internacional era financiada pelo BNDES: AMBEV e

BRFOODS atingiram os  mercados  da  União  Europeia  e  dos  Estados  Unidos,  mas

também da Ásia, da África e do Oriente Médio.

No caso da presença econômica do capital brasileiro em África destacam-se de

longe as empresas do setor primário (Petrobras, Vale, Votorantim) e as empreiteiras

(Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Camargo Correa). Em 2011 o Brasil

já era o 5º país com a maior presença no continente africano (ficando atrás somente

dos EUA, China, Rússia e França).
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Presença econômica brasileira na África. Fonte: BRICS Magazine, 16, 2016
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E,  para desgosto da  ala  serrista  da  intelligentsia  tucana,  a  presença  política

brasileira  no  continente  africano  se  intensificou  ao  longo  dos  anos  2000.  O  atual

timorato ministro das relações internacionais brasileiro, contudo, já se adiantou em

realinhar as expectativas do Itamaraty em relação ao outro lado do Atlântico, que já

virou rio... E, no entanto, esse intercâmbio já soa natural aos nossos olhos:

Além  dos  profundos  laços  humanos  e  culturais  que  nos  unem,  desejamos
continuar a aprofundar nosso relacionamento comercial.  No momento em que
nossa economia dá sinais de recuperação, meu segundo périplo africano inscreve-
se  no esforço de ampliar  o diálogo  político  e  comercial  com países  de grande
potencial, de modo a contribuir para o processo de retomada do crescimento. (…)
A cooperação técnica Sul Sul representa uma estrada de duas vias, com potencial
de fomentar o desenvolvimento sustentável de nossas sociedades. (…) É assim que
continuaremos  avançando  no  estreitamento  das  margens  do  "rio  chamado
Atlântico" —na icônica imagem do africanista, acadêmico e diplomata Alberto da
Costa e Silva—, gerando benefícios concretos para o Brasil e para a África, bem
como para o restante da comunidade internacional (FERREIRA, 2017, n.p.).

Como se pode perceber, entretanto, a presença político-econômica brasileira

em  África  não  é  um  produto  unilateral  da  diplomacia  lulo-petista  herdada  pelos

temerosos de plantão. Apesar de este avanço dos capitais brasileiros para o continente

africano  encontrar  ampla  legitimidade  no  interior  das  elaborações  geopolíticas

alinhadas ao lulo-petismo, a presença política brasileira na África Subsaariana remonta

à geopolítica da ditadura militar elaborada por Golbery do Couto e Silva, que reserva

ao Brasil assumir as funções dos EUA na defesa do Atlântico Sul.
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    Fonte: Folha de São Paulo, publicada na edição de sexta-feira, 02/07/2014
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A  presença  político-econômica  no  continente  africano  acompanhou,

entretanto, o ritmo e a orientação daquilo que se tem convencionado chamar de New

Scramble for Africa (ADI, 2013) (A nova partilha africana) - um processo de ocupação

internacional  da  sociedade  africana  com a  forte  presença  dos  capitais  também do

chamado mundo emergente, em especial dos BRICS.

O  New Scramble for Africa  não pode desprezar o uso da força militar para

impor os seus padrões de produtividade-financiabilidade às situações territoriais em

que se envolve. E quando visualizamos um mapa das intervenções militares do New

Scramble for Africa  devemos ter em mente que a forma do estabelecimento do seu

totalitário circuito mercantil se apresenta colada ao imaginário humanitário, ou seja,

enquanto parte de um processo de desenvolvimento e missão pacificadora.

No New Scramble for Africa, as investidas chinesa e russa ocupam a dianteira, e

o Brasil -  como membro dos BRICS - tomou parte intensiva neste processo, via de

regra  como  exportador  de  serviços  e  mercadorias,  estes  todos  momentos  da

exportação de capitais brasileiros por meio de subsídios via emissão de dívidas pelo

BNDES.  Aqui  residiria  uma particularidade do vértice  brasileiro na emergência  do

imperialismo  na  África  do  século  XXI:  tem  cabido  ao  Brasil  apresentar-se  no

continente  como  empreiteiro  modernizador,  envolvido  em  grandes  obras  de

infraestrutura  territorial  e  urbana,  habitação  e  transportes,  enquanto  a  presença

chinesa atualiza a persona do capital de rapina.

Neste  novo  arranjo,  a  presença  brasileira  na  África  é  percebida  como

agenciadora de um processo de modernização, como veremos a seguir, diferente (e

por  isso  mais  subterrâneo,  já  que  insinua  que  M-D-M  é  outra  coisa  que  não  um

momento entre D-D’) das imagens que assumiram as ações do capital de rapina do

neocolonialismo  europeu  e  norte-americano  (apressadamente  subentendido  como

unicamente D-D’). Contudo, de acordo com o FMI, até 2020, a China terá investido 20

bilhões  de  dólares  no  continente,  com  destaque  para  os  setores  de  produção  de

energia e transportes.
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Fonte: Mercator Institute for China Studies
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Fonte: RIANOVOSTI, 2010. Presença chinesa na África: 2015
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A presença  dos  BRICS na  África  se  superpõe  à  conformação do  boom das

commodities e  justamente  por  isso  reiterou a  dimensão notadamente  primária  da

estrutura econômica do continente:

Fonte: The Economist, 8 de janeiro de 2015. The twilight of  the resource curse
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De maneira correlata os efeitos do desembarque dos capitais emergentes no

continente africano produziram um land-rush, uma corrida por compra de terras de

proporções também continentais:

Fonte: Food  and Agriculture Organization (ONU)

Quando a projeção espetacular da economia brasileira atingiu o outro lado do

Atlântico, entusiamou também imigrantes, notadamente os lusófonos, a embarcarem

em viagens ao Brasil do futuro. A realização dos jogos da Copa do Mundo de 2014 e

dos  Jogos  Olímpicos  do  Rio  de  Janeiro  de  2016  também  fez  confluir  trajetórias

migratórias para o lado de cá do oceano.
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A PALOP (Países  Africanos  de Língua Oficial  Portuguesa),  criada  ainda  em

1999, e depois a ASA (Cúpula América do Sul-África) contribuíram para a manutenção

de acordos de exportação de capitais brasileiros para a África,  mas também para a

recepção de estudantes intercambistas africanos lusófonos no país. 

E, desde 2009 o  Programa de Desenvolvimento em Infraestruturas em África

(PIDA) da União Africana e das Nações Unidas recomenda a parceria dos países do

continente com o Brasil.

Por Angola passaram mais de 20 mil brasileiros funcionários das construtoras

Andrade Gutierrez,  Camargo Correa e Odebrecht,  mas também da Petrobras e da

Vale, onde dirigiram e executaram obras de mineração, petróleo, gás e infraestrutura.

Em Moçambique,  uma parceria  entre a  EMBRAPA e o BNDES colocou em

marcha o PROSAVANA, projeto de produção em larga escala de soja em uma área de

14 milhões de hectares, o chamado corredor de Nacala, em sintonia com a experiência

da soja no cerrado brasileiro e aportes financeiros do Japão. Por outro lado, programas

de  renda  mínima,  vistos  como  garantidores  da  “estabilidade  social”  têm  sido

implantados, da Índia ao Botsuana. Ou seja, a presença brasileira na África atualiza as

relações de produção típicas do colapso da modernização7.

Como  última  camada,  o  posicionamento  do  Brasil  como  país  em

desenvolvimento,  sua  trajetória  ligada aos BRICS,  pode ser  acompanhado também

pelas iniciativas e elaborações geopolíticas da cooperação para o desenvolvimento do

Sul Global. 

A atualização do interesse no continente africano, da parte dos investidores,

empreiteiros  e  geopolíticos  brasileiros  estão  em  consonância  com  o  estudo  já

mencionado do  Banco  Mundial  e  do  IPEA (IPEA  &  BANCO  MUNDIAL,  2011)  que

apresenta  a  África  subsaariana  do  século  XXI  como  a  última  fronteira financeira

global,  em  função  da  sua  alta  taxa  de  crescimento  demográfico  entendido

rasteiramente como possibilidade de recepção dos capitais improdutivos do mundo

todo:

7 Em agosto de 2015 a Odebrecht foi condenada em Angola por promover o tráfico de pessoas e por
submeter trabalhadores a relações análogas à escravidão. Em Moçambique a execução do PROSAVANA
é criticada pela ocupação indevida de terras.
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Com uma população de 841 milhões e uma taxa de crescimento anual de 2,3%, a
África  Subsaariana  deverá  atingir  o  total  de  aproximadamente  1,5  bilhão  de
pessoas até 2050, tornando-se de longe o continente com crescimento mais rápido
do mundo (UNDESA,  2009).  Do fim dos  anos  1950  até  bem recentemente,  as
relações  da  África  com  outros  países  do  Sul  eram  voltadas  para  questões  de
natureza política. Nos últimos anos, essa ênfase migrou para questões econômicas,
e mais países na região têm demonstrado interesse real em promover relações com
outros países do Sul, como forma de aumentar o crescimento, reduzir a pobreza e
integrar-se à economia global. Os governos africanos compartilham a esperança de
que a cooperação Sul-Sul possa vir a desempenhar papel importante para a solução
dos desafios de desenvolvimento enfrentados pela região (UNCTAD 2010). (IPEA
& BANCO MUNDIAL, 2011, p.20)

Para  o  Banco  Mundial  e  o  IPEA,  a  “nova  fronteira  financeira”  da  África

subsaariana se relaciona com os elevados índices de investimento estrangeiro direto

(IED) que recebeu. À época do estudo do IPEA, entretanto, o encantamento com a

bolha das  commodities,  hoje abalada, deixava pouco espaço para os pessimistas de

plantão:

A África Subsaariana tem sido considerada uma sub-região com alto potencial de
crescimento,  deixando para traz a imagem de estagnação e pobreza.  Nos anos
1990, foram introduzidas reformas econômicas e institucionais que atraíram mais
investimento  estrangeiro,  apesar  da  crise  econômica  do  Leste  da  Ásia.  Esse
dinamismo continuou até os anos 2000. A publicação Global Economic Prospects
(BANCO MUNDIAL 2011a) estimou uma taxa de crescimento do PIB de 4,7% para
a África Subsaariana em 2010, tendo projetado crescimento à taxa de 5,3% em 2011
e de 5,5% em 2012, superior ao 1,7% registrado em 2009. Segundo esse relatório, a
recuperação em 2010 deveu-se principalmente a fatores externos, como aumento
no preço das commodities, crescimento do investimento estrangeiro direto (IED),
maior volume de exportação, recuperação do turismo (devido à Copa do Mundo
de 2010 na África do Sul) e um aumento da movimentação de turistas para os
principais  destinos  turísticos  da  região  como  Cabo  Verde,  Quênia,  Maurício,
Seychelles e Tanzânia. O interesse crescente na região reflete-se na taxa crescente
de IED. Após uma queda de 12,3% em 2009, houve recuperação de 6% em 2010,
chegando  a  US$  32  bilhões  (BANCO  MUNDIAL  2011a).  Três  das  maiores
economias da África Subsaariana — Angola, Nigéria e África do Sul — receberam,
juntas, 40% do IED. Os fluxos de investimento destinaram-se principalmente aos
setores  extrativistas  de  países  como  Gana,  República  Democrática  do  Congo,
Moçambique, Niger e Zâmbia, além de países frágeis, como a Libéria, Serra Leoa e
Guiné  Bissau.  O  setor  de  transformação  também  recebeu  boa  parcela  dos
investimentos para projetos novos (41% dos metais, equipamentos de transportes
e  alimentos  e  bebidas),  assim  como  os  setores  de  serviços  (inclusive  o  setor
bancário, de telecomunicações e transportes). (IPEA & BANCO MUNDIAL, 2011,
p.21).

Tais operações de investimentos financeiros brasileiros como parte dos IEDs

na África devem ser pensadas na constelação da ficcionalização do dinheiro promovida

desde meados da década de 1970 como consequência da crise de super-produtividade

do capital  em função da terceira revolução industrial  e  da dinâmica própria que o

191



mercado financeiro assumiu desde então8. Contudo, tão logo veio o estouro da bolha

das  commodities em 2014,  o IED total  para  o  continente  estagnou e  desde então

passou a regredir a taxas de 5%.

Para o Banco Mundial, entretanto, os entraves dessas operações estariam no

plano da (i) falta de governança e de infraestruturas e (ii) das preocupações ambientais,

com destaque para as mudanças climáticas. 

Mas, altas taxas de fertilidade e expectativas de transparência e governança não

trarão a substância perdida do capital de volta. No mais, nenhuma palavra é dita sobre

os níveis  críticos  de produtividade do capital  global.  Aqui  também vale  a  máxima

cínica da reprodução do capitalismo colapsado “Onde há crise, há oportunidade”!

No  campo  da  Geografia,  as  oportunidades  surgiram  por  meio  de  linhas

temáticas de estudos e pesquisas que elaboram a presença dos BRICS no continente

africano. Na conferência da Associação Americana de Geógrafos de 2015, chegou a ser

constituído um grupo de trabalho coordenado pelo geógrafo somali Abdi Samatar que

defende o aprofundamento dos estudos BRICS-África como forma de elaboração de

modelos  alternativos  de  desenvolvimento  no  interior  do  paradigma  Sul-Sul,  com

possíveis implicações para a urbanização, as migrações e os investimentos financeiros

entre o continente africano e o mundo emergente. E de fato, diversas pesquisas têm

sido realizadas neste campo. 

Carmody  (2011;  2013)  e  Bond  &  Garcia  (2014)  destacam,  por  exemplo  a

reprodução das desigualdades geográficas na África devidas a projetos de cooperação

para  o  desenvolvimento,  em  que  pese  a  retórica  da  cooperação  para  o

desenvolvimento como paradigma de um capitalismo alternativo.

No campo da Geografia produzida no Brasil, diversas publicações têm havido,

alinhadas à política oficial de cooperação para o desenvolvimento do Sul, carentes de

reflexões críticas acerca das contradições da empreitada co-brasileira de modernização

retardatária africana.

Tais formulações costumam ser mais explícitas no campo autonomizado da

geopolítica e na sua apropriação pragmática sobre a temática do Atlântico Sul. 

Contudo, as reflexões da cartografia histórica nos dão elementos para pensar a

constituição  da  noção  de  Atlântico  Sul  como  bacia  brasileira  de  poder  no  campo

8 Cf. KURZ, Robert. A ascensão do dinheiro aos céus. 2002.
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autonomizado da geopolítica. De acordo com Lois & Garcia (2009) o termo Atlântico

Sul remonta ao século XVI, a partir das primeiras cartas marítimas coloniais. Seu uso

se torna corrente, entretanto, no século XIX. Durante esse período o que acontece é

justamente  a  consolidação  de  um espaço  territorial  marítimo unificado pelo  trato

colonial. Sem este vínculo formal-territorial, o topônimo não faria nenhum sentido:

De um ponto de vista estritamente toponímico, no hemisfério sul, o “Atlântico” só
aparecerá de modo mais concreto quando, na primeira década do século XVIII,
desaparecer, lentamente, o Oceanus Aethiopicus. A maioria das imagens em que
isso ocorre são de mapas ingleses, como os editados por: Herman Moll, na versão
de Atlantick Ocean,  em 1709;  E.  Bowen,  localizando o  Atlantic  Ocean  junto  à
costa argentina, em 1747 e 1752; e Th. Jefferys,  em 1780 ou John Luffman, em
1801. (LOIS & GARCIA, 2009, p.29).

Do  ponto  de  vista  toponímico,  foi  só  com  a  constituição  do  espaço

territorializado do imperialismo inglês, ultrapassando a bacia ibérica de poder sobre o

antigo Oceanus Aethiopicus, que se constitui o Atlântico Sul, strictu sensu. As cartas e

mapas que fazem uso corrente do topônimo Atlântico Sul  nos mostram, contudo, a

centralidade do tráfico de escravos para a elaboração toponímica que acompanhava a

produção cartográfica:

Os mapas impressos,  segundo as  suas escalas,  correspondem a preocupações e
ideias  distintas,  desde  a  ampla  divulgação  de  roteiros  marítimos,  com as  suas
cartas  exatas  e  detalhadas,  às  imagens  de  conjunto  da  metade  sul  do  nosso
Atlântico, em versão geopolítica, numa clara relação com os ciclos de exploração
econômica: a madeira, o açúcar, a mineração, e, sempre, os escravos. Para o tráfico
negreiro existe mesmo um particular exemplo cartográfico, que não coincide com
os mapas de grande escala, manuscritos e secretos:  a  Carta Reduzida da parte
Meridional  do  Oceano  Atlântico  ou  Occidental,  de  Jozé  Fernandes  Portugal,
editada em Lisboa, em 1802, apresenta na base, em pormenor, os portos africanos,
de saída,  e brasileiros,  de entrada de escravos.  Um notável  exemplo da ligação
entre Cartografia e Poder. (LOIS & GARCIA, 2009, p.35)

Já no século XX, na vertente geopolítica dos militares, o Atlântico Sul surge

ressignificado como bacia de poder natural (um espaço, como em Ratzel) sobre o qual

incidiria a expansão do Estado brasileiro (a constituição de uma pan-região do Sul,

como em Haushofer):
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Na base de sua visão da futura ordem mundial está a contraposição entre terra e
mar, que equivale à contraposição entre Europa continental e mundo anglo-saxão.
Esta  dicotomia  retorna  para  o  jurista  Carl  Schmitt,  como  tensão  entre  terra-
soberania e mar-liberdade (ou seja, como área não submetida ao espaço – "Raum"
– nacional).  A história universal exprimia por isso o ininterrupto conflito entre
potências marítimas e potências terrestres, enquanto os Estados situados na linha
de confim entre estes blocos em luta estavam destinados à eterna instabilidade, a
menos que não se organizassem em grandes "pan-regiões", fundadas numa “pan-
ideia”. (LOSANO, 2008, p.450)

Para os militares, o Estado brasileiro é herdeiro natural da hegemonia sobre o

Atlântico Sul, conquistada pela Pax Lusitana ainda no século XVI, interrompida pelo

imperialismo,  mas  objeto  de  reapropriação  estratégica  para  o  desenvolvimento

nacional brasileiro. Assim, a apropriação contemporânea sobre o topônimo Atlântico

Sul carrega o peso do termo para a elaboração de estratégias fetichistas estatais sobre o

território. De outro lado passa completamente às suas costas o fato de que o vínculo

fundante  entre  a  hegemonia  militar  e  a  territorialização  do  Estado  nacional  não

produz mecanicamente a extrapolação da posição na divisão social do trabalho e a

retomada  do  sonho  da  industrialização  perdida.  As  estratégias  fetichistas  de

desenvolvimento nacional, contudo, não abdicam de seu belicismo nato.

A produção em Geopolítica  no Brasil  propõe assim uma nacionalização do

Atlântico  Sul,  na  medida  em  que  elabora  suas  estratégias  fetichistas  de

territorialização. Tal pode ser visto com clareza na Política Nacional de Defesa, com a

estratégia  nacional  de  defesa  (a  ser  implementada  em  função  de  uma  série  de

hipóteses) que vê no Atlântico Sul o seu espaço vital:

A América  do Sul  é  o ambiente regional  no qual  o Brasil  se insere.  Buscando
aprofundar seus laços de cooperação, o País visualiza um entorno estratégico que
extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os países lindeiros da
África, assim como a Antártica. Ao Norte, a proximidade do mar do Caribe impõe
que se dê crescente atenção a essa região. […] O País deve dispor de meios com
capacidade  de  exercer  vigilância,  controle  e  defesa:  das  águas  jurisdicionais
brasileiras; do seu território e do seu espaço aéreo, incluídas as áreas continental e
marítima. Deve, ainda, manter a segurança das linhas de comunicações marítimas
e das linhas de navegação aérea, especialmente no Atlântico Sul. (BRASIL, 2008)

A matriz geopolítica sul atlântica de Golbery ressurge nas teorias geopolíticas

mais correntes,  tal  como na formulação meridionalista de André Martin (1993),  de

acordo  com  quem  estaríamos  frente  a  frente  com  a  possibilidade  de  uma

democratização do Poder Mundial, passando inclusive pela redistribuição dos aparatos
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de  controle  mundial.  As  posições  meridionalistas  são  resumidas  aqui  por

Albuquerque:

Os mares meridionais representam o destino comum das nações do Sul, a base
geográfica  e  geopolítica  de  sua  unidade  diplomática  e  militar.  A  garantia  dos
recursos  marítimos  das  plataformas  continentais  e  da  livre  navegação  para  os
navios sob suas bandeiras nacionais representa a materialização dessa geografia
comum. A cooperação industrial e a segurança coletiva também devem caminhar
juntas para pôr término à dependência tecnológica e militar das nações do Sul
diante das potências setentrionais. (ALBUQUERQUE, 2014, p.17)

A presença das máquinas de guerra brasileiras no Caribe (Haiti) e no Congo

provam que em alguma medida há de fato  uma exportação dos aparatos  militares

brasileiros  em  curso.  Contudo,  tal  formulação  está  longe  de  se  imbricar  com  as

contradições  da  ampliação  da  fronteira  brasileira  sobre  o  Atlântico  Sul.  Os

meridionalistas, para quem a teoria do valor é há muito ultrapassada, transportam a

hegemonia técnico-militar para a economia política, à revelia da situação presente da

acumulação de capital global. E nisso os desenvolvimentistas de plantão estão todos de

mãos dadas.

O  capítulo  histórico  dos  BRICS  em  África  está  em  consonância  com  a

Geopolítica brasileira, tal como formulada pelo menos desde o regime militar como

herança da hegemonia militar portuguesa sobre o Atlântico Sul. E, para espanto de

alguns de seus ideólogos mais cândidos, a conformação da cooperação no Atlântico

Sul  só  pode  ser  realizada  na  medida  em  que  se  consolide  a  expansão  militar  da

marinha brasileira sobre o Atlântico Sul. 

De  outro  lado,  alguns  aspectos  desse  avanço  já  podem  ser  tomados  como

objeto de análise.  E a  presença da Odebrecht  em Angola é um caso central  dessa

história. De forma resumida pode-se dizer que a presença da empreiteira em Angola

remonta aos anos 1970, quando fez parte de um verdadeiro esforço de guerra para

construção de infraestruturas que contribuíram para a vitória militar do MPLA sobre a

UNITA.

Ao longo do governo  de Eduardo dos  Santos,  contudo,  conformou-se  uma

verdadeira  missão  diplomática  odebrechtiana  em  terras  angolanas  e  a  empreiteira

tornou-se uma entidade omnipresente no país. Da coleta do lixo urbano à construção

de  barragens  para  hidrelétricas,  passando  pela  construção  de  supermercados  e  o

fornecimento de equipamento de proteção individual  para funcionários públicos,  a
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Odebrecht erigiu um verdadeiro império em consonância com o patrimonialismo do

MPLA.

A presença  robusta  da  empreiteira  em Angola  também esbarrou em ações

menos dignas frente à sociedade angolana, que de forma geral mantém uma imagem

bastante favorável das ações da empresa no país.

Apresentamos  a  seguir  as  elaborações  de  um imigrante  angolano  que  vive

atualmente  em  São  Paulo  e  que  nos  ajudam  a  situar  a  posição  contraditória  da

presença  brasileira  em  Angola,  a  saber,  (i)  como  agente  de  um  capital  produtivo

modernizador e (ii) como agente de expropriações, (iii) produtor ativo da emigração

de angolanos para o Brasil e finalmente como (iv) vetor do estabelecimento de um

projeto de poder de longa duração que higienizaria os senhores da guerra angolanos,

transformados em uma elite econômica de mãos limpas. 

Aos angolanos, contudo, não parece ser o caso da presença da empreiteira ser

vista  como expansão  dos  capitais  brasileiros  sobre  a  nova  fronteira  financeira,  tal

como preconizam as formulações do IPEA.
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7.1 - Relato IV

M. imigrante angolano, 32 anos

São Paulo, setembro de 2017

Olá pessoal,  tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de apresentar  a

minha versão dos fatos sobre o problema da Odebrecht em relação às

desigualdades e à corrupção em Angola. 

Meu nome é M. sou de Luanda, tenho 32 anos e sou topógrafo formado

em Luanda. Antes de mais gostaria de apresentar a minha visão sobre a

presença da Odebrecht em Angola. 

Nos  últimos  anos  o  que  nós  cidadãos  de  Angola  assistimos  foi  uma

impressionante  modernização  do  país  e  a  Odebrecht  teve  um  papel

fundamental para isso. Eu trabalhei em obras como topógrafo e posso

garantir que o know-how que os brasileiros trouxeram para Angola não

existia  em  nenhuma  das  construtoras  que  operavam  no  país.  Antes

tínhamos as construtoras portuguesas Teixeira Duarte ou a Soares da

Costa,  mas  elas  não  tinham  material,  equipamento,  tecnologia  ou

pessoal com a formação que a Odebrecht trouxe para Angola. 

A Odebrecht cumpriu uma função social inédita em Angola. A presença

de empresas internacionais em Angola não é de hoje. A britânica BP, a

Exxon ou a Chevron nunca chegaram perto da prestação de serviços que

a Odebrecht executou em Angola. Elas chegavam e produziam petróleo

ou minerais e dividiam os lucros com a família dos Santos, mas ninguém

pode dizer que houve melhorias na sociedade angolana por causa dessas

empresas.  As  obras  da  Odebrecht  são  únicas.  Com  a  hidrelétrica  de

Lauca,  por exemplo,  é possível  que o povo que vive em Luanda não

vivencie mais os apagões tão comuns antigamente. 

Então, eu pergunto: como pode a Odebrecht ser esse demônio que se

apregoa? Nós sabemos que houve corrupção, mas quem foi o corruptor,

o governo do MPLA ou Odebrecht? Ambos têm a sua responsabilidade,

mas cabe à sociedade angolana fiscalizar essas relações para que não se

perpetue a desigualdade no nosso país. 
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Agora  com a  Lava-Jato  sabemos  que  a  Monica  Moura,  a  mulher  do

publicitário  João  Santana,  recebia  dinheiro  através  de  Angola.  Ela

chegou a afirmar que a Odebrecht é dona de metade do país. Então, sim,

houve muita corrupção, tem gente que diz até que a Odebrecht é como

um ministério angolano de obras públicas em Angola. 

E tem outro lado: eu já trabalhei em obras com chineses. E vocês sabem,

os chineses são muito racistas. Eu prefiro trabalhar para a Odebrecht,

esse racismo velado brasileiro faz as coisas ficarem mais suportáveis do

que o racismo escancarado do chinês, que além de nos maltratar ainda

paga mal. Então eu acho que a Odebrecht não se infiltrou para fomentar

a corrupção no nosso país,  eles  queriam crescer  com a  prestação de

serviços. 

Agora,  mesmo  com  um  novo  presidente,  a  Odebrecht  também  se

tornou muito poderosa e ela já pode influenciar a política e a economia

angolanas  independentemente  dos  dos  Santos.  Controlar  o  mercado

imobiliário de luxo de Luanda dá um capital político pra Odebrecht que

ninguém mais tem. 

Aos poucos o que vemos é uma coisa parecida com o Brasil porque os

generais do MPLA não vão mais ter que controlar o governo para obter

lucros em proveito próprio porque eles passam a controlar a  própria

economia. A Isabel dos Santos, filha de dos Santos, é a mulher mais rica

de Angola e já controla uma grife de joias que reproduzem mil violações

nos campos de diamante de Angola e além. E a suntuosa mansão da mãe

de dos Santos foi construída pela Odebrecht no meio de um bairro onde

muita gente vive em barracos. 

A construção do centro comercial e financeiro de Talatona em Luanda

sul poderia trazer empregos, mas com a crise do preço do petróleo a

economia  angolana  despencou  junto.  E  teve  muita  gente  que  foi

removida das suas casas em obras da Odebrecht para se poder construir

Talatona. Essas pessoas têm esperança de um dia vir a trabalhar ali, mas

do jeito que as coisas andam pode ser que esses irmãos estejam por aí

como eu, no Brasil.
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No mais, M., o topógrafo angolano é como K. o agrimensor kaf kiano: ambos

estão em busca de um contratante que assim que se apresenta como tal revela que o

contrato nunca esteve disponível. M. encanta-se pelos aparatos técnicos da Odebrecht

e lamenta não ter sido possível se engajar na função de topógrafo, sem desconfiar que

é justamente na substituição do trabalho vivo por trabalho morto que reside a ilusão

que alimenta o seu sonho.

Assim,  pode-se  concluir  que  o  novo  triângulo  do  Atlântico  Sul,  de  vértice

chinês, tem no Brasil o agente do capital produtivo modernizador (subimperialista),

dignificado por um capital cultural crítico em relação aos preconceitos do escravismo

colonial,  enquanto  opera  um  processo  de  modernização  ultra-retardatária.  A

infraestrutura da modernização mal chegou a se consolidar e Angola foi atingida pelo

fim  do  boom das  commodities:  até  as  operações  de  limpeza  urbana  a  cargo  da

Odebrecht foram abandonadas.
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7.2  - Limiar

Desde 2014, quando a crise financeira internacional se abateu sobre a economia

brasileira de forma mais explícita, os postos de trabalho voltaram a cair verticalmente.

A  nova  situação  do  mercado  de  trabalho  brasileiro  não  é  alentadora,  mas  a  sua

interpretação também demanda um olhar histórico mais apurado do que as correntes

críticas aos aparatos neoliberais têm veiculado.

Por  mais  que  sejam  necessárias  as  críticas  tanto  aos  aparatos  de

constrangimento  da  força  de  trabalho,  sejam  eles  diretamente  econômicos  ou

jurídicos,  quanto  as  chamadas  novas  subjetividades  neoliberais,  o  quadro  geral  de

análise permanece deficiente se for mantido o ponto cego da teoria foucaultiana. As

sugestões  de Agamben são importantes,  nesse  sentido,  para  conjugar  a  crítica dos

aparatos e das subjetividades, trazendo à baila a noção de sociedade sacrificial, com o

Homo Sacer. Mas mesmo Agamben desvia-se reiteradamente de uma formulação de

forma  social  sacrificial  imanente  ao  Capital,  recaindo  unicamente  nas  formas

sacrificiais de poder daí derivadas. É urgente, portanto, trazer as críticas do poder para

o centro da elaboração crítica do Capital enquanto forma social, mesmo com o que

sobrou da teoria crítica fazendo cara feia.

Desde a terceira revolução industrial, na década de 1970, com a automação e a

microeletrônica,  a  dinâmica  do  mercado  de  trabalho  no  Brasil  e  no  mundo  se

alteraram  profundamente.  Um  olhar  particular  sobre  o  setor  agrícola  permite

enxergar o surgimento dos complexos agroindustriais, com biotecnologia e robótica

que passam a dispensar mais trabalhadores do que sua expansão é capaz de contratar.

E mesmo a expansão relativa do setor terciário não resolve o problema da perda de

substância do processo de valorização de valor global porque, do ponto de vista da

produção de valor, a expansão dos serviços se deu justamente como privatização das

atividades de reprodução, que, se aos olhos das terceirizadas aparecem como setores

lucrativos, nunca deixam de ser custos de produção externalizados. 

É verdade que surgiram novos bolsões de trabalho precário, nos quais a força

de trabalho ainda é necessária massivamente, ao mesmo tempo em que se consolidou

um mercado de trabalho informal, sempre centrado no setor de serviços. Mas também

não  virá  da  terceirização  das  atividades  de  limpeza  e  segurança  o  trabalho  vivo
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necessário à ressubstancialização do processo de valorização do valor – este, por si, já

um processo negativo e sem volta.

Ainda assim,  depois  de  duas  décadas  de inflação,  desemprego e  estagnação

econômica,  contra  todas  as  expectativas,  o  Brasil  viveu  um  ciclo  de  crescimento

fantástico nos anos 2000. Movido pela forte inserção do país no mercado internacional

das commodities (aço, soja, carnes), programas federais de aceleração de crescimento

que visavam modernizar as infraestruturas (PACs) e combater o déficit habitacional no

país  (Minha  Casa,  Minha  Vida),  amplamente  baseados  no  financiamento  público,

entramos na década de 2010 com o alardeado ‘pleno emprego’.

A projeção espetacular da economia brasileira na mídia internacional também

ajudou a motivar um extenso grupo de imigrantes, de toda a África ocidental, mas

também da América Central e da Ásia a projetar sua trajetória de vida no Brasil – cabe

dizer,  estratégias  de  mobilidade  fictícias.  E  a  posição  agressiva  da  Odebrecht  em

Angola revela uma faceta da produção de emigração de angolanos, inclusive para o

Brasil.

*

O fim do  ciclo  das  commodities,  em  2014,  fez  tanto  Brasil  quanto  Angola

despencarem  dos  patamares  que  tinham  alcançado.  O  estouro  da  bolha  das

commodities, no interior da crise da sociedade do trabalho, aponta nitidamente para o

esgotamento  de  um período  histórico  de  acumulação  fictícia  de  capital  no  qual  a

expansão do emprego e das atividades produtivas foi movida pela expansão do crédito

estatal e do endividamento público.

É  neste  contexto  que  surgem  as  reformas  trabalhistas  e  previdenciárias,

pegando  no  pulo  também  a  população  imigrante,  sujeita  a  relações  de  trabalho

tendencialmente mais precárias quando não a expedientes de humilhação de segunda

ordem. A jornada de trabalho extenuante, caracterizada pela relação de trabalho no

qual o trabalhador não consegue recuperar suas forças para realizá-la novamente no

dia seguinte insinua-se cinicamente como nova normalidade.

Com as  instituições  de  proteção  aos  direitos  trabalhistas  em desmanche,  a

capacidade  coletiva  de  enfrentar  a  sujeição  ao  trabalho,  ainda  que  de  forma

reprodutiva,  também  se  dissolve.  Agora  a  individualização  das  trajetórias  de
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socialização  ganha  força  e  nitidez,  acompanhada  da  culpabilização,  também

individualizante.  Aos  poucos  a  sociedade  vai  perdendo  a  capacidade  de  lidar

coletivamente com as  contradições  da  reprodução capitalista.  As  próprias  políticas

populacionais  se  voltam  para  o  auto-agenciamento  do  trabalhador,  recentemente

atualizada pelo expediente do empreendedorismo. 

O  imigrante  africano  no  Brasil,  via  de  regra  um  solicitante  de  refúgio,  se

encontra  neste  campo  de  conflitos.  Luta  por  afirmar-se  em  estratégias  fictícias

individuais  de  inserção  laboral  por  meio  do  autoagenciamento  (desde  o  comércio

ambulante até o pequeno negócio nos setores de alimentação e cultura). Luta pelo

reconhecimento permanente como imigrante enquanto se sujeita aos esquemas do

Estatuto  do  Refugiado,  que  os  encurrala  numa  condição  jurídica  nebulosa  –

permanentemente  temporária  -  e  que  constrange  as  formas  pelas  quais  pode  se

sujeitar ao trabalho, tal como veremos no capítulo a seguir. 

Longe  de  esgotar  o  tema,  este  mosaico  temático  surge  como  proposta  de

reflexão  buscando ativar  uma teoria  criticamente  implicada  com o tratamento das

relações  de trabalho e das  migrações no contexto do colapso da modernização.  A

complexidade  do  mundo  contemporâneo  e  o  esvaziamento  teórico  no  seu

enfrentamento exigem que tudo isso seja  visto  pelo menos de mais um prisma,  o

ponto de vista da lei, que abordaremos no capítulo que segue. Antes disso, entretanto,

abrimos um intervalo para apresentar um relato sobre um conjunto de atividades que

realizamos em torno de um Cine Clube na Casa do Migrante, em São Paulo.
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Intermezzo

SOFRIMENTO E RECOMPENSA

Ou

CHARLES DICKENS VAI AO CINEMA

Anotações sobre um cineclube com imigrantes africanos em São Paulo
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“Afinal o povo não é uma grande criancinha pobre, que precisa ser tutelada e vigiada?”
ouvia dentro de si. “E não é melhor que seja vigiado por mulheres,  damas nobres
decerto, e de bom coração, que por tiranos, no sentido antigo, ainda que sem dúvida
mais heroico, da palavra?” Todo tipo de gente comia naquela sala de refeições, pessoas
reunidas  numa família  pacífica!  Acima de  tudo,  moças  estudantes  –  estudantes  lá
tinham tempo e dinheiro para ir comer no Hotel Continental? Além delas, vinham os
mensageiros de hotel em seus aventais leves e azuis, calçando botas e exibindo bigode
grande e eriçado na boca deveras angulosa. Que culpa tinham de possuir uma boca
angulosa?  No Hotel  Royal,  muitos  ostentavam por  certo,  ao  redor  do bigode,  um
aspecto anguloso. Lá, porém, os ângulos eram dissimulados por um arredondamento,
mas que importância isso tinha? No refeitório, havia também criadas desempregadas,
pobres escriturários e, sobretudo, excluídos, gente sem pão e sem pátria, assim como
aqueles  que  nem  sequer  possuíam  endereço  fixo.  Mulheres  de  vida  duvidosa
circulavam igualmente por ali, com seus penteados estranhos, seus rostos azulados,
mãos gordas e um olhar atrevido, mas envergonhado. Todas essas pessoas – tendo à
frente, é claro, os santos beatos, que também podiam ser vistos ali – se comportavam
de forma tímida e solícita. Todos se olhavam no rosto durante a refeição, não diziam
nada; apenas, de vez em quando, uma palavra gentil em voz baixa. Aquela era a face
feliz e visível do bem-estar e da moderação popular. Naquelas pobres criaturas, com
seus modos variegados como as cores de pássaros de verão, havia algo de burlesco e de
simples,  de  opressão  e  de  liberdade  também.  Alguns  se  comportavam  com  mais
refinamento que o mais refinado frequentador de lares elegantes. Quem podia saber
quem eram, quem tinham sido, antes de ir parar naquele refeitório popular? 

 – Robert Walser
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1. Mais que um pãozinho com manteiga?

Enquanto caminhava pelo pátio interno da Casa do Migrante, depois do jantar,

tive  a  ideia  de  interromper  o  mortal  tédio  noturno  com um Cineclube.  Ao  mesmo

tempo  essa  atividade  serviria  para  que  eu  recolhesse  um  conjunto  de  impressões  a

respeito de temas relacionados à migração. Na ocasião eu lembrava da página que abre o

romance cacofônico de Alfred Döblin: 

Este  livro  trata  de  um  antigo  operário  da  construção  e  transportes,  Franz
Biberkopf, em Berlim. Saiu da prisão e quer ter uma vida decente. No começo, dá
certo.  Mas  então,  embora esteja  com as  finanças  remediadas,  vê-se  envolvido
numa verdadeira batalha contra algo que vem de fora, algo imprevisível e que
parece mais com um destino. Por três vezes este destino investe contra o homem
e interfere  em seu  projeto  de vida.  Atinge-o  com logro e  traição.  O homem
consegue reerguer-se,  ainda se mantém de pé.  Empurra-o e  ataca-o de modo
cruel. Ele só consegue recompor-se com dificuldade, já está quase aniquilado. Por
fim, atinge-o como um torpedo de monstruosa brutalidade. Assim, nosso bom
homem,  que  até  o  fim se  mantivera  forte,  é  levado  à  lona.  Dá  a  luta  como
perdida, não sabe como continuar e parece liquidado. Mas antes de dar um fim
radical a si  mesmo, cai-lhe a venda dos olhos de uma forma que não contarei
aqui. A causa de tudo isso se revela para ele de modo muito claro. Ou seja, ele é a
causa de tudo, bem se vê em seu projeto de vida que não parecia igual a nada e
agora, de repente, se mostra muito diferente, não simples e quase óbvio, mas sim
presunçoso e inocente, atrevido e ao mesmo tempo covarde e cheio de fraqueza.
A coisa horrível que era a sua vida passa a ter um sentido. Franz Biberkopf  foi
submetido  a  um  tratamento  de  choque.  Vemos  ao  fim  o  homem  parado
novamente  na  Praça  Alexander,  muito  mudado,  maltratado,  mas  enfim
endireitado. Observar e ouvir isto valerá a pena para muitos que, como Franz
Biberkopf, habitam uma pele humana e aos quais acontece o mesmo que a ele, a
saber:  que estar  vivo exige mais  do que um simples pãozinho com manteiga.
(DÖBLIN, 2009)

Como  se  comportariam  eles  enquanto  comentadores  dos  filmes  a  que

assistíssemos juntos depois do pãozinho com manteiga?
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1.1 - Cineclube como processo de pesquisa

Assim, em 2016, como parte do processo de pesquisa, dei início a um Cineclube

no interior da Casa do Migrante, uma entidade católica que oferece alimentação e abrigo

gratuito provisório para imigrantes na região central da cidade de São Paulo.

O surgimento do Cineclube se deu a partir de uma dupla demanda: da minha

parte constituiu um procedimento de pesquisa em que as sessões de filmes cumpriam a

função de mediação para conversas relacionadas a temas como trabalho, imigração e

acolhimento humanitário. Da parte da Casa do Migrante, o Cineclube era entendido

como atividade de entretenimento e enquanto tal, atraía os próprios imigrantes.

Mesmo  com  o  ambiente  relativamente  acolhedor  da  Casa,  a  situação  de

desamparo dos imigrantes,  sozinhos na grande metrópole, dificultava a realização de

entrevistas  formais.  O  Cineclube  estabeleceu  uma  proximidade  pessoal  com  os

imigrantes acolhidos na Casa. Propus, como uma atividade voluntária, a constituição do

cineclube todas as sextas-feiras à noite, depois do jantar oferecido pela instituição.

Este convívio explicitava uma faceta das contradições que envolvem as relações

entre pesquisador e pesquisado, submetido este à posição de “objeto de estudo”. 

A reificação, posta na relação entre pesquisador e pesquisado, do nosso ponto de

vista, amarra-se a determinações mais profundas regidas pela acumulação capitalista.

Todavia,  nas  conversas  coletivas  depois  da  cada  sessão  de  filme  os  imigrantes

manifestavam suas posições subjetivas frente a situações nas quais eram de fato tratados

como objeto.

Os imigrantes decidiram participar em razão da situação tediosa em que viviam:

sua permanência na hospedaria é condicionada à proibição de saída para a rua após o

jantar e as atividades de que poderiam dispor no período noturno eram muito limitadas. 

As conversas surgiam depois das sessões do cineclube e os imigrantes acabavam

fazendo  associações  entre  as  suas  próprias  trajetórias  e  a  trama  dos  filmes.
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Apresentamos  aqui  algumas  das  situações  nas  quais  os  imigrantes  elaboraram

explicações  ou  posicionamentos  frente  aos  temas  como  a  trajetória  imigratória,  o

trabalho, o relacionamento amoroso e o próprio acolhimento humanitário que estavam

recebendo.
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1.2 - Posicionamento teórico

O projeto do cineclube, uma vez que fazia parte de um processo de pesquisa

acadêmica, partia de uma posição teórica própria que entende a trajetória migratória

como um fenômeno contraditório.  Assim,  rejeitava,  por  um lado,  o  posicionamento

teórico  estruturalista  que  entende  o  indivíduo  unicamente  como  um  objeto,  cujo

comportamento  seria  passível  de  explicação  por  modelos  de  comportamento

econômico,  baseados  na  concepção  do  homo  economicus,  ou  seja,  como  se  os

imigrantes respondessem unidirecionalmente ao jogo de estímulos do mercado como

termos de uma equação de oferta e demanda, sempre em busca do seu próprio ponto

ótimo.  Por  outro  lado,  também  rejeitava  as  explicações  pós-modernas  ou  pós-

estruturalistas que entendem o imigrante unidirecionalmente como sujeito das próprias

trajetórias, estas por sua vez situadas em um campo de confronto de relações de poder

trans históricas. 

Do  nosso  ponto  de  vista,  as  relações,  inclusive  de  poder,  a  que  o  indivíduo

moderno se sujeita, inevitavelmente têm de se ver frente a mediações reificadas, e não

podem ser reduzidas a análises de discursos. As explicações pós-estruturalistas, baseadas

em  um  conceito  trans  histórico  de  poder,  não  permitem  explicações  relacionadas  a

determinações totalizantes dos processos históricos e acabam sendo responsáveis por

um desempoderamento dos sujeitos envolvidos nas suas explicações, já que afastam a

mercadoria como mediação de suas análises (POSTONE, 2000).

Nos estudos pós-modernos, o fenômeno da imigração é atirado em um mar de

indeterminação; são estudados os comportamentos singulares e as histórias de vida de

indivíduos  ou  famílias  como  se  simplesmente,  por  deixarmos  de  nos  referir  às

determinações mais gerais, estas deixassem de existir.

O conceito marxista de “mobilidade do trabalho”, tal  como desenvolvido por

Jean Paul de Gaudemar (1977), permite, entretanto, um entendimento contraditório do

processo de migração, no qual o indivíduo ou a família imigrante são ao mesmo tempo

sujeitos e objeto dos processos nos quais se envolvem. 

208



Esta perspectiva surgiu do confronto com as explicações estruturalistas, muito

comuns desde o final do século XIX nos estudos migratórios, tributárias da economia

neoclássica,  que  entende  o  espaço  geográfico  sobre  o  qual  os  fluxos  migratórios  se

desenrolam  como  um  ‘assoalho  liso’,  sem  fricções.  Sobre  este  espaço  absoluto,  as

migrações  atuariam  como  fluxos  produtores  de  equilíbrio  espacial  e  econômico.  O

horizonte teórico da economia neoclássica é a busca por um ponto ótimo nas economias

nacionais;  as  migrações  contribuiriam para  este  equilíbrio  ideal  agindo como fluxos

homeostáticos.  Na  perspectiva  neoclássica  os  indivíduos  agiriam  assim  como  homo

economicus, em busca da própria situação de ponto ótimo.

Uma  parte  considerável  da  economia  política  de  orientação  marxista  acabou

incorporando  o  fundo  conceitual  neoclássico,  gerando  um  campo  de  estudos  das

migrações marxista-estruturalista, uma visão limitada do Capital como jaula ou como

uma determinação unidirecional em que os indivíduos são somente objetos deslocados

em um espaço abstrato em busca de emprego.

Do ponto de vista das formulações de Marx, o mercado não pode ser entendido

como uma estrutura unidimensional, porque a socialização, no Capital, depende da ação

subjetiva do trabalhador em um exercício contraditório de socialização e sujeição ao

Capital, chamado por Marx de o problema da dupla liberdade9. As mercadorias não vão

sozinhas ao mercado, dizia Marx. 

Para ele,  o problema da dupla liberdade remete ao processo de separação do

trabalhador dos seus meios de produção (a acumulação primitiva, que expropriou as

populações camponesas de seus laços feudais,  no exemplo clássico da Inglaterra)  e  a

consequente formação de um mercado próprio no qual o trabalhador aluga a sua força

de trabalho em troca de dinheiro.

9

  Cf. Karl Marx, O Capital. Livro 1, Tomo I, Capítulo IV. Item 3. Compra e venda da força
de trabalho.
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Desta  perspectiva  as  migrações  já  não  podem  ser  reduzidas  a  fluxos

equilibradores  de  um  mercado  em  busca  de  um  ponto  ótimo,  porque  a  leitura  do

processo  de  acumulação  do  capital,  de  acordo  com  Marx,  também  aponta  para

contradições. A principal contradição no tocante à questão populacional residiria no fato

de que no capitalismo um ponto ótimo é impossível porque a acumulação de capital

engendra mecanismos de autodestruição. De acordo com Marx, o aumento constante de

uma superpopulação em relação às possibilidades de emprego é a principal contradição

populacional da acumulação do Capital10. 

Para se ter uma ideia essa perspectiva difere, tanto da perspectiva de Adam Smith

para quem o incremento da divisão do trabalho só pode levar ao aumento dos salários e

da força de trabalho empregada,  como também das interpretações  de Malthus,  para

quem o problema da dinâmica contraditória do emprego no Capital é mal entendida

como excesso absoluto de pessoas. O problema se complica um pouco porque o próprio

Marx pode ter contribuído para uma visão do tipo jaula-estruturalista. 

O  posicionamento  teórico  desta  pesquisa  parte  das  reflexões  críticas  de

Gaudemar  contra  a  economia  neoclássica  e  busca  instrumentos  de  crítica  do

estruturalismo na obra  do próprio  Marx,  principalmente levando em consideração a

crítica do fetichismo da mercadoria11.  O fetichismo da mercadoria é uma formulação

totalmente  oposta  ao  estruturalismo  raso  que  baseia  as  interpretações  marxistas

ortodoxas.  Esta  perspectiva  também  pode  se  comunicar  de  uma  forma  bastante

interessante com a psicologia (SPÄTH, 2014).

Da perspectiva da crítica do fetichismo da mercadoria, a produção das trajetórias

de vida, as escolhas de sujeição (onde morar, o que estudar, para quem trabalhar) passam

a ser entendidas como um campo de ação de fato de sujeitos que lançam mão de suas

escolhas. Entretanto, fazem isso a partir de uma matriz social inconsciente.

Para ilustrar o problema do fetichismo da mercadoria, Marx nos apresenta dois

produtores independentes que se encontram no mercado para realizar uma troca de

mercadorias  conscientemente  produzidas  por  eles  próprios.  Uma  vez  no  mercado,

10 Cf. Karl Marx, O Capital. Livro 1, Tomo II, Capítulo XXIII. Item 3. A lei geral da acumulação capitalista.
11 Cf. Karl Marx, O Capital. Livro 1, Tomo I, Capítulo I. Item 4. O caráter fetichista da mercadoria e o seu
segredo.
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entretanto,  as  mercadorias passariam a  controlar  os  processos  de trabalho,  às  costas

daqueles que as produziram conscientemente, uma vez que o tempo da produção social

passa a controlar à própria produção social de mercadorias.

Assim,  para  Marx,  o  problema  do  fetichismo  da  mercadoria  reside  na

coexistência de duas dimensões, uma consciente e outra inconsciente. Enquanto agentes

sociais, criamos e reproduzimos nossa sociabilidade por meio de uma forma social que

não controlamos. Configura-se, assim, uma contradição entre ação individual passível de

planejamento  e  de  controle,  mas  executada  em  um  campo  social  incontrolável  e

inconsciente. 

As trajetórias migratórias, no interior do processo de modernização capitalista,

dão-se em um campo social contraditório: as ações subjetivas têm que se ver perante a

predeterminação formal das suas práticas que, uma vez executadas, devem referir-se à

totalidade  social,  fazer-se  valer  e  trocar  por  outras  ações  também  produzidas

subjetivamente. Assim, quando estabelecemos uma relação de pesquisa com sujeitos que

exercitaram uma trajetória migratória nós os consideramos neste campo contraditório.

As  conversas  realizadas  no  interior  do  Cineclube  não  poderiam  se  adequar

metodologicamente aos roteiros e estruturas das entrevistas acadêmicas em razão da

própria dinâmica que norteia um cineclube. Os relatos que apresentamos a seguir foram

produto das conversas realizadas durante esta experiência de pesquisa. 

Como não poderia deixar de ser, esta experiência se inscreve no posicionamento

teórico que apresentamos e que procura dar ênfase à dimensão contraditória da ação do

imigrante,  entre  o  planejado  e  o  vivido,  tendo  como  fundo  teórico  o  problema  do

fetichismo da mercadoria entendido como forma de relação social  ao mesmo tempo

subjetiva e sujeitada.
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1.3 - O que comunicam os gestos?

As  diferentes  origens  nacionais  (Angola,  Congo,  Senegal,  Haiti,  Nigéria)  e  de

idiomas  (português,  francês,  inglês)  dos  integrantes  trouxeram  outro  tipo  de

dificuldades à  realização do cineclube,  de modo que iniciei  o projeto com um filme

mudo, O Imigrante, P&B, 30’ (1917), de Charles Chaplin.

Como se sabe, o filme conta, de forma bem humorada, a história de um rapaz

que mergulha em uma aventura como imigrante na terra prometida, primeiro como

passageiro  maltratado  de  um  navio,  depois  como  indivíduo  pauperizado  na  cidade

grande. 

No primeiro segmento, The arrival in the land of  Liberty, a imagem do grupo de

viajantes  amontoados no deque do navio  observando a Estátua  da Liberdade com a

tocha em riste não poderia ser mais sintética. Os críticos literários ainda hoje discutem

se essa cena icônica, também presente na abertura do livro O desaparecido, escrito por

Franz Kaf ka entre 1911 e 1914, conteria uma representação errônea do porto da estátua,

uma vez que o autor substitui a tocha por uma espada na mão da Libertas. Certos erros

são, contudo, providenciais e neste caso não poderia haver uma simbologia mais precisa

para as duas faces da liberdade.

Seja como for,  no filme de Chaplin encontramos uma história que representa

uma  trajetória  migratória  permeada  de  ataques  e  contra-ataques  cômicos  sobre  o

sofrimento do personagem em sua jornada de herói. 

A projeção desse filme criou um momento de grande empatia na sala: de alguma

forma todos parecíamos nos reconhecer entre as bofetadas e os passos cambaleantes de

Chaplin. 

Este  filme lida com as contradições  da  liberdade,  situadas,  contudo,  em uma

trajetória moralizante. Esta moral pode ser entendida como uma fórmula na qual cada

situação de sofrimento vem seguida de um fato recompensador alegremente teatralizado

por gestos. 

A elaboração deste díptico sofrimento-recompensa, inscrito de forma geral na

moderna  moral  protestante  do  trabalho,  compunha  o  cenário  inicial  das  minhas

expectativas de discussão em relação ao cineclube.
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A dimensão moralizante do filme de Chaplin serviu como ponto de partida e

objeto a ser perseguido criticamente, ao longo das escolhas dos próximos filmes e guiou

também a primeira roda de conversas do cineclube.

Vale  ainda  anotar  que  o  filme  remete  a  um  tempo  em  que  a  produção

cinematográfica se dirigia a um público genérico. Essa característica permitiu ao filme

acolher pessoas de faixas etárias distintas, de origens diferentes: eram crianças, homens e

mulheres de diferentes países, rindo dos mesmos gestos, dos mesmos tropeços. 

Por  ser  um filme mudo, exibido para um público heterogêneo e  multilíngue,

tornou-se evidente a capacidade comunicativa do gesto em detrimento da fala. O gesto

pode ser um ato comunicativo bastante potente, apesar de muitas vezes subestimado ou

até  mesmo  ignorado.  Walter  Benjamin,  em  seu  famoso  ensaio  sobre  Kaf ka,  nos

apresenta uma imagem fora do comum do escritor de Praga: os diálogos dos romances

de  Kaf ka  seriam,  para  Benjamin,  de  uma  transparência  e  capacidade  lógico-

argumentativa exemplares12. Nas suas cenas, entretanto, parecia existir um fosso entre o

que era dito e o que os personagens compreendiam, de forma que restava aos gestos

comunicar diretamente o sentido de cada situação, ao mesmo tempo em que, enquanto

gesto, revelar-se-ia o escárnio que a nossa forma de socialização tem a oferecer diante da

disposição de esclarecimento dialógico. Os gestos são como uma sombra por trás do

iluminismo.

Com a sessão encerrada, Ali, um rapaz do Senegal, sentiu-se motivado a falar a

respeito  do  filme  diante  da  sala  cheia  de  companheiros  de  albergue.  Dizia  ele  que

“gostaria que pudéssemos nos expressar a respeito do filme, que cada um que quisesse se

manifestasse, que para ele a realidade era assim mesmo, o filme mostrava exatamente o

tipo de situações às quais eles estavam sujeitos quando deixavam suas vidas para trás”.

Assim diversas outras pessoas passaram a se manifestar, cada uma em sua língua.

Um imigrante nigeriano, chamado Ibrahim, nos disse que apesar de antigo, o filme era

muito  atual.  Ele  mesmo  se  identificou  com  o  personagem  do  filme  porque  a  sua

trajetória havia sido pontuada por situações de sofrimento muito semelhantes. Ibrahim

nos contou que chegara ao Brasil de navio, escondido no compartimento da âncora da

12 Cf.  Walter  Benjamin.  Franz  Kaf ka.  Zur  zehnten  Wiederkehr  seines  Todestages.  1934.
Gesammelte Schriften II: Aufsätze, Essays, Vorträge. Suhrkamp, 1977.
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embarcação junto a um grupo de outros rapazes na faixa dos 20 anos de idade. Para

Ibrahim a chegada ao Brasil também significava uma recompensa em uma trajetória de

sofrimento, mas para outros colegas a travessia não acabara aí. O grupo acreditava que o

navio no qual  havia  embarcado no porto de Lagos,  na Nigéria,  estaria  indo para  os

Estados Unidos e ao desembarcarem no porto de Paranaguá, na região sul do Brasil,

quatro rapazes não quiseram ficar no Brasil  e  escolheram serem enviados de volta à

Nigéria pela própria empresa responsável pelo navio.

Em  seguida,  Joaquim,  um  rapaz  de  Angola,  passou  a  comentar  que  tinha

aprendido muito com o filme porque, como havíamos visto, os imigrantes também têm

namoradas  e  se  casam.  O rapaz  fazia  uma referência  jocosa  à  cena  final  –  em que

Chaplin arrasta à força uma garota que conhecera no navio para dentro de um cartório

para se casar com ela. Joaquim manifestava seu descontentamento em relação à política

contra namoro da Casa do Migrante, ao mesmo tempo em que dizia que apesar de preto

e branco o filme de Chaplin era mais colorido (mais alegre) que a realidade que ele

vivenciava no Brasil.

A estrutura de acolhimento da Casa do Migrante é composta por uma série de

dormitórios  coletivos  com  camas-beliche.  De  acordo  com  a  direção  da  Casa,  os

dormitórios são separados para homens e mulheres para evitar assédios. Vivemos em

uma  sociedade  que  pressupõe  que  o  machismo  produzirá  práticas  de  assédio

cotidianamente. O acolhimento de imigrantes tem que se ver inevitavelmente com o

enfrentamento destas prolépticas práticas do assédio.

Todavia,  a  posição  estruturalmente  patriarcal  do  sujeito  moderno  faz  do

machismo o próprio instrumento de crítica de si mesmo, re-introjetando o patriarcado

como  forma  de  mediação  sociocultural  mesmo  nas  práticas  do  seu  enfrentamento.

Roswitha Scholz sugere que tais tentativas frustradas de superação do patriarcado dizem

respeito à sua correlação irrefletida com a forma da mercadoria.  Seu enfrentamento

deve conjugar a crítica da sociabilidade baseada no fetichismo da mercadoria13.

Neste  caso,  a  reprodução contraditória  do patriarcado acontecia  por  meio da

proteção fetichista das mulheres pela política anti namoro da casa, sendo as mulheres

13 Cf. Roswitha Scholz. Wert-Abspaltungs-Kritik und Kritische Theorie. In EXIT! 14: Krise und
Kritik der Warengesellschaft. Mai 2017.
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vistas como alvo potencial de assédio, objetos a serem protegidos dos sujeitos homens.

Essa  reprodução acontece porque a gestão dos  afetos  por  uma política  patriarcal  de

proteção  da  mulher  enquanto  objeto  pressupõe  que  o  envolvimento  erótico  não

acontece por meio de um jogo negociado de consentimento e que o homem fora de um

contexto de controle político agirá de forma atavicamente reprovável e que, portanto,

não  pode  ser  auto-responsável  por  seu  comportamento  corporal,  legitimando

contraditoriamente a prática do assédio.

Assim, a pergunta, em tom de brincadeira, manifestava, contraditoriamente, a

posição de um homem socializado em um contexto de repressão erótica, incomodado

com esta política de colégio católico, manifestando seu interesse em conviver em um

espaço em que o exercício da sua vida amorosa não estivesse contingenciado. Todavia,

aos olhos da Casa do Migrante,  isto lhe daria  o direito de estabelecer  aproximações

abusivas com as mulheres acolhidas.

O  problema  do  dilaceramento  da  dimensão  erótica  da  vida  social  moderna

encontrava  aqui  não  mais  do  que  uma  de  suas  formas  de  manifestação  no  mundo

contemporâneo.  Todavia,  a  decisão  de  acolher  homens  e  mulheres  na  Casa  trouxe

consequências  contraditórias  para  a  gestão  da  vida  cotidiana,  fato  que  sequer  surge

como tema de conflito em outros albergues da cidade de São Paulo, que resolvem o

problema acolhendo somente homens,  como é o caso do Arsenal  da Esperança,  um

albergue  voltado  para  homens  em  situação  de  rua  em  São  Paulo,  ou  os  albergues

dirigidos exclusivamente para a população feminina.

De toda forma, a sessão do cineclube acabou cumprindo também a função de

entretenimento  ao  abordar  algumas  tensões  existentes  naquele  espaço.  A  dimensão

lúdica da experiência de cinema parecia canalizar uma tensão maior: o imigrante em

condições de socialização temporária também está sujeito a uma especialização anímica

que o encurrala no mundo do trabalho. 

Joaquim dizia que o filme de Chaplin teria aumentado sua vontade de deixar a

casa. Não permaneceria mais muito tempo ali porque ficara claro para ele que não se

pode  ter  uma vida  normal  hospedado temporariamente  em um lugar  como aquele.

Joaquim  achava  inclusive  que  restringir  as  relações  amorosas  era  uma  estratégia
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consciente  da  instituição  para  fazer  com  que  os  acolhidos  deixassem  a  Casa  mais

rapidamente. 

Joaquim  manifestava  assim  uma  elaboração  crítica  acerca  das  práticas

humanitárias  que  suspendiam  uma  dimensão  da  vida  afetiva  como  instrumento  de

pressão sobre o imigrante, para que ele acelerasse seu processo de adequação ao mundo

do trabalho. 

Uma vez conquistado seu espaço privado de socialização,  alugando uma casa

própria, por exemplo, os imigrantes teriam acesso novamente ao direito de dispor de

seus afetos, de preferência no interior da sua própria família patriarcal.

Em  seguida,  um  consentimento  mudo,  saído  do  aconchego  anônimo  da  sala

escura,  foi  se  transformando em constrangimento  pelas  brancas  lâmpadas  tubulares

acesas. Um a um, todos foram se levantando e caminhando em direção ao pátio central,

para os banheiros e para os dormitórios coletivos. Ninguém achou por bem que mais

alguma coisa houvesse para ser dita dentro da sala naquela noite.

A  escolha  dos  filmes  posteriores  acabou  sendo  orientada  por  todas  essas

características  e  dificuldades,  buscando  lidar  com  um  público  plural,  de  maioria

masculina, mas composto também por mulheres e crianças, em maior parte da África

ocidental. 

Veremos adiante até que ponto foi  possível lidar com essa situação e em que

medida  a  própria  dinâmica  que  foi  se  criando,  de  projeções  de  filmes  na  Casa  do

Migrante, trouxe questões que sequer estavam no horizonte naquele momento.
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1.4 - Equilíbrio instável

O próximo filme escolhido para exibição no Cineclube foi Os ladrões de bicicleta

(Il ladri di biciclette, 1948, P&B, 89’) do neorrealista italiano Vittorio de Sicca, que trata

das contradições da liberdade individual e da responsabilidade social por meio de um

acumulado de gestos que remete aos filmes de Chaplin. Trata-se de uma narrativa na

qual a moral do sofrimento–recompensa encontra-se subvertida.

Como se sabe, o filme conta a estória de um pai de família na Roma do pós-

guerra, desempregado de longa data, como boa parte da cidade, e que se vê diante de

uma possibilidade única de emprego, enquanto a mulher,  já desesperada, penhora os

lençóis do enxoval do casal. A posição na qual ele se emprega como colador de cartazes

de cinema pela cidade,  demandava,  contudo,  a posse de uma bicicleta que ele acaba

perdendo na primeira jornada de trabalho, roubada por um ladrão.

O filme se desenrola enquanto o pai  de família  persegue este ladrão,  as  suas

desafortunadas incursões em feiras de peças de bicicletas para encontrar as partes de

uma possível bicicleta desmanchada. 

Na medida em que o tempo se passa no filme, a ameaça da perda do emprego se

faz premente até que surge uma oportunidade de roubar uma bicicleta em meio a uma

multidão que acabara de sair de um jogo de futebol no estádio e passar, assim, para o

outro lado da moral estreita do trabalho: tornar-se um criminoso que rouba para poder

trabalhar.

Em  sua  malfadada  tentativa  de  roubo,  o  protagonista  é  preso,  maltratado  e

quando prestes a ser linchado pela turba na presença do filho pequeno é liberado de

forma humilhante. Em suma, na história, o desemprego e a moral são abordados de

forma um pouco mais cuidadosa do que nas narrativas habituais, uma vez que a situação

do  malfadado  ladrão  de  bicicletas  é  apresentada  em  suas  contingências  claramente

determinadas, num jogo entre responsabilidade individual e responsabilização social.

Ao mesmo tempo, o filme de De Sicca nos apresenta o exemplo claro de um

homem  que  não  pode  controlar  as  consequências  sociais  de  sua  prática  individual,

bastante semelhante ao problema do fetichismo da mercadoria.
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Como  era  de  se  esperar,  a  cena  da  tentativa  frustrada  de  roubo  gerou  um

envolvimento e uma torcida entusiasmada pelo protagonista. Enquanto cada segmento

do filme projetava para o futuro a possibilidade de o roubo ainda dar certo, dezenas de

pares de braços agarravam as cabeças,  tampavam as bocas e riam desconsolados dos

encurralamentos  parciais  até  que  o  protagonista  é  preso,  não  sem  protestos  dos

espectadores.

Ladrões  de Bicicleta não deixa  de ter  um final  feliz,  já  que  o  protagonista  é

liberado sem ser  linchado.  Mas como uma espécie  de eterno retorno,  o filme acaba

anunciando que o próximo dia não traz os ganhos recompensadores produzidos pelo

sofrimento  do  dia  anterior.  Não  há,  enfim,  uma  conciliação  inscrita  na  moral  do

trabalho.

Justamente por isso a recepção do filme no Cineclube também foi contraditória:

sofríamos  todos  com  as  coisas  dando  errado  para  o  personagem,  ríamos  dos  mal

entendidos e terminávamos com a sensação de que aquele final não era suficientemente

feliz  para  o  filme,  apesar  de  nos  resignarmos  com  o  seu  desfecho.  Na  projeção  da

conciliação para o futuro reside a reprodução social da dupla liberdade, já que dispomos

dos instrumentos para produzir uma nova estratégia de socialização para amanhã.

Um grupo de rapazes de Angola resolveu ficar para conversar um pouco depois

da sessão. Em primeiro lugar questionaram o roteiro do filme, porque não era justo que

o protagonista não conseguisse fugir com uma bicicleta quando a sua tinha sido tão

facilmente roubada. Mas logo decidiram que afinal se tratava de uma boa história porque

o pior tinha passado.

Nas  minhas  palavras,  o  importante  desta  sessão  foi  a  possibilidade  de

visualizarmos juntos uma situação de responsabilização social  do indivíduo.  Cheguei

mesmo a imaginar que a projeção da imagem do sofrimento em uma parede, por meio

da trajetória de um personagem externo, poderia criar um espaço distanciado para que

depois, ao olharmos para as nossas próprias trajetórias reconhecêssemos esse tipo de

contradição com o mesmo distanciamento, sem deixar-nos agenciar imediatamente pela

subjetividade de crise, da culpabilização e da autoresponsabilização das nossas próprias

trajetórias. Antes poderíamos abri-las em um jogo de determinações mais complexo – e

social. 
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Ladrões de bicicleta também é um filme de audiência ampliada, como Chaplin. É

possível assisti-lo de diferentes pontos de vista. Nessa ocasião contamos com a presença

daquelas crianças, homens, mulheres. A projeção do filme foi feita na língua original,

italiano,  com legendas  em português  e  francês.  Mas  durante  a  sessão percebi  que  a

dimensão gestual do filme também permitia experimentá-lo à revelia do que se dizia. 

A existência de um personagem criança, o filho do protagonista, permitiu uma

audiência específica também para as crianças presentes. Assim, a escolha do próximo

filme tinha que levar em conta que o meu espectador mais espirituoso era um menino de

oito anos de idade.
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1.5 - A vida é (oca e) bela 

As  interpretações  de  Roberto  Benigni,  também  portadoras  de  gestos

chaplinescos, acabaram definindo o próximo filme: A vida é bela (La vita è bella, 1997,

Cor,  96’).  Benigni  interpreta  um  livreiro  judeu  em  Roma  poucos  anos  antes  do

holocausto.

A escolha desse filme foi motivada também pelo tema da guerra e do racismo,

uma vez que vários dos albergados na Casa haviam travado experiências traumáticas em

contextos  de guerra civil,  com desdobramentos étnicos e  raciais.  Como pesquisador,

entretanto, eu não imaginava que eles viessem a fazer associação totalmente invertida,

mais preocupada em elaborar a experiência do presente do que o trauma passado.

Apesar de ser um filme pesado, foi plenamente assistido pelas crianças da Casa, a

quem o filme garantia um nível de apropriação bastante amplo. As crianças viram o

filme como uma espécie de contos de fadas, onde o filho do judeu encarcerado tinha que

cumprir os passos de uma brincadeira sombria para conseguir voltar para casa. 

Aliás, o filme todo pode ser visto como que construído a partir da visão infantil,

que por não entender completamente os horrores da situação, faz uma interpretação

semiconsciente sobre o holocausto. Daí justamente a ironia do título, A vida é bela.

O que mais me surpreendeu, no entanto, foi o fato de, como já anunciei antes, o

filme  ter  sido  apropriado  de  maneira  oposta  ao  que  eu  imaginava  que  seria.  Em

determinada cena, quando a família do livreiro chega a um campo de concentração e é

dividida em alas masculina e feminina, alojada em quartos escuros com camas até o teto,

um rapaz que assistia ao filme ao meu lado exclamou: Mas isso é a Casa do Migrante!

Acredito estar mais ou menos claro que a analogia não precisa ter nada a ver com

o fascismo para ser compreendida. Tampouco sugeriria com o relato dessa experiência

que  a  instituição  em questão  garante  um tratamento  análogo  ao do  holocausto  aos

imigrantes que acolhe. Trata-se antes de um problema mais sério, porque muito mais

amplo. Giorgio Agamben formula precisamente este problema ao afirmar que o campo é

um paradigma de toda a modernidade14.

14 Cf. Giorgio Agamben. Homo sacer – Il potere sovrano e La nuda vita I. Einaudi, 1995.
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A frase do rapaz de Angola, apesar de curta, era paradigmática. O campo é um

paradigma  da  mobilização  forçada  para  o  trabalho,  fundamento  da  socialização

moderna. O campo apresenta, em todas as suas variações, o disciplinamento e o reforço

da ética do trabalho como prática de gestão populacional. E aquele rapaz acabara de

definir a instituição humanitária que o acolhera como um campo de mobilização para o

trabalho. 

O filme envolveu muito os espectadores do Cineclube e as cenas que envolviam

os dormitórios coletivos causaram bastante constrangimento. Novamente, acreditamos

que  a  projeção  externa  do  sofrimento  figurado  em  outro  personagem  pode  dar

instrumentos para que o espectador volte o olhar criticamente para a própria trajetória.

A  percepção  da  mobilização  de  pessoas  à  força  como  fundamento  que  pode

tornar possível  uma apropriação concreta  da  crítica à  lógica  do humanitarismo e da

cooperação  para  o  desenvolvimento  que  incide  sobre  os  corpos  dos  solicitantes  de

refúgio, enquanto ideologia do cuidado e autoagenciamento, deve ser, contudo, objeto

de reflexão mais cuidadosa no próximo capítulo desta tese.

Depois que a sessão terminou, o tema dos dormitórios voltou a ser objeto de

elaboração por parte dos espectadores. Desta vez uma mulher, de Angola, disse que se

sentia muito mal por ter que dormir nos dormitórios coletivos e que tinha ficado com

raiva de ver a semelhança com prisioneiros de guerra como eram tratados em um país

como o Brasil, que se declarava pacífico.

Nessa sessão, aos poucos, as mulheres foram deixando a sala de projeção, para

não voltar mais. Talvez a figura do pai maternal realmente tenha capacidade de acolher

melhor um público masculino, fato inclusive que levou Slavoj Žižek a criticar a figura do

livreiro  por  sua  autoridade  deficiente,  símbolo  do  declínio  da  autoridade  paterna,

internamente articulada com a nostalgia por um grande pai. Žižek, em suas transações

apressadas entre a análise psicanalítica e a socialização, chega ao extremo de afirmar que

é melhor ter um pai perverso, louco e estuprador do que deixar vacante o posto de

autoridade  simbólica  que  abre  espaço  para  o  exercício  inconteste  da  violência  sem

autoridade da mãe absoluta. Psicanaliticamente, o fermento da nostalgia social por um

grande pai – o totalitarismo político – residiria na ausência da figura do patriarca. 
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Aos  olhos  da  crítica  do  valor,  a  dissociação,  um  argumento  dedutivo,  da

psicologia  para  a  sociedade,  só  pode  fazer  apologia  da  forma social  naturalizada  do

sujeito  moderno,  estruturalmente  masculino,  e  acaba  confundindo  a  crise  da

socialização do valor e o acirramento do patriarcado produtor de mercadorias com a

ausência de uma figura simbólica do pai. 

A análise deste filme e do comentário de Žižek (2000) por Sérgio Telles (TELLES,

2013)  também  não  consegue  escapar  dos  limites  profissionais  dos  gestores  de

subjetividades, quando se esforça por separar o inseparável:  para Telles,  a autoridade

paterna  para  a  constituição  do  sujeito  estaria  para  lá  do  patriarcado  e  do  seu

autoritarismo e precisaria ser diferenciada deste. A crítica do narcisismo como patologia

social produzida pelo declínio da figura edipiana do Pai ao longo do século XX só pode

ser  ela  mesma  nostálgica  em  relação  à  saudável  família  simbólica  (e  às  vezes

concretamente) incestuosa por não ser capaz de criticar radicalmente a forma social do

sujeito.

Fato é que desse dia em diante as sessões tornaram-se majoritariamente assistidas

por homens.  As respostas psicanalíticas mostram-se  absolutamente insuficientes  para

enfrentar o problema, já que as sessões de cineclube não tinham a pretensão de elaborar

conflitos psicanalíticos do ponto de vista da gestão das suas subjetividades.
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1.6 - Suco de homem

Como os problemas só se acumulavam, resolvi ir lidando com eles por partes

para ver se aumentavam ou diminuíam. No final da última sessão ficara nítido que eles

queriam assistir a filmes que retratassem a cidade de São Paulo. O Chaplin da vez foi Zé

Dumont na pele d’O homem que virou suco  (1981, Cor, 97’), um filme carregado de

erotismo do ponto de vista masculino.

O retirante Deraldo tenta a vida na metrópole, vendendo seus poemas em cordel

no Largo da Concórdia, até ser abordado por fiscais que exigem dele uma lista impossível

de documentos para trabalhar como vendedor ambulante. Enquanto isso, Severino, um

empregado de uma multinacional executa o patrão na cerimônia de entrega do prêmio

de funcionário do ano. Como ambos são fisicamente semelhantes, a busca por Severino

esbarra em Deraldo, que acaba perseguido pela polícia. A cena dos holofotes da polícia

perseguindo Severino / Deraldo na favela confundia-se com as sirenes da polícia fazendo

uma blitz ali na rua de fora, no Glicério.

Durante a exibição do filme as cenas amorosas entre Deraldo e a mulher do dono

do bar da favela onde mora causou extremo constrangimento por conterem uma leve

cena de nu feminino. Os homens na sala começaram a gritar que havia crianças ali e que

aquele  filme  não  era  apropriado.  Como  a  cena  era  rápida,  a  mise  en  scène  dos

espectadores também não durou muito. 

O  caráter  provinciano  do  retirante,  sempre  disposto  a  pegar  no  facão  para

resolver seus conflitos, foi objeto de riso, de forma que resolvi juntar a esse tema um

ponto de vista feminino a respeito da socialização na metrópole para a próxima sessão.
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1.7 – Macabéa! Macabéa!

Gritavam em coro os pequeninos de Angola, hospedados na Casa com suas mães

e pais. Não era para menos, a cândida curiosidade da Macabéa de Marcela Cartaxo frente

à impaciência ignorante do José Olímpio de José Dumont, em A hora da estrela (Cor, 96’,

1985) de Suzana do Amaral, fazia qualquer um rir. E era justamente a pronúncia de seu

nome,  tão  ridículo,  que parecia  resumir  concretamente  o  próprio  ridículo  da  sua

existência através dos sons esdrúxulos que a palavra Macabéa produzia. 

Mais delicado é o nosso riso quando percebemos o encantamento da personagem

com  a  cidade.  Talvez  porque  todos  naquela  sessão  partilhavam  algum  tipo  de

encantamento com o metrô, a escada rolante e os arranha-céus da metrópole. Em São

Paulo somos todos provincianos. Menos mal quando ao menos atinamos para a Macabéa

em cada um de nós.

Nessa sessão, entretanto, novamente o constrangimento bateu à porta, dessa vez

na dificuldade de nossos espectadores assistirem à representação do desejo do ponto de

vista feminino. Se é possível rir de sua ingenuidade, quando ela acredita que o segurança

do metrô está se sentindo atraído por ela, quando na verdade ele só tentava alertá-la para

a linha amarela, que faz a segurança na plataforma de embarque, a cena seguinte em que

Macabéa, já dentro do vagão, admira os braços de dois homens que se seguram nos

ferros do metrô, causou intenso constrangimento.

Como consequência contraditória das sessões, quando surgiu a oportunidade de

apresentar  um filme que tematizasse mais diretamente o relacionamento amoroso, a

audiência  do  Cineclube  já  havia  se  consolidado  como  composta  exclusivamente  por

homens.
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1.8 - O riso do outro e o reconhecimento de si

Na  semana  seguinte  assistimos  ao  filme  argentino  Um  conto  chinês,  como

tentativa de abordar as questões da socialização do imigrante por outra via, já que os

constrangimentos envolvidos nas duas sessões anteriores haviam praticamente calado

qualquer manifestação a respeito dos filmes que havíamos visto.

A escolha desse filme também surgiu como contraposição a outro filme bastante

semelhante e que se interpunha como escolha óbvia para o nosso Cineclube: o francês

Os intocáveis, de 2011, que retrata a relação de um milionário tetraplégico que contrata

um filho de imigrantes, negro, como seu cuidador. Este filme apresenta uma elaboração

bastante rasteira daquela moralização do tipo dickensiana, da qual vínhamos fugindo. O

cuidador  de  idosos,  apesar  do  sofrimento  da  relação,  é  aceito,  com  todas  as  suas

idiossincrasias, em uma relação do tipo ganha-ganha, bastante acéfala.

Em Um conto chinês (Cor, 99’, 2011), ao contrário, a relação entre um homem de

meia idade, da classe média argentina, e um jovem imigrante chinês aparece figurada

como negativa. A socialização negativa é o ponto de partida, a meritocracia impede que

a solidariedade seja uma via de mão dupla. 

Aos poucos, o chinês e o argentino, encurralados na situação de dependência

mútua, vão tateando um caminho para que possam pôr fim a sua relação, que nenhum

dos dois gostaria de manter. Mesmo com uma meritocracia subjacente, o filme dá um

tratamento contraditório ao problema da relação do imigrante com a sociedade que o

acolhe a contragosto.

O fato de o outro aqui ser chinês também foi bastante sugestivo, porque revela

que o Macho branco ocidental, como padrão cultural e simbólico é uma forma vazia

com a qual têm que se chocar as trajetórias concretas de socialização.

225



1.9 - Sofrimento e recompensa

Ao longo de 2016 assistimos a mais dois filmes: Central do Brasil (Cor, 115’, 1998)

e  Dois filhos de Francisco (Cor, 132’, 2005).  Contrariando todas as minhas pretensões

iniciais,  de  atingir  em  algum  momento  um  filme  que  invertesse  a  perspectiva

moralizante, encerrei o Cineclube com um filme que faz a apologia do sofrimento como

instrumento  de  socialização  positiva  por  meio  do  trabalho,  recompensado

monetariamente com fortuna e sucesso.

Como fui levado a passar esse filme eu não saberia dizer. Talvez ele tenha surgido

do tema de Central do Brasil, que apresenta um menino de 9 anos de idade, em busca do

pai no sertão brasileiro, em companhia de uma funcionária  da rodoviária do Rio de

Janeiro, após a mãe do garoto ser atropelada por um ônibus. 

O  intrépido  garoto  em  viagem  pelos  rincões  do  país  em  busca  de  estrutura

familiar  para  se  constituir  no  mundo  provavelmente  me  levou  ao  Dois  filhos  de

Francisco,  onde Zezé de Camargo e  Luciano figuram como o filho que tem um pai

determinado a por ambos no mundo. Dois filhos de Francisco é o romance de formação

da indústria cultural brasileira, realização das Grandes expectativas de Charles Dickens. 

Ao fim e ao cabo, todos na sessão queriam saber se aquela história era verdadeira,

se eles realmente haviam ficado ricos e famosos. Encurralado, eu tive que dizer que sim,

que dois garotos do sertão de Goiás agora eram famosos graças aos discos de música

sertaneja  e  que  eles  tinham atingido isso  com muito esforço  e  trabalho.  E  nenhum

espaço surgiu para que eu fosse capaz de estabelecer um diálogo crítico sobre o papel da

indústria cultural para a consolidação de um imaginário de sacralização das trajetórias

de sofrimento como via única de sucesso e ascensão social. 
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Limiar

A  linha  temática  dos  filmes  buscou  estabelecer  uma  relação  crítica  entre  a

experiência de sofrimento dos protagonistas e os processos de recompensa que surgem

como elementos justificadores da socialização pelo trabalho e como fundamento para a

elaboração da sujeição aos aparatos de controle populacional típicos do humanitarismo.

Procuramos nos  afastar  das  perspectivas  de  sacralização do sofrimento  social

pelo trabalho, mesmo que em simulacro, tal como preconizam as elaborações correntes

da José Maria Escrivá, tão intercambiáveis com as formulações da mobilidade humana,

mas  que  também  poderiam  ter  saído  da  boca  de  um  Naphta  (MANN,  2009).  Neste

aspecto, seguimos de perto a sugestão de Adorno:

O “no entanto a vida é bela” de Schiller, que desde sempre foi oco, tornou-se idiotice
desde que é proclamado em altos brados conforme a onipresente propaganda, para
cujos estandartes também a psicanálise contribui.(…) Um método catártico que não
tenha por critério a adaptação bem sucedida e o sucesso econômico deveria dirigir-se
para  levar  as  pessoas  à  consciência  da  infelicidade  –  a  geral  e  a  própria,  dela
inseparável – e retirar-lhe as pseudogratificações nas quais a ordem abominável mais
uma vez se mantém em vida neles, como se já não os tivesse dominado a partir de
fora (ADORNO, 2008, p.58 ).

Esta  prática  de  pesquisa  é,  entretanto,  bastante  limitada.  Oferecemos

instrumento para a elaboração coletiva das trajetórias de sofrimento social, como forma

de criticar  a  responsabilização e a  culpabilização individual  por situações produzidas

pelos processos de modernização, baseados na exploração abstrata do trabalho, trocado

de forma fetichista.

Enquanto o vínculo interno entre o trabalho e o fetichismo da mercadoria não

for posto em causa de forma ampla, pelo conjunto da sociedade, as práticas individuais

permanecerão  encurraladas  em  trajetórias  de  sofrimento  sem  conseguir  oferecer

alternativas concretas a  estas relações.  Contudo,  a elaboração da mediação social  do

sofrimento individual pode servir como instrumento de crítica do trabalho como critério

fundamental de adaptação social.
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CAPÍTULO 2 – DIANTE DA LEI

Ou

O imigrante africano solicitante de refúgio no Brasil

Processo jurídico humanitário
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Um Juiz de Chancelaria uma vez teve a  bondade de me
informar, como um entre os cento e cinquenta homens e
mulheres a trabalhar não sob suspeita da loucura, que a
Corte  da  Chancelaria,  apesar  da  preconceituosa  opinião
popular (neste ponto eu senti o olhar do juiz se projetar
em minha direção), era praticamente imaculada. Haviam,
ele  admitia,  manchas  triviais  em  sua  taxa  de  progresso,
considerada com exagero pela parcimônia do público, um
público que parecia tão culpado que recentemente havia se
curvado de maneira tão determinada alargando o número
de juízes de Chancelaria nomeados como nunca antes.

 – Charles Dickens

Temos  um novo advogado,  o  Dr.  Bucéfalo.  Seu  exterior
lembra  pouco  o  tempo  em  que  ainda  era  o  cavalo  de
batalha  de Alexandre da  Macedônia.  Quem, no entanto,
está  familiarizado com as  circunstâncias  percebe  alguma
coisa.  Assim  é  que,  recentemente,  eu  mesmo  vi,  na
escadaria do fórum, um humilde oficial de justiça admirar,
com o olhar perito do pequeno frequentador contumaz das
corridas de cavalos, o advogado quando este, empinando
as  coxas,  galgava  degrau  por  degrau  o  mármore  que
ressoava.  Em  geral  a  Ordem  dos  Advogados  aprova  a
admissão de Bucéfalo. Com espantosa perspicácia dizem a
si mesmos que, no ordenamento social vigente, Bucéfalo
está numa situação difícil e que tanto por isso como por
causa  do  seu  significado  na  história  universal,  ele  de
qualquer modo merece consideração. Hoje em dia - isso
ninguém  pode  negar  -  não  existe  nenhum  grande
Alexandre.  É verdade que muitos sabem matar;  também
não falta destreza para atingir  o amigo com a lança por
cima da mesa do banquete; e para muitos a Macedônia é
estreita  demais,  a  ponto  de amaldiçoarem Felipe,  o  pai;
mas ninguém, ninguém, é capaz de ser o guia para a Índia.
Já naquela época as portas para a Índia eram inalcançáveis,
mas a direção delas estava traçada pela espada do rei. Hoje
as portas estão removidas para outro lugar completamente
diferente,  mais  longe  e  mais  alto;  ninguém  indica  a
direção; muitos seguram a espada, mas só para brandi-la; e
o olhar que quer segui-la se confunde. Talvez por isso o
melhor realmente seja, como Bucéfalo fez, mergulhar nos
códigos da lei. Livre, sem a pressão da virilha do cavaleiro
sobre os flancos, à luz da lâmpada silenciosa, distante do
fragor da batalha de Alexandre, ele lê e vira as folhas dos
nossos velhos livros.

 – Franz Kaf ka

229



1. Da imigração ao refúgio: Temas e problemas da imigração vistos do Sul

Desde a última década - e com maior ênfase, desde a crise de 2008 – o Brasil

passou por  uma leve inflexão na  divisão internacional  do trabalho.  Se  internamente

assistimos à chamada reprimarização da economia com as  commodities  assumindo a

figura de proa nas exportações nacionais para a China, do ponto de vista da circulação da

força de trabalho internacional já é possível identificar uma dupla tendência: I-) por um

lado o regresso de cerca de 50% dos imigrantes brasileiros que estavam a trabalhar no

exterior: de 4 para 2 milhões de imigrantes de 2004 a 2012 (BÓGUS, 2015, p.130); e por

outro lado II-) o aumento dos fluxos imigratórios internacionais para o Brasil: de 45 mil

imigrantes  em 2006 para  cerca  de 160 mil  em 2015,  de  acordo com informações  da

Polícia Federal.

Marcando a diversidade dos fluxos imigratórios recentes, que passaram a incorporar
novas  origens,  surgem, com alguma importância,  as  concessões  de registros para
chineses, que ingressaram com mais intensidade a partir de 2008, totalizando 25.543
(8,0%)  ao  lado  do  já  mencionado  grupo  de  haitianos,  cujos  fluxos  tornaram-se
intensos a partir de 2010, com 20.892 (6,5%). Os portugueses ficaram em terceiro
lugar com 21.788 (6,8%), e, junto com os italianos (16.209; 5,1%), foram os únicos
imigrantes oriundos daqueles países que historicamente enviaram fluxos migratórios
para o Brasil,  a  apareceram com algum destaque,  especialmente nos anos que se
seguiram  a  2009.  Excetuando-se  os  bolivianos,  todas  as  demais  nacionalidades
tiveram incrementado o número de registros permanentes a partir do ano de 2008,
período posterior à instalação da crise econômica global, que também coincidiu com
a maior chegada dos brasileiros retornados (OLIVEIRA, PEREIRA e QUINTINO,
2015), fugindo da crise e atraídos pelo cenário de recuperação econômica no Brasil.
Ainda segundo a mesma pesquisa, os bolivianos tiveram o maior volume de registros
permanentes concedidos (50.357, o que corresponde a 15,7% do total). A quantidade
de  bolivianos  registrados  intensificou-se  a  partir  de  2009,  demonstrando  um
comportamento distinto da tendência da década e sugerindo a ocorrência de um
processo de regularização de bolivianos já residentes no país e que se beneficiaram
do  “Acordo  sobre  Residência  do  Mercosul  e  Países  Associados”.  (BÓGUS,  2015,
p.132) 

A figuração  do  Brasil  como destino  das  migrações  internacionais  a  partir  do

deflagrar  da  crise  financeira  internacional  de  2008  foi  reforçada  pela  dinâmica  de

reprodução do próprio capitalismo internacionalizado em crise. Já a própria constituição

do boom das commodities é uma consequência contraditória da crise do subprime, que

promoveu um afluxo dos investimentos financeiros no mercado de futuros de uma série

de mercadorias primárias, tais como açúcar, soja e minério de ferro (PITTA, 2016, p.26-

27). 
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Fato  este  que  já  anuncia  a  efemeridade  do  assim  chamado  superciclo  das

commodities, não obstante a imagem de um Cristo Redentor foguete em uma capa da

Economist de 2009.

Parte  destas  trajetórias  de  imigração  que  tinham  o  Brasil  como  destino  se

produziu  não  sem  confrontos  com  autoridades  nacionais  estabelecidas  dos  países  a

partir dos quais a emigração se deu e mesmo com as autoridades brasileiras, quando não

dos países de passagem. 

Os  confrontos  do  imigrante  com  os  aparatos  de  controle  são  vários  e

multicoloridos e vão do leve constrangimento de suborno por um carimbo em um posto

de fronteira ao tráfico humano, por inteiro ou em órgãos separados. Tais exercícios de

violência  sobre  o  imigrante  podem ser  entendidos  como violações  extraeconômicas,

cujos  protocolos  também  variam:  da  barbárie  de  segunda  ordem  de  grupos  de

saqueadores, mafiosos e traficantes aos expedientes institucionalizados dos aparatos de

controle  populacional  tornados  legítimos  pela  ascensão  do  humanitarismo  como

instrumento de (in)administração cínica do colapso da modernização.

Sem ter em vista  os fundamentos mais profundos destas violações,  a saber  o

dinheiro como forma social sacrificial do ritual tautológico de autovalorização do valor –

só podemos continuar caminhando em direção ao encurralamento histórico da matéria

humana  como  corpo  sacrificável  em  nome  dos  aprimorados  protocolos  de  gestão

populacional.

O lugar social do imigrante no século XIX no Brasil não é segredo para ninguém,

mas  poucos  se  arriscam  a  oferecer  uma  resposta,  mesmo  que  provisória,  para  o

significado histórico-social da imigração no século XXI. 

Ao invés disso, muitas análises regridem para diagnósticos de situação social:
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Diferentemente dos fluxos migratórios do século XIX e princípio do XX, em que os
imigrantes  originários  do  hemisfério  norte  eram  mais  desejados  pelo  papel  que
desempenhavam  na  “ocupação”  de  territórios,  na  atualidade,  o  incremento
populacional, com a chegada de imigrantes é devido em grande parte à presença de
pessoas  provenientes  do  hemisfério  sul,  como  haitianos,  bolivianos,  senegaleses,
congoleses  entre  outros,  com  pouca  qualificação  profissional  ou  ausência  de
condições de comprová-la (como no caso dos haitianos), agravada pelas dificuldades
com  o  idioma.  Em  virtude  disso,  esses  imigrantes  vivenciam  situações  de
preconceito e desconfiança, sem que haja a mediação de políticas para atenuar tais
processos e facilitar a inclusão social. (BÓGUS, 2015, p.130)

 Tais diagnósticos de situação social não têm condições de elevar o marco do

colapso do processo de modernização à dimensão de categoria explicativa ou nexo dos

fenômenos sociais contemporâneos. 

Nas explicações correntes sobre as migrações contemporâneas não há dúvidas

sobre a diferença em relação às migrações do século XIX, mas pouco se tem a dizer

sobre a natureza das migrações contemporâneas no que se refere à produção de massas

mobilizadas e sem trabalho em todo o globo.

Por isso pouco ou quase nada se tem a dizer sobre as razões da não necessidade

de exércitos de força de trabalho,  a dispensabilidade social  do trabalhador em escala

nacional ou o desemprego estrutural ou mesmo sobre quais seriam as diferenças em

relação à mobilização do trabalho durante a colonização sistemática no século XIX. E

justamente  por  isso  o  diagnóstico  só  pode  ser  concluído  enquanto  choraminga  por

direitos e facilitações para a inclusão social sem com isso acrescentar nada a respeito da

natureza da inclusão social no colapso da modernização.

Tais diagnósticos também reproduzem uma visão corrente sobre a pretensa pior

qualificação  do  imigrante  do  Sul  Global  frente  ao  imigrante  do  Norte.  Como  já

apontamos no capítulo anterior, a porcentagem de angolanos e congoleses com ensino

superior completo é superior a 40%, taxa muito semelhante aos estrangeiros em geral

com ensino superior com vínculo formal de trabalho no Brasil: entre os anos de 2011-

2013 a taxa variou entre 45% e 35% (CAVALCANTI  et al,  2015,  p.).  Isso reflete uma

tendência corrente nos estudos migratórios de ver as trajetórias de imigração de longa

distância como compostas por indivíduos com maiores níveis de instrução formal. (Cf.,

por exemplo, SCHWARTZ, Aba 1976) 

A  saída  de  imigrantes  de  um  contexto  A  põe  em  relevo  as  condições  de

pertencimento  àquele  Estado  Nacional  e  traz  à  tona  as  condições  particulares  da
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cidadania – os direitos e deveres relativos ao pertencimento nacional e jurídico daquela

nação. Por outro lado, o acolhimento jurídico de um imigrante internacional em um

contexto  B  põe  relevo  na  situação  corrente  desta  nação  e  traz  à  tona  as  condições

particulares  do pertencimento  ao ordenamento jurídico que o  recebe,  acolhido,  não

obstante, como um cidadão estrangeiro.

A forma como o Brasil tem recebido imigrantes internacionais varia em função

da origem geográfica do fluxo. É notável, nesse sentido, que os imigrantes da Fortaleza

Europa, como portugueses, italianos e espanhóis, via de regra, são acolhidos por meio

de vistos temporários e permanentes que lhes garante a sujeição formal ao regime social

brasileiro, enquanto os imigrantes do chamado Sul Global têm sido recebidos por meio

de sub-expedientes muito apropriados à inserção em postos de trabalho precários, ainda

que do ponto de vista jurídico-policial tais aparatos se mostrem ágeis e minuciosos no

controle do imigrante. 

Os haitianos e bolivianos constituem casos particulares da recepção do imigrante

internacional no Brasil contemporâneo; mas, como estão um pouco mais distantes do

foco central desta pesquisa, não serão objeto de reflexão. Não obstante, vale anotar que

aos  haitianos  foi  concedido  um  indulto  humanitário  que  os  inseriu  em  um  outro

subexpediente  jurídico,  o  do visto  humanitário.  Já  aos  bolivianos  foi  concedida  uma

espécie  de  anistia  migratória  aliás  também  bastante  apropriada  à  forma  como  essa

população sujeita-se à sociedade do trabalho no Brasil.

Tal é o caso do Estatuto do Refugiado e do seu subexpediente – o ‘solicitante de

refúgio’  -  que  encurrala  imigrantes  por  anos  na  situação  excepcional  de  sujeito

submetido a um processo interminável de adequação à sujeição formal. Esse tratamento

securitivo-jurídico particular e seletivo diz respeito à forma como se deu a recepção “no

atacado”  do imaginário  humanitário  no  Brasil  desde os  anos  1980  –  um aparato  de

controle  populacional  produzido  historicamente  pelo  desmanche  dos  exércitos

industriais nacionais. No varejo, a realização objetiva do ideal humanitário mostra os

dentes e as garras nos seus expedientes e subexpedientes.

Nossa hipótese aponta para a identificação do aparato de controle-proteção do

Estatuto do Refugiado (e as  suas variações,  tais  como o visto humanitário) com um

conjunto  particular  de  imigrantes,  notadamente  do  Sul  Global,  como  forma  de
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adequação social de um grupo entendido pela sociedade brasileira como composto por

imigrantes indesejáveis.  

A categoria de imigrante indesejável é um produto eugenista do Estado Novo que

identificava raças objeto de interesse para o povoamento e a constituição de uma raça

brasileira apropriada (SEYFERTH, 2008). Hoje o indesejável é um mosaico e em função

do  contexto  pode  ser  o  muçulmano,  o  latino,  o  cigano,  o  indígena,  a  mulher  ou

simplesmente o estrangeiro.

O caso mais extremo e não por isso incomum, no qual as tensões entre dois

contextos de mobilidade do trabalho no mundo contemporâneo ressurgem, é o campo

de concentração de refugiados que começa a se disseminar em uma escala assustadora

por todo o planeta. 

Esta disseminação dá centralidade à reflexão de Giorgio Agamben, para quem o

‘campo’  constitui  o  paradigma  da  modernidade  (AGAMBEN,  2014).  Tal  como

entendemos, o campo seria o paradigma da modernidade porque é uma forma primeira

de territorialidade da mobilização forçada para o trabalho, fato que põe em relevo a

dimensão militaresca  da  mobilização do trabalho em geral,  no aldeamento indígena

jesuíta no novo mundo ou na casa de manufatura europeia. 

Por isso, enquanto estivermos no horizonte da moderna sociedade do trabalho, o

campo  não  pode  deixar  de  estar  presente  como  forma  primordial  de  mobilização

populacional,  em  que  pese  seus  matizes  históricos  e  formas  de  decomposição  ou

reprodução em simulacro.

Não obstante, as transformações no interior da sociedade do trabalho - a saber, a

queda exponencial do trabalho vivo nos processos globais de produção em decorrência

da  lei  geral  de  acumulação  capitalista  –  acarretam  transformações  para  o  campo

enquanto tal. 

Assim, na aurora do século XXI já não se pode falar em campos de mobilização

para o trabalho, uma vez que essa relação se tornou matéria relativamente escassa. O

campo constitui hoje, antes de mais, um espaço de contenção de massas expropriadas

das próprias relações de sujeição ao mundo do trabalho, espaços de administração da

‘humilhação secundária’. (HEIDEMANN, 2004)
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Até onde temos notícia não existe a ocorrência do campo de concentração de

refugiados no Brasil, ainda que tenham existido casos de assentamentos de refugiados

para palestinos. Mas se tomamos o campo como forma particular de confinamento de

massas expropriadas da relação de sujeição primária (o aluguel da força de trabalho),

então  a  questão  se  inverte  e  despontamos  como  concorrente  ao  pódio  mundial  no

confinamento populacional: desde 2014 a população carcerária brasileira ultrapassou a

cifra  de 600 mil  pessoas,  a quarta maior população carcerária do planeta. Mesmo os

acampamentos sem-terra, deste ponto de vista, podem ser figurados enquanto zonas de

espera, no aguardo da mobilização para o trabalho.

Na  malha  fina  da  vida  cotidiana,  entretanto,  diversos  outros  campos  de

confinamento e espera proliferam pelas metrópoles brasileiras. Os albergues municipais

e estaduais de São Paulo são notáveis nesse sentido. Caso especial constitui o ‘Arsenal da

Esperança’, instituição que ocupa atualmente parte das instalações da Hospedaria dos

Imigrantes, construída no século XIX, em meio aos esforços de colonização sistemática. 

Naquele momento – o século XIX – a mobilização para o trabalho se dava na base

da formação territorial brasileira em direção aos sertões de São Paulo, Paraná e do Mato

Grosso, por meio das frentes pioneiras do café, como é sabido por qualquer pesquisador

sobre imigrações no Brasil.

Não obstante, uma forma inicial de tomarmos consciência das transformações

subjacentes  à  incorporação  das  classes  trabalhadoras  ao  longo  do  processo  de

modernização  reside  no  entendimento  do  lugar  social  do  imigrante/trabalhador  no

interior da burocracia estatal brasileira – e por sua vez no interior do processo histórico

de acumulação do Capital. 

No momento da construção da Hospedaria, a gestão populacional era objeto das

Empresas  Coloniais,  depois  substituída  pela  Diretoria  de  Terras,  Colonização  e

Imigração do Estado. O imigrante era entendido como colono, sitiante e povoador dos

sertões; seus corpos móveis eram considerados objetos da formação territorial nacional.

Entre  as  funções  da  Hospedaria  naquele  momento  destacam-se  a  política

sanitária de quarentena, o agenciamento para o trabalho em fazendas do interior e a

ampla distribuição de passagens ferroviárias para imigrantes.  E uma das diretrizes da

Hospedaria  indicava  que  os  imigrantes  não  poderiam  permanecer  na  capital.  Nesse
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contexto a Hospedaria funcionava a todo vapor como um campo de mobilização para o

trabalho,  meio  de  constituição  de  uma  superpopulação  relativa  ou  uma  classe

trabalhadora livre nacional.

Já  no  início  do  século  XX,  o  Estado  de  São  Paulo  começava  a  financiar  a

mobilização do trabalho de imigrantes dentro do próprio país. Em 1935, o governador

Armando Salles de Oliveira realiza a primeira política oficial de subsídio à migração para

São  Paulo.  Em  1939,  entretanto,  a  Diretoria  de  Terras,  Colonização  e  Imigração  é

substituída pelo Serviço de Imigração, apontando já para uma mudança de perspectiva

em relação ao migrante que chega a São Paulo.

A partir da década de 1950, com a crise da economia cafeeira, o interior passa a

rejeitar  os trabalhadores que antes eram buscados avidamente.  Ao mesmo tempo, o

ingresso de imigrantes na Hospedaria cai sensivelmente, a diretriz que orienta a saída

dos imigrantes da capital paulista se dissolve e os imigrantes acabam ficando pela cidade

(NETTO, 1995 apud CUTTI, 1997).

Como  o  processo  de  formação  das  metrópoles  brasileiras  já  se  dera  em  um

contexto de urbanização crítica, a saber, um contexto territorial onde não há urbano

para todos justamente em função da crise do trabalho (DAMIANI, 2015), a constituição

da superpopulação relativa à acumulação de capital não cumpria aqui a simples função

de regulação de salários. 

Durante os anos 1960 já se constitui uma classe lumpemproletariada, alheia à

inclusão  formal  no  mundo  do  trabalho,  engrossando  fileiras  de  desempregados,

moradores  de rua,  mendigos  e,  no jargão da  época,  indigentes.  Em 1967  é  criada  a

Secretaria  de  Promoção  Social,  e  o  seu  Departamento  de  Migrantes,  depois

Departamento  de  Amparo  e  Integração  Social,  no  auge  da  migração  interna  de

nordestinos para o sudeste.

Aqui já se pode antever que o lugar social do imigrante/trabalhador se translada

da mobilização para o trabalho para a gestão social. Os aparatos criados para envolverem

o  imigrante/trabalhador  vão,  aos  poucos,  mas  obstinadamente,  rejeitando  o  seu

pertencimento  ao  temário  da  mobilização  para  o  trabalho  em direção  à  política  do

amparo e da integração social, sem com isso relativizar o ethos fundante do trabalho.
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A figura do (i)migrante também se dissolve nas mais diversas acepções que com

isso  escondem  o  lastro  que  produz  sua  condição  social.  Quando  o  imigrante  é

identificado  simplesmente  como  indigente  já  estamos  a  meio  passo  da  situação

contemporânea  onde  as  trajetórias  são  reduzidas  a  sua  manifestação  individual

acompanhada de expedientes de auto-responsabilização.

Essa inversão paradigmática nos aparatos de gestão populacional é consequência

da forma particular da modernização na periferia do Capital que se constitui, enquanto

corre atrás dos níveis de produtividade do Centro – produz uma superpopulação relativa

no momento em que o processo global de acumulação capitalista enfrenta um passo

definitivo na tendência ao decréscimo do trabalho vivo no processo de valorização de

valor global, passando o trabalhador de força de trabalho a objeto de cuidado.

Nesse contexto os imigrantes são reiteradamente reduzidos a uma massa amorfa

de lumpenproletários: como menores abandonados, homens e mulheres desempregadas,

mendigos, velhos e vítimas de calamidades públicas (CUTTI, 1997).

A instituição criada em 1967 pelos militares para cuidar desses ‘desajustados’ é a

CETREN  (Central  de  Triagem  e  Encaminhamento),  cuja  prática  de  ajustamento  a

aproximava de uma agência penitenciária. O Cetren passa a pôr em movimento uma

prática  autonomizada de educação para  a  busca  de trabalho que ensina  os corpos  e

mentes  a  não  desistirem  da  sua  busca  de  trabalho,  mesmo  que  este  não  esteja

efetivamente disponível.

O Arsenal da Esperança – entidade católica com sede em Turim que assumiu a

prática de acolhimento de moradores de rua nas instalações da antiga Hospedaria de São

Paulo - contratada para fazer às vezes filantropia para o governo estadual – está imerso

nos modos de proceder inaugurados em São Paulo pela  CETREN e que passaram a

constituir  um  conjunto  de  práticas  de  mobilização  fictícia,  um  simulacro  para  o

trabalho.

A história  do Arsenal,  não obstante,  é  contada  pelos  seus funcionários  como

parte das ações humanitárias  produzidas no pós-guerra italiano e a filial  brasileira  é

apresentada  como  conquista  na  etapa  de  expansão  das  práticas  de  acolhimento  da

organização  italiana.  O  escritório  central  do  Arsenal  de  Turim,  que  tivemos  a

oportunidade de visitar em 2015, entretanto, assemelha-se mais a um  headquarter  da
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tecnocracia humanitária, com ares de acampamento de juventude católica, enquanto o

Arsenal  brasileiro  está  mais  para  um  depósito  de  moradores  de  rua,  enlatados  em

galpões com duzentas camas beliches e submetidos a regras morais incompatíveis com a

situação de rua.

O Arsenal é uma versão ultramodernizada das ‘férias missionárias’ dos norte-

americanos no México nos anos 1960 que, na ocasião, fizeram ferver o fígado de Ivan

Illicht, por combinar um despertar sentimental para com a pobreza e uma cegueira para

com o acirramento da reprodução total movido pelo próprio humanitarismo. (ILLICHT,

1968).  Na  ocasião  Illicht  falava  para  uma audiência  de  estudantes  norte-americanos,

provocando os jovens filantropos a abdicarem da ajuda que impunham ao México. 

Por outra via, quase vinte anos mais tarde, a britânica Barbara Harrell-Bond viria

a  escrever  o  seu  Imposing  Aid (Impondo  ajuda)  que  torna  as  práticas  de  ajuda

emergenciais  a  refugiados  objeto  de  crítica.  (HARRELL-BOND,  1986).  Sua  pesquisa,

realizada na região sul do Sudão com refugiados da Uganda em 1982-3, acompanhou as

ações  envolvidas  nos  programas  emergenciais  de  reassentamentos  realizados  pelas

agências  humanitárias  (como  ACNUR)  em  conjunto  com  governos  locais  e  outras

instituições  internacionais.  Os  programas  tinham  como  objetivo  central  tornar  os

refugiados um grupo economicamente independente, já que enquanto permanecessem

como  população  vulnerável  não  poderiam  ser  completamente  responsáveis  por  sua

reprodução  social.  Contudo,  as  doações  de  alimentos  e  de  materiais  de  ajuda

humanitária prolongaram as desigualdades entre grupos de assentados, fato que levou a

autora a argumentar que a criação do refúgio e da figura do refugiado era apropriada à

reprodução da dinâmica de doação humanitária que vinha sendo estabelecida – que não

removeria  as  populações  da  situação  de  vulnerabilidade,  já  que  estas  constituíam  a

demanda de uma cadeia econômica humanitária.

De  outra  parte  o  humanitarismo,  como  um  campo  social,  está  também  em

constante complexificação das relações de trabalho. Se já no século XIX Charles Dickens

nos  fazia  ver  que  o  prolongamento  dos  expedientes  jurídicos  era  responsável  pela

manutenção  dos  empregos  e  salários  de  um  conjunto  extenso  de  funcionários  das

Chancery britânicas – Jarndyce and Jarndyce makes jobs for us all, dizia um funcionário

do  cartório,  também  ali  já  passou  a  se  constituir  uma  camada  de  trabalhadores
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humanitários  cujos  salários  são  garantidos  por  projetos  na  África.  Agora,  em  pleno

século XXI,  no auge da vigência do paradigma humanitário,  a expansão do trabalho

complexo  humanitário  e  jurídico  atingiu  patamares  espetaculares.  Tome-se  como

exemplo o complexo econômico-humanitário de Genebra, de Nova Iorque ou mesmo de

Brasília; ou as vexatórias feiras de produtos humanitários. 

No mais, uma pesquisa específica sobre a constituição e a reprodução do campo

autonomizado do humanitarismo, considerado em suas dimensões produtiva, financeira

e ideológica, poderia mostrar se de fato o papel mais profundo que o humanitarismo

cumpre no processo de modernização contemporâneo estaria restrito ao incremento da

divisão social  do trabalho (complexo)  no país  que executa  seus  protocolos  jurídicos,

gerando empregos para advogados, juízes,  analistas,  pesquisadores, reproduzindo por

consequência  um  extenso  mercado  secundário  dos  direitos  inalienáveis,  mas

intercambiáveis  e  constituindo  a  superestrutura  da  administração  ritualizada  e

burocratizada dos sacrifícios de seres não-rentáveis.

Nos  nossos  dias,  contudo,  o  setor  humanitário  atingiu  uma  complexidade

econômico-financeira sem precedentes. À guisa de ilustração, caberia mencionar que o

orçamento das agências humanitárias,  tais como a ACNUR, é diretamente ligado aos

principais  clientes  fornecedores  de  insumos  humanitários,  comercializados  em feiras

dedicadas ao setor que fazem dos próprios refugiados uma demanda venal como outra

qualquer. Evidentemente, uma pesquisa sobre os meandros da reprodução ficcionalizada

do  Capital  nas  agências  humanitárias  internacionais  pode  se  mostrar  bastante

interessante,  ao  pontuar  os  caminhos  entre  as  dívidas  públicas  de  estados  (como  a

Alemanha,  a  França,  a  Suíça,  o  Reino  Unido  ou os  EUA)  e  os  investimentos  destes

mesmos  países  no  orçamento  geral  da  ONU  e  particularmente  da  ACNUR,  depois

realizados  com  a  compra  de  material  utilizado  na  reprodução  das  populações

vulneráveis  rotuladas como refugiados em campos de concentração e assentamentos

humanitários.

O Arsenal  da  Esperança,  uma instituição humanitária  típica  deste  cenário  de

financiabilidade fictícia estatal da gestão colapsada de exércitos industriais de reserva,

lança mão de métodos de reprodução em simulacro da sujeição ao mundo do trabalho,

da mercadoria e do dinheiro. Para isso a organização criou uma moeda paralela, o AR$,
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ou o Arsenal, que é fornecido para moradores de rua em troca de latinhas de alumínio e

materiais para reciclagem. De posse da moeda-simulacro, o morador de rua pode obter,

a custos convertidos em AR$, um conjunto seletivo de mercadorias, tais como roupas,

sapatos, gêneros alimentícios. Ao fim das contas, o uso do AR$ propõe uma forma de

moralização do consumo,  já  que o  Arsenal,  diferente  da  forma-dinheiro,  não possui

amor  no  corpo  e  não  se  deixa  trocar  por  qualquer  mercadoria:  X  litros  de  bebidas

alcoólicas não podem ser expressos em AR$, já que no mundo desta moeda-simulacro

não existe proporção para esta relação, mesmo que na sua forma original o dinheiro

tenha sido apresentado por Marx como um equivalente geral entre a pinga e a bíblia. No

idílio do Arsenal, contudo, a pinga se torna extra commercium hominum.

O Arsenal acolhe unicamente homens, em que pese a presença da mulher em

condição de rua na metrópole paulistana. Para os funcionários humanitários do Arsenal,

o homem é o pilar da família e se o homem conseguir se recolocar de pé socialmente

essa bem-aventurança reverberará sobre todos os seus.

O marco histórico da experiência do Arsenal é a generalização do colapso da

modernização,  já  que este  período inaugura  a  universalização do capital  fictício  que

torna o dinheiro uma forma social sacrificial incapaz de valorizar valor, um dinheiro sem

valor. 

A experiência de sofrimento, mediada pelo dinheiro sem valor deveria nos fazer

elevar a própria dinâmica sacrificial do dinheiro enquanto forma social fetichista a ser

posta em questão, em vez de instigar a criatividade para formas derivadas de sacrifício.

(KURZ, 2014)

A  matéria  social  sobre  a  qual  o  Arsenal  atua  é  o  tempo,  a  espera  da

ressocialização  prometida  nos  mesmos  termos  da  sociabilidade  moderna,  a  saber,  o

trabalho produtor  de valor,  capaz de produzir  contextos  de consumo monetarizado.

Uma promessa que ninguém pode cumprir e que só se mantém em simulacro – com isso

interrompendo  qualquer  possibilidade  de  reflexão  sobre  o  contexto  culpabilizador  e

individualizante da produção de sujeitos do dinheiro fictício.

O  nome  ‘Arsenal’  deriva  da  experiência  italiana,  surgida  da  ocupação  de  um

antigo depósito de armas da primeira guerra mundial abandonado no norte da cidade de

Turim. A apropriação do nome Arsenal não deixa de espelhar, contudo, que a prática da
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mobilização  do  trabalho  é  indissociável  do  controle  policialesco  sobre  o  corpo

objetivado sob a forma da mercadoria.

Também não pode passar desapercebido o fato de que o governo do Estado se

utilize  da  Igreja  Católica para pôr em movimento as práticas  de  ‘ressocialização’  de

moradores de rua, já que em matéria de culpa não há ninguém mais potente para a

administração anímica do que os empunhadores de cruzes.

Por  sua  vez,  os  missionários  Scalabrinianos,  já  envolvidos  com  a  questão

migratória desde meados do século XIX, em meio às discussões do Seminário João XXIII,

fundam a  AVIM em 1974,  primeiro  na  sede  da  Pastoral  do  Migrante,  no  bairro  do

Ipiranga, em São Paulo, como instituição em contraponto à prática da CETREN. Dez

anos mais tarde ela se transfere para o bairro do Glicério, onde se localiza até hoje.

Em uma primeira fase, entre 1974 e meados da década de 1980, a associação se

volta principalmente para habitantes das periferias e imigrantes nordestinos, engajados

na construção civil na capital ou como boias-frias no trabalho temporário do corte da

cana (as andorinhas de José de Souza Martins – 1986). Durante a década de 1980, as altas

taxas de desemprego brasileiras colocavam no centro a necessidade de elaboração do

temário econômico-social na mobilização de trajetórias da migração interna no país.

Em  um  momento  seguinte,  já  na  década  de  1990,  podemos  acompanhar  o

aumento de imigrantes latino-americanos, principalmente bolivianos, que passaram a

costurar suas redes sociais pela cidade de São Paulo por meio da incorporação precária

na produção têxtil paulistana.

Em 2003 a AVIM deixa de ser uma associação jurídica e é transformada na Casa

do  Migrante,  assumida  integralmente  pelos  Missionários  Scalabrinianos,  com  a

colaboração  de  leigos  voluntários.  Desde  2006  a  Casa  do  Migrante  passa  por  uma

reestruturação devido a uma guinada ideológica promovida pela recém-criada Pastoral

da Mobilidade Humana. 

O paradigma da mobilidade humana e dos direitos humanos reorienta a prática

pastoral da Casa, até então orientada pela Pastoral do Migrante, mais ligada às questões

socioeconômicas. Aos poucos a casa redefine o sentido do acolhimento e se transforma

em Missão Paz – orientada para a recepção de imigrantes internacionais solicitantes de

refúgio.
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O  paradigma  da  mobilidade  humana  aponta  para  um  vínculo  claro  com  as

concepções apologéticas do trabalho, uma vez que este é entendido como capacidade

trans histórica de transformação da natureza pelo homem. Essa concepção afasta do

horizonte a possibilidade de uma concepção mais crítica à sociabilidade capitalista (a

própria  relação  de  trabalho  perde  sua  historicidade  e  a  tensão  específica  de  cada

contexto) para dar lugar a reflexões bastante superficiais sobre os momentos de exceção

da sociabilidade moderna, dificilmente entendidos – e criticados – fora do nexo social da

mercadoria,  do  trabalho  e  do  Estado,  por  isso  mesmo,  apologéticas  das  formas

naturalizadas em defesa da política internacional de direitos humanos.

Uma parte considerável da nossa pesquisa foi realizada no interior do complexo

da Missão Paz, tendo feito uma série de entrevistas e um acompanhamento cotidiano do

acolhimento da população imigrante africana na Casa do Migrante.

Os albergues para populações de rua, os presídios e mesmo as hospedarias para

imigrantes são pensados aqui como formas de manifestação do campo no colapso da

modernização.  São ‘zonas  de espera’  (ARANTES,  2014,  p.141)  que  funcionam como

territorialidades de confinamento de uma população que já não consegue encontrar uma

incorporação estável em nenhum mercado de trabalho nacional e por consequência, no

ordenamento jurídico que lhe corresponde.

Concomitantemente,  o  desmanche  do  pertencimento  à  esfera  da  sujeição  ao

trabalho faz da cidadania – e do pertencimento jurídico a um Estado Nacional – nada

mais do que um vínculo formal e vazio. O apátrida é caso da radical expropriação do

ordenamento jurídico do Estado de onde emigrou, já que se trata de um tipo social que

sequer teve o vínculo formal reconhecido no contexto inicial.

Mas os refugiados mantêm a própria nacionalidade, ainda que o estado de coisas

os tenha impedido de viver neste ou naquele país. Quando são recebidos em um novo

Estado  e,  por  meio  de ordenamentos  jurídicos  específicos  de  cada  país,  adquirem o

status  sempre provisório de Refugiado, passam a experimentar uma condição jurídica

esdrúxula. A cidadania nacional formal do solicitante de refúgio, tornada cinzas pelo

colapso do processo de modernização, é transfigurada em uma cidadania provisória e

particular no interior do Estado que vem a acolhê-lo. A projeção imaginativa e ingênua

do  humanitarismo  concede  vistos  humanitários  a  refugiados  porque  acredita  que  a
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situação da qual o imigrante foi forçado a fugir será solucionada e tão logo se normalize

esta pessoa poderá voltar ao país de onde fugiu.

Além  dos  campos  de  concentração  de  refugiados,  a  maior  parte  em  zonas

fronteiriças  nacionais  na  África  e  na  Ásia,  mas  também presentes  nas  Américas,  no

cenário global atual, diversas metrópoles urbanas passam a ser povoadas por uma série

de ‘zonas de espera’, no qual o imigrante e o trabalhador em geral aguardam por uma

oportunidade de emprego, via de regra precária e temporária.

Enquanto  são  acolhidos  por  instituições  de  assistência  social,  os  imigrantes

convivem  com  seus  traumas.  A  pesquisa  em  Psicologia  Social  de  Tânia  Oliveira

(OLIVEIRA, 2011) trata do esquecimento do passado por imigrantes africanos abrigados

na  Missão  Paz,  em São  Paulo.  A  autora  nos  mostra  como os  traumas  sofridos  nos

contextos de emigração, nas travessias e nas primeiras tentativas de socialização em São

Paulo interferem diretamente na elaboração das suas trajetórias nas entrevistas com o

CONARE (Comitê Nacional do Refugiado) para pleitear o Estatuto do Refugiado. Aqui

já  percebemos  como,  em  função  das  suas  memórias  bloqueadas  pelas  violações  e

traumas da emigração e da travessia, os relatos nos quais o CONARE se baseia para

investigar a procedência da solicitação de refúgio já estão comprometidos de antemão.

Entretanto, o processo de solicitação de refúgio no Brasil é bastante nebuloso e

problemático, permeado por um sentimento paranoico de sigilos e obtusos protocolos

de confidencialidade. Para entrarmos nessa questão, nossa pesquisa deve encaminhar-se

inevitavelmente,  ao  tema  da  recepção  do  Estatuto  do  Refugiado  no  Brasil  e  a

transfiguração histórica e social da figura do imigrante em refugiado, da década de 1980

aos dias de hoje.

Mas,  para  um  entendimento  mais  profundo  da  situação  do  imigrante

contemporâneo, uma análise crítica dos procedimentos jurídicos do Estado brasileiro

não são nem de longe suficientes.  Para isso, outras perguntas de um pouco mais de

fôlego precisam ser enunciadas.

Para que chegássemos à vigência do paradigma do humanitarismo, a partir do

qual orbitam as teorias e políticas dos Direitos Humanos, inclusive a própria recepção do

Estatuto  do  Refugiado  no  Brasil,  o  processo  de  modernização  precisou  sofrer  uma

viragem.
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Desde a segunda guerra, com a expropriação em massa de populações inteiras

atingindo os  quatro cantos  do planeta,  o  ordenamento jurídico  foi  se  aperfeiçoando

internamente  ao  campo  autonomizado  da  política,  com  vistas  a  acolher  vítimas  de

violência  em  um  ordenamento  jurídico  global,  elaborado  pelas  Nações  Unidas  e

capitaneado pela Otan.

De outra parte, desde os anos 1970, a microeletrônica, a automação industrial e a

revolução verde elevaram a uma escala inimaginável o ritmo de substituição do trabalho

vivo nos processos globais de produção. 

Assim, se no século XIX Karl Marx apresentava as migrações como movidas por

um motor subterrâneo, a saber, o constante revolucionamento das forças produtivas, no

início do século XXI o que vemos é esta lógica levada a extremos.

De forma que o surgimento do campo do juridificado, do humanitarismo, ao

longo do século XX, inevitavelmente tem de se ver com seu lastro histórico-social: o

acolhimento  jurídico  das  levas  cada  vez  maiores  de  exércitos  de  trabalhadores  sem

trabalho está na encruzilhada do desmanche interno dos regimes de soberania nacional

no colapso do processo de modernização.

Por consequência, o surgimento do paradigma da mobilidade humana, para ser

entendido  com um mínimo  de  profundidade,  deve  ser  visto  em sua  relação  com  a

transformação do estatuto da soberania dos modernos territórios nacionais e a redução

da cidadania burguesa a seu próprio fundamento: um princípio formal vazio.

Para esquadrinhar o problema da forma social da cidadania moderna, as reflexões

de Walter Benjamin e Robert Kurz são preciosas, ao prepararem uma crítica radical da

cidadania burguesa. E a relação entre a forma social da mercadoria e a forma social do

direito, tal como elaborada por Eugeni Pachukanis também dá subsídios fundamentais

neste  aspecto.  Benjamin também é seminal  na interpretação da  teoria  do Estado de

Exceção  de  Carl  Schmitt,  o  regime  político  ao  qual  a  Soberania  do  Estado  está

subsumida desde o início do século XX.

Enquanto ainda subsistem, os regimes de soberania em crise produzem também

territorialidades que confrontam diretamente o controle político, militar e econômico e

que passam a dispor de máquinas de guerra e formas de governabilidade determinadas

de perto pela economia de saque;  as  necropolíticas (MBEMBE, 2016)  transformam o

244



planeta em uma zona fronteiriça global. (BAUMAN, 2002, p.81). Ainda de acordo com a

sugestão de Bauman, desde 2001 as populações identificadas como refugiadas – o lixo

humano  produzido  pelo  território  fronteiriço  global  –  tornam-se  alvo  de  ações  de

controle executadas em nome da segurança ameaçada pelo terrorismo. Nos refugiados

seriam  depositados  parte  dos  medos,  ressentimentos  e  angústias  característicos  da

globalização (BAUMAN, 2002, 84).

No certame das relações internacionais, o humanitarismo ergue-se mediante a

constituição  de  um  setor  econômico-financeiro  complexo  e  multiterritorial.  Um

conjunto de interpretações vem elaborando o papel contraditório exercido pela ajuda

humanitária, seja por meio de doações em dinheiro, mercadorias ou do investimento em

mercados falidos. Nas duas últimas décadas principalmente, o princípio de venalidade

contido nos Direitos Humanos tem se mostrado de forma trágica e espetacular, como

veremos a seguir.

Assim, nesse quadro,  também o humanitarismo pode surgir  transfigurado:  de

ideologia do direito à dignidade humana a instrumento de dumping humanitário. Vamos

ao problema.

245



1.1 - Mobilidade humana e migrações forçadas 

 

A questão migratória do africano no Brasil contemporâneo está mais ou menos

em sintonia com um entendimento relacionado com a própria questão migratória global

contemporânea  e  justamente  por  isso  com os  pés  fincados  na  defesa  dos  direitos  à

dignidade humana, haja vista a série de atrocidades a que tem sido submetida grande

parte dos indivíduos e grupos sociais que se deslocam pelo mundo como imigrantes.

Esta posição político-ideológica  entende o imigrante  antes  de  mais  como um

sujeito com direito a direitos (Arendt) e se articula teoricamente com uma regressão

interpretativa que ignora as especificidades das migrações modernas no que concerne ao

exercício da mobilidade do trabalho. 

Para  fazer  ouvir  a  reivindicação  do  direito  a  ter  direitos  surgiu  nas  últimas

décadas nos estudos migratórios a (in)definição conceitual de ‘mobilidade humana’:

Desde os mais remotos tempos, as pessoas se movem pelo planeta. Mais do que em
qualquer  outro  momento  da  história,  hoje  as  pessoas  estão  se  movendo  mais
rapidamente e percorrendo distâncias mais longas por uma complexa teia de razões.
Algumas partem em busca de melhores condições de vida, outras tentando escapar
de conflitos, perseguição e violações de direitos humanos. Há ainda os que deixam
seus lares em razão de mudanças climáticas e desastres ambientais. Às vezes, migrar
é uma escolha, noutras,  uma necessidade.  (ISABEL MARQUEZ  apud  LIMA et al,
2017).

A (in)definição da mobilidade humana esconde-se assim atrás de tautologias e

generalizações que pouco ou nada têm a dizer sobre a forma social por trás da produção

da migração. Dizer que as pessoas se movem pelo planeta desde os tempos mais remotos

é uma generalização de tom iluminista já em si problemática, uma vez que é necessário

ter algum conhecimento sobre toda a história da civilização para poder afirmar que o

deslocamento espacial é uma ‘vérité humaine’. Atrás da tese iluminista, entretanto, a

invariável  nada  tem  a  oferecer  para  quem  quer  entender  as  particularidades  da

mobilidade moderna para além do sermão dominical que também elabora sua visão de

mundo a partir das ‘vérités éternelles’. E, em que pese o masoquismo inerente à auto-

sujeição do mundo do trabalho, não se tem notícia de alguém que resolveu emigrar para

ver as suas condições de vida piorarem, de modo que a definição da mobilidade como

invariável  humana  na  eterna  busca  por  melhores  condições  de  vida  é  duplamente
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incapaz, justamente na medida em que projeta a sociabilidade burguesa até os confins da

História Universal.

Mas não é só em função das suas tautologias e generalizações obtusas que o

conceito  de  mobilidade  humana  presta  um  desserviço  ao  entendimento  crítico  das

migrações. A ideia de mobilidade humana passou a ocupar o pano de fundo teórico -

com a profundidade de uma poça d’água – de grande parte das elaborações dos estudos

migratórios e da totalidade das proposições políticas, as quais se veem umbilicalmente

ligadas e atadas à elaboração reprodutória da sociabilidade burguesa:

Fez-se  necessário,  portanto,  compreender  a  dinâmica  da  mobilidade  humana  e  a
diversidade dos fluxos migratórios a fim de aprimorar as respostas do Estado em
termos de políticas, legislação e governança institucional, bem como de estratégias
de cooperação internacional frente à migração. (IPEA, 2015, p.14).

Assim, tão logo oferecemos a mão para aceitar as suas definições aparentemente

óbvias e inquestionáveis, sentimos o leve repuxar dos aparatos de controle postos em

marcha pelas cínicas forças de governabilidade da gestão incontrolável do colapso da

modernização.

Entretanto,  o  paradigma  humanitário  só  faz  o  seu  conceito  de  mobilidade

humana  tocar  no  solo  a  partir  de  expedientes  concretos  de  sujeição  jurídica.  E  o

refugiado é a figura de proa no que concerne ao contingenciamento de um grupo de

imigrantes africanos socializados no Brasil desde o final do século XX.

Para se fazer valer e ganhar legitimidade social, o paradigma do humanitarismo e

seus  expedientes concretos assentam suas elaborações teórico-políticas em definições

conceituais inconsistentes,  que nem por isso deixam de conter uma operacionalidade

prática. 

No  caso  dos  aparatos  de  controle  ligados  ao  Estatuto  do  Refugiado,  suas

deficiências  teóricas  mais  gritantes  residem  na  insustentável  diferenciação  entre  as

migrações forçadas e as migrações livres. Nesse campo, a diferenciação entre imigrantes

forçados e imigrantes livres existiria justamente para garantir uma separação aparente

entre fenômenos para os quais caberiam respostas políticas diferenciadas.

Tal separação, contudo, apesar de operacionalizada, não se sustenta do ponto de

vista  da  experiência  sóciohistórica  contemporânea,  já  que  também  os  chamados

imigrantes  forçados  traçam  estratégias  fetichistas  de  mobilidade  do  trabalho  –  da
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compra  de  passagens  aéreas  às  viagens  às  escuras  nos  porões  dos  navios  da  África

atlântica, estratégias que só são possíveis porque sabem que poderão tentar alugar a sua

força de trabalho em outro lugar no qual a mobilidade do trabalho também é a regra

geral.  E,  em  ambos  os  fenômenos,  a  própria  mobilidade  do  trabalho  é  a  sujeição

primária e compulsória, e por isso forçada, da experiência social em sentido amplo. Não

existem emigrantes que não sejam forçados pela violência econômica; e, por outro lado,

a violência extraeconômica, policial ou jurídica, sempre está à espreita para constranger

o sujeito socializado sob o Capital a se submeter aos expedientes que se lhe apresentam,

bloqueando grandes recusas.

A socialização  por  meio  da  mobilidade  do  trabalho borra  as  fronteiras  entre

imigrantes livres e forçados porque sabe que a própria sujeição ao trabalho reside na

privação de estratégias que não reiterem a  própria  sujeição ao trabalho.  Livres para

escolher entre escolhas de livre-sujeição.

No mais, já a elaboração de Marx apontava para situar o problema da violência

como dimensão extrapolada da própria socialização sob o Capital – e por isso qualquer

referência a situações de violação física ou psicológica deve ter em conta que se trata

antes  de  formas  de  violência  extraeconômicas  que  só  têm  existência  garantida  em

função da violência econômica inaugural que a pressupõe.

Todavia, como sabemos, a condição de Refugiado não é tratada juridicamente da

mesma forma em todo o planeta, já que depende de uma legislação nacional específica –

tema que já anuncia a contradição fundante dos direitos humanos sempre sujeitos ao

aparelho constitucional nacional em que pese a sua pretensa universalidade.

No Brasil  o Estatuto do Refugiado se  consolidou como uma chancela para a

imigração temporária-precária e fez do imigrante em situação de solicitação de refúgio

um trabalhador para o qual as condições de trabalho são especialmente degradantes,

sujeitados a humilhações de segunda ordem. A particularidade da recepção nacional do

Estatuto do Refugiado no Brasil transformou o imigrante do Sul Global em força de

trabalho barateada pela  impossibilidade do estabelecimento de contratos de trabalho

definitivos.

Mas, para que tenhamos chegado a isso foi necessário que essa situação tenha

sido historicamente produzida. Neste aspecto a figura do imigrante angolano nos parece
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paradigmática, já que em pouco menos de 30 anos transitou, por meio da persuasão e do

constrangimento,  da  posição  do  imigrante  amplamente  acolhido  por  agências

consulares,  à  situação  do  ‘solicitante  de  refúgio’  em  processos  intermináveis  de

indeferimento.

Para  levarmos  em  consideração  a  situação  do  imigrante  africano  no  Brasil

contemporâneo, entretanto, para além da história de constituição do vínculo territorial

do Atlântico Sul como espaço metropolizado de circulação da mobilidade do trabalho

em crise, é necessário ver o problema de outro prisma, a saber a condição jurídica que

permite que um indivíduo alugue sua força de trabalho por um determinado período de

tempo em troca de uma quantia em dinheiro estipulada por uma relação contratual, ou

seja, a constituição da cidadania burguesa – o moderno contrato social.

A  situação  da  imigração  africana  no  Brasil  contemporâneo  aponta  para  uma

particularidade  no  que  concerne  ao  estatuto  jurídico  ao  qual  são  atrelados  estes

indivíduos, já que dados do CONARE nos mostram que grande parte dos imigrantes de

origem africana no Brasil contemporâneo estão ligados aos protocolos da solicitação de

refúgio no país.

Tão logo o Estatuto do Refugiado foi regulamentado no Brasil, o ‘solicitante de

refúgio’ surge como uma figura em ascensão. Os dados do CONARE mostram que em

2012, o número de concessões de refúgio foi de 199. Em 2013 o número cresceu para 649

(sendo que, desses, 283 eram sírios) - a soma de todos os outros (haitianos, colombianos

e todos os africanos) não passou de 366. Entretanto, o número de solicitações de refúgio

em 2012 foi de 2,1 mil  e em 2013 foi de 5,2 mil. Ou seja,  em 2013 apenas 9,5% dos

pedidos foram aceitos. Em 2012 apenas 12% dos pedidos foram aceitos. 

A taxa de pedidos ainda não julgados é bastante alta. Em 2013, 21% dos casos

foram julgados e 27% em 2014, sendo que dos processos deferidos os sírios foram a

grande  maioria  naquele  ano.  Em  que  pese  a  morosidade  da  análise,  o  número  de

concessões também vem caindo. Somente entre 2016 e 2015 a taxa de deferimento caiu

28%, mantendo cada vez mais pessoas na posição sombria de ‘solicitante de refúgio’,

aguardando a reconsideração.

De acordo com a  Polícia  Federal,  em 2014  viviam no Brasil  cerca  de  30  mil

imigrantes vindos do continente africano. E de acordo com as últimas estatísticas do
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CONARE,  até  2016  os  dados  acumulados  mostravam um total  de  7.206  senegaleses,

2.281 angolanos e 2.167 congoleses que solicitaram acesso ao Estatuto do Refugiado.

Destes, 1.420 angolanos, 968 congoleses e apenas 7 senegaleses obtiveram o acesso ao

Estatuto do Refúgio. 

Em que pese a ausência de qualquer documento público a respeito dos critérios

efetivamente utilizados para a concessão do refúgio a solicitantes há que se notar que até

2012 o imigrante angolano era relativamente mais aceito; isso até a publicação de uma

diretriz do CONARE que, em 28 de setembro de 2012, determinou a interrupção da

concessão do refúgio a solicitantes de Angola.

A interrupção da concessão revela uma contradição interna aos protocolos de

elegibilidade, já que por um lado estabelece um critério de acordo com o qual todos os

nacionais de Angola devem ser avaliados, mas, ao mesmo tempo, anuncia que haverá

exceções para alguns indivíduos:

Persistem, no entanto, duas categorias de refugiados angolanos para quem a cessação
não se  aplica:  aqueles  que  continuam a  ter  um receio  fundado de perseguição e
aqueles  que  têm  razões  imperiosas  resultantes  de  perseguições  anteriores  para
recusar  valer-se  da  proteção do país  de residência  habitual.  Assim,  por  exemplo,
tendo em conta  as  lutas  na  Província  de Cabinda,  o ACNUR recomenda que os
Estados  implementem  procedimentos  de  isenção  simplificados  para  refugiados
angolanos provenientes desta província. (LIMA et al, 2017, p.54)

Assim, fica a pergunta: se de um lado a avaliação das solicitações de refúgio deve

considerar cada caso individual, particular e concreto, levando em conta as condições

individuais de violação aos quais este solicitante foi submetido, qual é o sentido de uma

diretriz nacional para a concessão de refúgio?

Por outro lado, se realmente existem diretrizes nacionais para a concessão de

refúgio, é possível afirmar que o solicitante proveniente do Senegal não era aceito como

refugiado, salvo exceções. Vale notar que o aumento da imigração de senegaleses no

Brasil também se comunica com a situação migratória na França, em crescente restrição,

principalmente após a crise de 2008.

Em relação aos solicitantes congoleses no ano de 2016 é possível observar uma

taxa superior de deferimento: 382 solicitações para 189 concessões. Mesmo assim a taxa

fica abaixo da aceitação dos sírios, envolvidos em conflitos se não da mesma magnitude,

em situação pior. Já que o Congo vive o epicentro daquilo que se convencionou chamar

de  Guerra  Mundial  Africana,  não  pode  haver  motivos  possíveis  para  uma  aceitação
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relativamente  mais  baixa  senão  o  chamado  ‘aprimoramento  metodológico’  das

avaliações.

Como é de conhecimento geral,  de 2010 a  2015 o  número de solicitações  de

refúgio no Brasil aumentou cerca de 30 vezes, de aproximadamente mil pedidos em 2010

para  cerca  de  28  mil  pedidos  em  2015.  Com  isso  também  o  chamado  passivo  de

solicitações aumentou:

Fonte: CONARE (2016)

No início de 2017 o CONARE contava com mais de 25 mil pedidos em avaliação.

O  prazo  para  avaliação  também  aumentou  e  há  relatos  de  pessoas  com  o  pedido

pendente  por  períodos  superiores  a  2  anos.  Aproximadamente  um  em  cada  quatro

pedidos  de  senegaleses  estão  pendentes  e  o  indeferimento  atinge  quase  100%  dos

pedidos respondidos.

O número de julgamentos também aumentou: de cerca de 400 pedidos julgados

em 2010 para 2.400 pedidos em 2014, seguido de 1.600 julgamentos em 2015. Note-se que

2014  foi  o  ano  em  que  os  pedidos  de  solicitação  de  imigrantes  vindos  da  Síria

despontaram, causando um leve aumento nas concessões do CONARE, quando passou-
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se de cerca de 5.000 refugiados reconhecidos para cerca de 7.600, dos quais cerca de

2.300 são sírios.

Em  relação  aos  indeferimentos,  é  possível  notar  um  aumento  considerável.

Somente em relação a 2015 a taxa de deferimento caiu cerca de 30%: Em 2015 foram

realizadas 28.670 solicitações,  das quais  foram deferidas 1.231,  e  indeferidas 450.  Em

2016 foram realizadas 35.464 solicitações, sendo 886 deferidas e 514 indeferidas. 

A  partir  de  2015,  entretanto,  o  número  de  pedidos  julgados  passou  a  cair

anualmente, em que pese o aumento contínuo das solicitações.

Tais  dados  são  uma  amostra  bastante  representativa  dos  grupos  sujeitos  à

situação de ‘solicitantes de refúgio’ em análise. E, como os pedidos indeferidos estão

sujeitos  a  reconsideração,  na  prática,  a  situação  dos  solicitantes  indeferidos  e  dos

solicitantes ainda não julgados são indiscerníveis.

Esses  números  são  bastante  díspares  dos  dados  referentes  aos  imigrantes  do

Norte Global que obtêm com muito mais facilidade o acesso ao Registro Nacional de

Estrangeiro  (RNE)  em  função  dos  vínculos  empregatícios  que  estabelecem,

notadamente em degraus mais altos da divisão social do trabalho.

A  legislação  brasileira  permite  a  obtenção  do  RNE  para  situações  bastante

específicas, como gestor de uma empresa start-up, gestor de um capital mínimo de 150

mil reais, como investigador ou especialista de alto nível, como pensionista cuja renda

mínima seja de 2.000 dólares ou ainda como cônjuge ou genitor de um(a) brasileiro(a).

Via  de  regra,  os  imigrantes  europeus,  norte-americanos  ou  mesmo  chineses

costumam obter com relativa facilidade vistos temporários ou permanentes, o que os

situa em outra dimensão na socialização no Brasil, a saber como gestores e tecnocratas,

trabalhadores complexos de humilhação primária.

A participação dos imigrantes de Angola constitui  um capítulo paradigmático

desse tratamento diferenciado dos imigrantes do Sul Global no Brasil contemporâneo.

Acreditamos que a pesquisa sobre a imigração pode abrir uma discussão sobre a forma

como a sociedade passou a digerir a interpretação dos fenômenos migratórios do fim do

século XX enquanto objeto concernente à questão humanitária e os imigrantes enquanto

refugiados. 
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1.2 - Direitos humanos e a crise do Estado-Nação

Existirá  um vínculo interno  entre  a  consolidação do campo humanitário  por

meio de normas territoriais e a crise do capitalismo contemporâneo? A resposta pode

mudar de figura se pensarmos a relação entre territórios e normas do ponto de vista da

crítica ao processo de modernização.

A  formação  do  campo  jurídico  dos  Direitos  Humanos,  cristalizada  pela

Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão,  documento  auge  da  revolução

francesa, é constituinte da posição atual dos aparatos jurídicos humanitários no mundo.

Bem, o filósofo conservador inglês Burke, contemporâneo da revolução francesa

não acreditava que algum princípio humano pudesse ser garantido pela lei. Burke dizia

que “Os direitos do homem são uma abstração. Os direitos do homem são os direitos de

um inglês” e só podem ser alcançados por alguma “Herança vinculada”. Hannah Arendt

já demonstrou que a crise dos Estados Nacionais15 pôs fim aos direitos do homem, o que

a levou a dizer que, na prática, o conservador Burke tinha razão:

15

 Os apátridas e as minorias, denominados com razão ‘primos em primeiro grau’ não
dispunham de governos que os representassem e protegessem e, por isso, eram forçados a viver
ou sob leis de exceção dos Tratados de Minorias ou sob condições de absoluta ausência de lei.
(...) A incapacidade constitucional dos Estados-nações europeus de proteger os direitos humanos
dos que haviam perdido os seus direitos nacionais permitiu aos governos opressores impor a sua
escala de valores até mesmo sobre os países oponentes. Aqueles a quem havia escolhido como
refugo da terra – judeus, trotskistas, etc. – eram realmente recebidos como refugo da terra em
toda parte. (...) O jornal oficial da SS, Schwartze Korps disse explicitamente em 1938 que, se o
mundo ainda não estava convencido de que os judeus eram o refugo da terra, iria convencer-se
tão logo, transformados em mendigos sem identificação, sem nacionalidade, sem dinheiro e sem
passaporte, esses judeus começassem a atormentá-los em suas fronteiras. A incrível desgraça do
número  crescente  de  pessoas  inocentes  demonstrava  na  prática  que  eram  certas  as  cínicas
afirmações  dos  movimentos  totalitários  de  que  não  existiam  direitos  humanos  inalienáveis,
enquanto as afirmações das democracias em contrário revelavam hipocrisia e covardia ante a
cruel  majestade de um mundo novo. A própria expressão ‘direitos humanos’  tornou-se para
todos os interessados – vítimas, opressores e espectadores - uma prova de idealismo fútil ou de
tonta e leviana hipocrisia. (ARENDT, pp. 287, 2012)
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O conceito de direitos humanos, baseado na suposta existência de um ser humano
em si, desmoronou no mesmo instante em que aqueles que diziam acreditar nele se
confrontaram pela primeira vez com seres que haviam realmente perdido todas as
outras qualidades e relações específicas – exceto que ainda eram humanos. O mundo
não  viu  nada  de  sagrado  na  abstrata  nudez  de  ser  unicamente  humano.  Os
sobreviventes de campos de extermínio, os internados em campos de concentração e
de refugiados, e até os relativamente afortunados apátridas puderam ver que a nudez
abstrata  de  serem  unicamente  humanos  era  o  maior  risco  que  corriam.  (…)  A
Declaração dos Direitos do Homem, no fim do século XVIII, foi um marco decisivo
na história. Significava que doravante o Homem, e não o comando de Deus nem os
costumes da história, seria a fonte da Lei. (...) Mas havia outra implicação que os
autores da Declaração apenas perceberam pela metade. (...) Desde o início, surgia o
paradoxo contido na declaração dos direitos humanos inalienáveis: ela se referia a
um ser humano ‘abstrato’. (...)  O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa
perda coincide com o instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral.
(ARENDT, pp. 256-294, 2012)

Robert Kurz retomou recentemente as elaborações de Arendt sobre a natureza

abstrata  do  sujeito  moderno,  submetendo,  contudo,  aquela  análise  a  um  quadro  de

referência mais amplo:

Todos os anos milhões de seres humanos (entre eles muitas crianças) morrem de
fome e  de  doenças  pela  simples  razão de  não  serem solváveis.  É  verdade  que  o
universalismo ocidental sugere o reconhecimento irrestrito de todos os indivíduos,
em igual medida, como "seres humanos em geral", dotados dos célebres "direitos
inalienáveis".  Mas,  ao  mesmo  tempo,  é  o  mercado  universal  que  forma  o
fundamento  de  todos  os  direitos,  incluindo  os  direitos  humanos  elementares.  A
capacidade de participar numa relação de direito está, assim, ligada à de participar,
duma  forma  ou  doutra,  no  processo  de  valorização  do  capital.  Segundo  esta
definição, o homem tem de ser capaz de trabalhar, tem de ter qualquer coisa para
vender (no limite até os órgãos do seu corpo). A sua existência deve preencher o
critério da rentabilidade. É esta a condição silenciada do direito moderno em geral e,
por  conseguinte  também  dos  direitos  do  homem.  (…)  A  guerra  pela  ordem  do
mundo, que mata  pessoas,  é  conduzida em prol  da  liberdade dos mercados,  que
igualmente mata pessoas e, com isso, também em prol dos direitos humanos, visto
que estes não são imagináveis sem a forma do mercado. Temos de lidar com uma
relação  paradoxal:  reconhecimento  por  meio  do  não-reconhecimento,  ou,
inversamente,  não-reconhecimento  justamente  por  meio  do  reconhecimento.
(KURZ, n.p, 2003b)

Assim,  para  Kurz,  assim  como  para  Arendt,  os  direitos  do  homem  estariam

envolvidos  em  um  paradoxo  fundamental.  Para  Kurz,  todavia,  a  natureza  desta

dimensão abstrata estaria ligada à solvência econômica dos entes modernos.  Kurz nos

alerta que o campo aparentemente autônomo dos Diretos Humanos está assentado num

terreno objetivamente indiferente, uma vez que a socialização por meio do mercado não

reconhece como suficientemente produtivas ou dignas de troca de trabalho milhões de

pessoas todos os dias:

Sob uma tal  ameaça,  a  infelicidade de ser  reconhecido apenas como um homem
abstrato e reduzido transforma-se na duvidosa sorte de ter, pelo menos nesta forma
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fantomática e negativa, um mínimo de existência social, de se parecer, por pouco que
seja, com um ser humano. Pois, se o reconhecimento é apenas negativo e exige uma
submissão, os "excluídos" escapam ainda menos à exigência totalitária do sistema. Só
podem se tornar seres humanos e sujeitos de direito passando por um "processo de
reconhecimento" seletivo. (KURZ, 2003b, n.p.) 

A solvência econômica seria assim o critério de exclusão/inclusão dos sujeitos

empíricos na socialização do valor ou na sua eliminação, graças à abstração real da sua

existência.  Por um lado, a universalização do direito reconhece todos – somos todos

inseridos – por outro lado, a cada rodada do capitalismo, novos sujeitos são excluídos do

processo de troca.

Para isso, a promessa dos direitos do homem é já, em si mesma, uma ameaça: (de ser
reduzido à vida nua) quando as condições não-ditas  que definem "o homem" na
modernidade não podem ser preenchidas, não há reconhecimento. Nos nossos dias, a
maioria  dos  humanos  já  não  pode  preencher  esses  requisitos,  mesmo  que  se
esforcem, até ao autossacrifício, por se submeterem à forma abstrata do dinheiro e
do direito. (KURZ, 2003b, n.p.)

Como sabemos, o Estatuto do Refugiado abriga-se no campo jurídico-político

dos  direitos  humanos.  As  normativas  territoriais  que  concernem  a  administração

populacional  dos  não-rentáveis,  estão  amparadas,  portanto,  em  tais  formulações

paradoxais  que  exigem  o  cumprimento  de  direitos  na  mesma  medida  em  que

obscurecem  o  fundamento  de  solvabilidade  econômica  inerente  a  qualquer

pertencimento político. É a partir destes elementos que a falta de autonomia relativa do

Estatuto do Refugiado precisa ser encarada: como aparato de gestão de seres humanos

não-rentáveis, produto do colapso da modernização.
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1.3 - O Estatuto jurídico do Refugiado

A  situação  jurídica  particular  do  Refugiado  e  do  seu  sub-expediente  –  o

‘solicitante de refúgio’ – no Brasil definirá o quadro no qual estes indivíduos virão a se

submeter à violência econômica enquanto tal, já que a justiça e o direito são os meios

pelos quais a violência direta, extraeconômica, faz de si o meio de execução violenta da

sujeição ao trabalho e ao Capital. 

Conforme  anotava  Walter  Benjamin,  já  nos  anos  1920,  a  eliminação  dos

questionamentos  acerca  do  exercício  da  violência  enquanto  tal  constitui  uma pedra

angular em que se assenta o direito moderno, já que a violência é entendida enquanto

matéria-prima natural sobre a qual cumpriria fazer descer a mão estreita da Justiça. A

violência,  para  o  direito  natural  e  civil,  deve  ser  posta  em  prática  como  meio  de

realização da Justiça, que a legitimaria a posteriori, em razão dos seus fins. (BENJAMIN,

2010, p.121)

Ainda de acordo com Benjamin, é a constituição da Razão de Estado, segundo a

qual todo cidadão abre mão de todo o seu poder em função do poder maior, que oferece

a instância legitimadora do exercício da Justiça e do direito. A partir do século XIX, com

a teoria  da  evolução de Darwin,  a  violência  passa  a  ser  entendida  como um dogma

inaugural adequado a todos os princípios da natureza e por decorrência de todo direito

(2010, p.123).

Em que pesem as diferenças das escolas do direito natural e do direito positivo,

para Benjamin ambas se encontrariam no princípio segundo o qual fins justos podem ser

alcançados  por  meios  justificados.  O  direito  positivo,  entretanto,  exige  uma  sanção

prévia ao exercício do fim:

O  direito  positivo,  quando  consciente  de  suas  raízes,  com  certeza  reivindicará
reconhecer  e  fomentar  o  interesse  da  humanidade  [leia-se  da  divisão  social  do
trabalho] na pessoa de cada indivíduo. Ele enxerga tal interesse na apresentação e na
manutenção de uma ordem de destino. Assim como esta ordem, que o direito, com
razão, pretende conservar, não deve ser poupada de crítica, assim também qualquer
contestação dessa ordem se revela impotente quando feita apenas em nome de uma
“liberdade” sem forma. E será totalmente impotente, se, em vez de se voltar contra a
ordenação de direito por inteiro, atacar apenas leis ou práticas de direito isoladas,
que o direito protegerá  então com seu poder.  (BENJAMIN, 2010,  p.133,  anotação
nossa)
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Assim, o direito, para Walter Benjamin, é, antes de tudo, uma ameaça, porque se

mostra  tão  imutável  como  o  destino  de  que  depende  um  criminoso.  O  sujeito

juridificado encontra-se submetido ao regime do Direito pela Razão de Estado por meio,

por exemplo, do domínio das penas (p.134) por parte do Estado. 

A discussão sobre a pena de morte aponta para a violência fundante, o domínio

sobre a vida e a morte, como o mito inaugural sobre o qual assentam os pés podres de

todo Direito. As conjunções entre Direito e pena deveriam, para Benjamin, levar-nos a

uma crítica, tanto da violência que instaura o direito, quanto da violência que o mantém

(2010, p.135).

Uma forma central da manutenção da violência do direito é o compromisso, que

permanece:

um produto  que,  apesar  de  repelir  qualquer  violência  aberta,  se  situa  dentro  da
mentalidade da violência, porque o empenho que leva a fazer um compromisso não
parte dele mesmo, mas vem de fora, justamente do empenho contrário, porque em
qualquer  compromisso,  mesmo quando aceito  de  bom grado,  não  se  pode fazer
abstração do caráter coercitivo. ‘Teria sido melhor de outra maneira’ - eis a sensação
que está na base de qualquer compromisso. (BENJAMIN, 2017, p.138)

Somente  em  Pachukanis,  entretanto,  os  meandros  compulsórios  do

estabelecimento do compromisso civil aparecem de forma fundamentalmente crítica, a

saber, a relação entre a sociedade civil e o Estado é explicitada a partir de um ponto de

vista que considera o Direito como esfera produzida historicamente pela ascensão da

burguesia e como campo de acordo com o qual a forma contraditória da mercadoria é

levada a cabo - a partir do trabalho produtor de valor submetido à forma da troca de

mercadorias por indivíduos privados:  Só a sociedade burguesa capitalista cria todas as

condições  necessárias  para  que o momento jurídico alcance plena  determinação nas

relações sociais. (PACHUKANIS, 2017, p.75).

Para Pachukanis, assim como o modo de produção capitalista se apresenta como

uma  monstruosa  acumulação  de  mercadorias,  também  a  sociedade  moderna  se

apresenta como uma monstruosa acumulação de relações jurídicas. E o caminho entre

as  relações  sociais  de  produção  e  as  relações  jurídicas  é  mais  curto  do  que  pensa

habitualmente a jurisprudência positivista:
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A troca de mercadorias  pressupõe uma economia atomizada.  A conexão entre  as
unidades  econômicas  privadas  isoladas  estabelece  uma conexão,  caso  a caso,  por
meio  de  contratos.  A  relação  jurídica  entre  os  sujeitos  é  apenas  outro  lado  das
relações entre produtos do trabalho tornados mercadoria. (2017, p.97).

Aqui,  como de  costume,  Pachukanis  acompanha  de  perto  as  formulações  de

Marx  sobre  a  atomização  da  forma  social  burguesa16.  Historicamente,  contudo,  a

democracia liberal burguesa levou a cabo os longos processos de formação do indivíduo

privado  adequado  à  máquina  tautológica  de  autovalorização  do  valor,  saída  da

mobilização  para  o  trabalho  em  direção  a  uma  massa  de  indivíduos  atomizados  e

privados, politicamente mobilizados:

Só na aparência a massa anônima, mobilizada política e militarmente pelas ditaduras
ou pelos regimes de transição democráticos, opõe-se ao culto comercial do indivíduo
igualmente anônimo, do "consumidor" das democracias do pós-guerra. Na verdade,
a primeira, a massa mobilizada nas paradas militares, pode ser entendida como um
embrião  do  segundo,  o  indivíduo  como  consumidor  isolado.  O  indivíduo
democrático "livre" do pós-guerra nada mais é senão o "exemplar" originalmente
moldado e regulado pela máquina político-militar,  exemplar este que somente foi
libertado  para  se  ajustar  à  marcha  comercial  da  máquina  capitalista  no  mundo.
(KURZ, 1999, n.p.)

Assim, se para Marx, é a mercadoria que inaugura a forma social do Capital, as

formas jurídicas são produzidas por uma conjunção social  e  histórica específicas.  As

abstrações sob as quais opera o Direito, das relações jurídicas ou do sujeito individual

privado do Direito, só podem ser desvendadas levando-se em consideração os processos

realmente  abstratos  que  os  sustentam,  a  saber  a  própria  troca  de  equivalentes  por

16 O indivíduo egoísta da sociedade burguesa pode, em sua representação insensível e em sua abstração
sem vida, enfunar-se até converter-se em átomo, quer dizer, em um ente bem-aventurado, carente de
relações e de necessidades, que se basta a si mesmo e é dotado de plenitude absoluta. Mas a desditada
realidade sensível faz pouco caso de sua representação; cada um de seus sentidos o obriga a acreditar no
sentido do mundo e dos indivíduos fora dele, e inclusive seu estômago profano faz com que ele recorde
diariamente que o mundo fora dele não é um mundo vazio, mas sim aquilo que ele na verdade preenche.
Cada uma de suas atividades essenciais se converte em necessidade, em imperativo, que incita o egoísmo a
buscar outras coisas e outros homens, fora de si mesmo. Todavia, como a necessidade de um determinado
indivíduo não tem, para um outro indivíduo egoísta que possui os meios de satisfazer essa necessidade,
um sentido que possa ser compreendido por si mesmo, como a necessidade não tem, portanto, relação
imediata com sua satisfação, cada indivíduo tem de criar necessariamente essa relação, convertendo-se
também em mediador  entre  a  necessidade  alheia  e  os  objetos  dessa  necessidade.  Por  conseguinte,  a
necessidade natural, as qualidades essencialmente humanas, por estranhas que possam parecer umas às
outras, e o interesse mantêm a coesão entre os membros da sociedade burguesa; e a vida burguesa e não a
vida política é o seu vínculo real.  Não é,  pois,  o Estado que mantém coesos os átomos da sociedade
burguesa,  mas  eles  são  átomos  apenas  na  representação,  no  céu  de  sua  própria  imaginação….  Na
realidade, no entanto, eles são seres completa e enormemente diferentes dos átomos, ou seja, nenhuns
egoístas divinos, mas apenas homens egoístas.  Somente a superstição política ainda pode ser capaz de
imaginar  que  nos  dias  de  hoje  a  vida  burguesa  deve  ser  mantida  pela  coesão  do Estado,  quando  na
realidade o que ocorre é o contrário, ou seja, é o Estado quem se acha mantido em coesão pela vida
burguesa. (MARX, p.102, 2003).
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indivíduos de interesses privados, trocadores de mercadorias cuja propriedade privada

advém do fato de terem sido produzidas por seus próprios trabalhos – problema que

precede a exploração do trabalho. Isso porque:

A  sociedade  capitalista  é  antes  de  tudo  uma  sociedade  de  proprietários  de
mercadorias.  Isso significa que as relações sociais entre as pessoas no processo de
produção  adquirem  aqui  a  forma  reificada  dos  produtos  do  trabalho,  que  se
relacionam uns aos outros, pelo valor. A mercadoria é um objeto por meio do qual a
diversidade concreta de propriedades úteis se torna um simples invólucro reificado
de propriedade abstrata do valor, que se manifesta como a capacidade de ser trocada
por  outras  mercadorias  a  uma  proporção  determinada.  Essa  propriedade  se
manifesta como uma qualidade intrínseca às próprias coisas graças a uma espécie de
lei natural, que age sobre as pessoas de modo completamente independente de sua
vontade. (PACHUKANIS, 2017, p.119).

O problema do fetichismo da mercadoria está, assim, no centro das elaborações

de Pachukanis sobre a forma jurídica na base do valor.  A relação contraditória entre

produtores  privados  que  trocam conscientemente  os  seus  produtos  de  trabalho  está

ligada de forma primeira à constituição do valor como forma social total, que impõe sua

lei social às costas dos sujeitos que a operam como ato voluntário. Ou, ainda, como dizia

Marx:

As mercadorias  não podem ir  por si  mesmas  ao  mercado e  trocar-se umas  pelas
outras.  Temos,  portanto,  de  nos  voltar  para  seus  guardiões,  os  possuidores  de
mercadorias. Elas são coisas, e, por isso, não podem impor resistência ao homem. Se
não se mostram solícitas,  ele pode recorrer à violência; em outras palavras, pode
tomá-las à força. (MARX, 1985, O processo de troca, em O Capital, Livro I, p.159).

Pachukanis, a partir de uma leitura deste trecho de Marx, reitera que: 

O vínculo social entre as pessoas no processo de produção, reificado nos produtos do
trabalho e que assume a forma de princípio elementar, requer para a sua realização
uma  relação  particular  entre  as  pessoas  enquanto  indivíduos  que  dispõem  de
produtos, como sujeitos cuja vontade reside nas coisas (PACHUKANIS, 2017, p.120).

Assim, o compromisso jurídico, como mercadoria, assume a forma reificada da

dominação juridificada sobre o homem:

Se economicamente a coisa prevalece sobre o homem, pois como mercadoria reifica
uma relação social que não está sujeita a ele, então, juridicamente, o homem domina
a  coisa,  pois  na  qualidade  de  possuidor  e  proprietário,  ele  se  torna  apenas  a
encarnação do sujeito de direito abstrato e impessoal, o puro produto das relações
sociais. (PACHUKANIS, 2017, p.121)

Por  consequência,  somente  a  abolição  da  troca  de  equivalentes  e  da  própria

sociedade  do  trabalho  permitiria  a  ultrapassagem  da  forma  do  Direito  e  do  poder

público  inscritas  no  horizonte  histórico  da  sociabilidade  burguesa.  Para  Pachukanis,

somente  a  partir  daí  poderíamos  deixar  de  nos  referir  socialmente  para  além  da
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crueldade de um Shylock, que leva a troca de equivalentes tão a sério que obtém na

Justiça o direito de obter a dívida do qual é credor convertida em quilos de carne do

próprio corpo do seu devedor.

A  forma  moderna  do  Direito  preconiza  que  o  indivíduo  privado  seja  em

realidade portador da mercadoria, verdadeiro sujeito das suas ações juridificadas ainda

que  necessariamente  a  relação  contratual  entre  dois  indivíduos  privados  precise  se

apresentar como relação entre duas pessoas:

Para relacionar essas coisas umas com as outras como mercadorias, seus guardiões
têm de estabelecer relações uns com os outros como pessoas cuja vontade reside
nessas coisas e agir de modo tal que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e
alienar a sua própria mercadoria em concordância com a vontade do outro, portanto,
por  meio  de  um  ato  de  vontade  comum  a  ambos.  Eles  têm,  portanto,  de  se
reconhecer mutuamente como proprietários privados (MARX, 1985, 162).

Na modernidade capitalista, vivemos como escravos das relações de produção.

Pachukanis  deriva  a  formulação  sobre  o  fetichismo da  mercadoria  de  Marx  sobre  a

constituição  do  direito  natural  e  nos  apresenta  o  sujeito  reificado  da  mercadoria

‘recompensado’ com a posse jurídica sobre seu próprio corpo, do qual ele deve dispor

como  livre instrumento de sua vontade, um axioma sem o qual o direito natural não

existiria e sobre o qual repousa toda e qualquer relação contratual moderna:

Os guardiões da mercadoria devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como
proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, desenvolvida
legalmente ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica.
O  conteúdo  dessa  relação  jurídica  ou  de  vontade  é  dado  por  meio  da  relação
econômica  mesma.  As  pessoas  aqui  só  existem,  reciprocamente,  como
representantes  de  mercadorias  e,  por  isso,  como  possuidores  de  mercadorias.
Veremos no curso do desenvolvimento, em geral, que os personagens econômicos
(no original em alemão, Máscaras de Caráter) encarnados pelas pessoas nada mais
são que as personificações das relações econômicas, como portadores das quais elas
se defrontam. (MARX, 1985, p. 209)

Em  suma,  uma perspectiva  que  considere  criticamente  o  estabelecimento  de

contrato na forma fetichista da mercadoria deve se debruçar sobre o sujeito do Direito –

seja ele um acusado ou provocador de determinada causa – como forma de manifestação

da relação contratual de base, a saber, a forma mesma da troca de mercadorias, a qual

assume, do ponto de vista da Justiça, a forma manifesta de um personagem jurídico que

carrega as características dos produtos do trabalho como se do caráter do seu guardião

fosse. Por isso Marx se refere à noção de máscara de caráter.
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Vale  ainda  anotar  que  é  justamente  na  passagem  de  O  Capital  acerca  das

constituições  das  máscaras  de  caráter  que  Marx  apresenta  uma formulação  bastante

crítica  acerca  das  formulações  de  Proudhon  –  caberia  dizer,  uma  crítica  a  toda

formulação em nome da Justiça burguesa -  que ataca a injustiça a partir de uma ideia

imutável  de  justiça  eterna,  tão  naturalizada  quanto  a  própria  base  de  produção  de

mercadorias sobre o qual aquela se assenta:

Proudhon cria, primeiramente, seu ideal de justiça, da justice éternelle, a partir das
relações jurídicas correspondentes à produção de mercadorias, com o que, diga-se de
passagem, proporciona a prova tão consoladora a todos os filisteus de que a forma de
produção de mercadorias é algo tão eterno quanto a justiça. Depois, inversamente,
ele  pretende  remodelar  a  produção  real  de  mercadorias  e  o  direito  real
correspondente a ela segundo esse ideal. Que pensaríamos de um químico, que, em
vez  de  estudar  as  verdadeiras  leis  do  metabolismo  e  com  base  nelas  resolver
determinados problemas, resolvesse remodelar o metabolismo por meio das “ideias
eternas”, da naturalité e da affinité? Acaso sabe-se mais sobre a “usura” quando se diz
que ela contraria a justice éternelle, a équité éternelle, a mutualité éternelle e outras
vérités éternelles, do que os padres da Igreja sabiam, quando diziam que a usura
contraria a  grâce éternelle, a  foi éternelle e a  volonté éternelle de Deus? (MARX,
1985, p.209)

O exercício do direito (e da sua violência implícita) depende assim de um lado da

formação do indivíduo como sujeito do direito-mercadoria – e da máscara de caráter

jurídica que lhe corresponde – e, por outro lado, da instauração de uma violência mítica,

fundadora, sobre a qual o exercício da Lei encontra a legitimidade arbitrária do Estado

cristalizada em seu corpo jurídico e policial.

Qualquer posição que queira levar a sério o problema da situação jurídica do

indivíduo na modernidade não pode abrir mão desta visão dupla, a saber, a constituição

do sujeito do direito e a formação da soberana Razão de Estado e da Justiça,  como

balizas da socialização reificada da mercadoria.

Assim,  apesar  do mergulho nos  meandros do sistema jurídico do Refúgio  no

Brasil,  nosso  horizonte  de  expectativas  teórico  não  reside  na  avaliação  dos  fins  em

função dos quais são julgados os solicitantes de refúgio, se justos ou não. Tratar-se-ia,

antes,  de mostrar a violência em curso no próprio julgamento, ou seja,  na avaliação

crítica dos meios  do Direito, como forma de instaurar a violação econômica enquanto

tal, em outras palavras, da crítica da troca entre sujeitos privados considerados em suas

máscaras jurídicas particulares.
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Marx nos propõe uma visão crítica sobre a constituição das dramatis personae, os

personagens do drama, a partir  dos quais estabelecemos juízos sobre a sociedade do

Capital e da troca de trabalho. E se a própria sociedade do trabalho e do Capital está

encurralada em um estágio histórico-crítico, no qual a matéria abstrata básica sobre a

qual  o  processo  global  de  valorização  se  reproduz,  a  saber  o  trabalho,  encontra-se

restringida, algo de novo deve surgir também no rosto das atuais dramatis personae. Por

isso:

a  figura  do  antigo  possuidor  de  dinheiro  marchava  sob  a  forma  do  moderno
capitalista,  seguido do possuidor de força de trabalho como seu trabalhador; um,
cheio  de  importância,  sorriso  satisfeito  e  ávido  por  negócios;  o  outro,  tímido,
contrafeito, como alguém que levou a sua própria pele para o mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o — curtume. (MARX, 1985, p. 293)

O agora tornado antigo capitalista industrial dá lugar ao exército de  managers,

advogados e legisladores engravatados e devidamente digitalizados, mas com o mesmo

sorriso satisfeito no rosto, enquanto o outro se apresenta, ainda contrafeito, mas agora

como alguém que foi obrigado a não fazer mais nada, exceto esperar.

Assim, quando o ‘solicitante de refúgio’ entra em cena nos litígios que o processo

judicial do Estatuto do Refugiado supõe, ele passa a atuar por meio dos expedientes com

os quais tomou contato, a partir  das experiências dos outros  dramatis  personae  com

quem compartilhou a experiência do uso da máscara de caráter jurídica.

Portanto, o processo de solicitação de refúgio se fundamenta na constituição de

papéis particulares e recíprocos para os atores forenses em disputa. E vai ser a partir da

máscara de caráter jurídica enquanto solicitante de refúgio ou enquanto refugiado que

estes sujeitos concretos virão a estabelecer os seus contratos ou compromissos de troca

de  trabalho  por  dinheiro.  Tanto  formalmente  -  não  se  pode  obter  um  contrato  de

trabalho definitivo -, quanto ideologicamente: os postos de trabalho mais comuns vêm

de  empregadores  que  gostariam  de  oferecer  uma  ajuda  humanitária  a  pessoas  que

passaram por violações – e gostariam de pagar muito pouco por isso.

Contudo, a armadilha da discussão das formas jurídicas de sujeição ao trabalho

reside em tornar um pouco mais distante a perspectiva crítica em relação à sujeição ao

trabalho enquanto tal, independentemente de sua forma jurídica específica.

Entretanto, se tomamos como ponto de partida a sugestão de Pachukanis de que

a forma jurídica moderna não passa da forma contratual própria da mercadoria, então
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sempre que falarmos de estatutos jurídicos específicos estaremos falando de relações

formais  específicas  da  socialização  sob  os  ditames  da  mercadoria,  ainda  que

reconhecidas em suas particularidades. E as particularidades jurídicas excepcionais das

relações  de  trabalho  também  dão  forma  à  situação  da  sociabilidade  no  colapso  da

modernização, quando o trabalho se torna objeto de profundo constrangimento.

Assim podem ser analisadas as situações concretas da socialização dos imigrantes

africanos no Brasil contemporâneo, considerando a particularidade econômico-jurídica

de tais relações sem o risco de imaginar que as relações precárias de trabalho seriam

produto das legislações frágeis ou da presença insuficiente do Estado.

Antes,  as  metamorfoses  das  relações  de  trabalho  estariam  a  cargo  das

transformações  jurídicas  perpetradas  inclusive  pelos  dispositivos  humanitários,  mas

também contidas em toda forma de regulação política sobre o trabalho. O Refugiado

ocupa aqui a figura de proa do colapso da modernização como migrante em fuga de

estruturas econômicas em desmanche, acolhido por aparatos de controle específicos e

sujeitos à reprodução do capital fictício humanitário.

Contudo,  no  confronto  jurídico  entre  os  funcionários  humanitários  e  os

solicitantes, aqueles se apresentam com a máscara de caráter da filantropia enquanto

estes  são  vistos  antes  de  tudo  como  oportunistas  sem  caráter.  Para  os  primeiros  o

trabalho humanitário é antes de tudo um meio para atingir a verdade eterna da justiça

enquanto  para  os  últimos,  a  justiça  é  antes  um  meio  para  atingir  uma  finalidade

oportuna de sujeição ao trabalho. São, ambas, contudo, máscaras de caráter postas em

relação por uma sociedade que passou a juridificar a escassez do trabalho.

A máscara dos sem caráter é confrontada pela máscara da Justiça,  a partir do

aprimoramento  metodológico  que  põe  em  disputa  o  Estatuto  do  Refúgio  como

dispositivo tendencialmente mais difícil  de acessar.  A partir  de 2015 entrou em vigor

uma  resposta  à  astúcia  do  solicitante  de  refúgio  porque  este  estaria  a  burlar  a

metodologia de entrevista anterior. 

A atual planilha (Resolução 22 do Conare, Cf. Anexo 1), mais extensa e detalhada,

promete uma malha fina sobre a seleção dos candidatos. Mas também isso não é um

problema, já que a Justiça deve ser tão demorada quanto lhe for conveniente - para o

aprimoramento da divisão social do trabalho, tanto melhor se demorar mais.
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O aprimoramento metodológico revela mais um lado do julgamento social dos

solicitantes, uma vez que não se deu no campo da produção de provas e de contraprovas

a respeito das declarações do solicitante. A situação soa muito semelhante aos casos

jurídicos  analisados  por  Edgar  Lustgarden  na  justiça  britânica  do  Século  XIX

(LUSTGARDEN, 2015). Lustgarden é brilhante em nos apresentar tais processos judiciais

a  contrapelo,  mostrando-nos  a  constituição  dos  atores  forenses  como  etapas

fundamentais do julgamento, assim como a emissão do veredito como ato social que,

em todo caso, não se deixa constranger pelas evidências ou provas materiais concretas

mas responde a uma espécie de objetividade inconsciente (ORTLIEB, 2000). Sobre isso,

contudo,  como  já  dissemos,  só  podemos  especular,  uma  vez  que  os  paranoicos

protocolos de sigilo protegem os vereditos de qualquer análise mais pormenorizada.

No mais,  residiria nisso o quixotismo da militância dos direitos humanos que

insiste  em  apagar  o  fogo  com  gasolina  ao  exigir  aprimoramento  humanitário  e

modernização para as legislações trabalhistas como forma de combater os abusos das

relações  de  trabalho  contemporâneas,  quando  na  verdade  as  relações  de  trabalho

contemporâneas surgem justamente a  partir  dos marcos legais  humanitários.  Não se

pode combater uma verdade eterna (o trabalho) lançando mão de outra verdade eterna

(a justiça ou o direito à mobilidade humana).

De  toda  forma,  de  acordo  com  o  Estatuto  do  Refugiado,  produzido  na

Convenção da ONU de 1951, são refugiados os indivíduos que se encontram fora do seu

país  por  causa  de  fundado  temor  de  perseguição  por  motivos  de  raça,  religião,

nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que não possam (ou

não queiram) voltar para casa. Posteriormente, foram também declarados refugiados

indivíduos  que  travaram  contato  com  conflitos  armados,  violência  generalizada  e

violação massiva dos direitos humanos. 

Como este Estatuto vem a se relacionar com o constrangimento às formas como

o trabalhador pode dispor do próprio corpo para o trabalho é o cerne da questão para

esta  etapa  da  pesquisa,  ainda  que  para  que  possamos  entrar  nesta  matéria  se  faz

necessário  um  olhar  sobre  o  caso  paradigmático  do  imigrante  angolano  no  Brasil,

transformado em refugiado nas últimas décadas.
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2 - A produção histórica do imigrante refugiado: angolanos no Brasil

Já sabemos que a contextualização histórica da imigração africana para o Brasil

deve ter em conta que, apesar das diferenças históricas do fenômeno contemporâneo em

relação  a  outros  momentos,  como  o  tráfico  de  escravos,  ambos  são  momentos

imanentes do desdobramento do processo de modernização, cujo início coincide com a

mundialização da Europa, a partir do século XVI, à custa das armas de fogo que impõem

o capitalismo comercial absolutista pelos sete mares.

A pesquisa em demografia de José Teixeira Lopes Ribeiro (RIBEIRO, 1995), tal

como vínhamos apresentando no capítulo 1 desta tese, cumpre o papel de periodização

da  imigração  angolana  para  o  Brasil.  O autor,  entretanto,  parte  de  uma  concepção

generalista  da  imigração  para  em  seguida  caracterizar  momentos  distintos  de  um

mesmo fenômeno ao longo da história. Não obstante, está atento para a particularidade

da imigração da África para o Brasil, situada em meados da década de 1970, em meio às

disputas anticoloniais:
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A análise  dos  movimentos  migratórios  internacionais  mais  expressivos  em que  o
Brasil  está inserido, constitui uma das preocupações atuais.  Este  paper tem como
meta  a  análise  da  migração  entre  Brasil-África  e  particularmente  a  imigração
originária dos países africanos de língua oficial portuguesa. Entre estes países, será
ressaltado o caso de Angola, por este ser o que apresenta os fluxos mais intensos. O
estudo desta migração deve ser feito em três momentos distintos, que se diferenciam
entre si  nos seguintes aspectos: estímulo e tomada de decisão de migrar; classe e
grupos étnicos a que os migrantes pertencem; status legal de permanência no Brasil
e apoio governamental; estrutura etária e estado civil; e por último pela sua inserção
na  vida  sócio  econômica.  Estes  três  momentos  podem ser  divididos  da  seguinte
forma: tráfico de escravos (1531-1810), caracterizado pela migração compulsória de
negros africanos; o segundo momento, que ocorreu durante a década de 1970 e foi
estimulado pelo início do processo de independência das colônias portuguesas em
África e pelo reinício do conflito armado em Angola; o terceiro e último momento
que iniciou em meados dos anos 80 e persiste até os nossos dias, tem em comum
com  o  segundo  momento  a  motivação,  ou  seja,  a  guerra  e  como  característica
essencial o fato de assumir o caráter temporário no seu status legal de permanência
(RIBEIRO, 1995, p.2).

Apesar de prometer uma reflexão sobre o tráfico de escravos, Ribeiro reduz o

problema  à  dimensão  do  “estímulo  e  tomada  de  decisão17”  referidos  acima,

complementado por uma nota final em que anuncia que por quase três séculos “pessoas

comuns, nobres e até membros da família real eram escravizados e trazidos à força” para

o Brasil. Nenhuma palavra é dita sobre a relação social que funda a liberdade de escolha

da migração moderna. Em sua explicação o tráfico de escravos acaba por cumprir uma

função de espelho negativo para a imigração moderna, situada no campo positivo da

escolha individual. 

Mas, a liberdade “de decisão”, a que se refere Ribeiro (1995) só passou a existir

em um contexto em que as escolhas estão todas sujeitas às possibilidades de alocação da

força de trabalho oferecidas pelo Capital.

Portanto, o “primeiro momento” da imigração de Angola para o Brasil da forma

como apresentado por  Ribeiro  (1995)  -  o  tráfico  de  escravos  -,  não  é  uma etapa  da

história  linear  das  migrações  entre  dois  territórios.  Não  se  trata  de  um  movimento

migratório porque Brasil e Angola não se colocavam enquanto territórios da circulação

da mobilidade do trabalho. Eram campos do comércio colonial unidos pelo tráfico.

17 A historiografia tradicional do sistema colonial opõe diversas posições em relação à investigação da
relação entre subjetividade do escravo e as relações sociais históricas instituídas pela escravidão no Brasil.
Temos desde as formulações do escravo-coisa, dentro do qual estão as reflexões de Fernando Henrique
Caradoso, as narrativas de heroicização e mitologização do escravo-rebelde, como no caso Jacob Gorender
(1992)  O escravismo colonial. Sidney Chalhoub,  Visões da liberdade (CHALHOUB, 2011), que amplia o
escopo  de  significações  culturais  e  simbólicas  envolvidas  nas  relações  de  resistência  e  ainda  os
pesquisadores da segunda escravidão UNICAMP.
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Já os movimentos migratórios da segunda metade do século XX, entre África e

Brasil, encontram-se inseridos na dinâmica de exercício da mobilidade do trabalho. Na

pesquisa  de  Ribeiro  encontramos  uma  caracterização  do  movimento  imigratório  de

angolanos para o Brasil em meados de 1950, a partir da consulta dos dados publicados no

Anuário Estatístico Brasileiro (1940-1986). 

(Fonte: RIBEIRO, 1995, p.6)
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Três dos quatro picos migratórios registrados neste período coincidem com crises
político-militares em Angola. Assim, o segundo pico migratório que iniciou em 1957,
atinge seu máximo em 1958 e apesar de poder ser um prolongamento de motivações
econômicas devido ao boom do café [em Angola], ele coincide também com uma das
crises na política portuguesa como resultado do surgimento do primeiro movimento
nacionalista  angolano  em  1956.  (Movimento  Popular  de  Libertação  de  Angola
MPLA); o terceiro pico migratório foi em 1961. Este fluxo coincide com o início da
luta armada pela independência de Angola; o quarto e último pico registrou-se na
década de 1970. Uma vez mais o movimento migratório aparece associado a uma
crise política, desta vez, devido ao golpe de Estado em Portugal em 1974, que marcou
o início do processo de descolonização das suas colônias, e ao mesmo tempo pelo
reinício de uma nova guerra em Angola. Podemos dizer que a maioria dos imigrantes
oriundos  de  Angola  neste  período  era  composta  basicamente  por  famílias  que
incluíam pais de origem portuguesa e os descendentes de naturalidade angolana. Pela
sua  estrutura  essa  migração  era  constituída  majoritariamente  por  jovens  que
possuíam um razoável nível de formação acadêmica, pertencentes às classes média e
alta,  porém  despojados  do  seu  alto  poder  aquisitivo.  Essas  pessoas  se  viram
favorecidas porque receberam o apoio das autoridades de Portugal e Brasil para a sua
reinserção sócio econômica (RIBEIRO, 1995, p.6-7).

A partir  da década de 1980 o autor apresenta o que se caracterizaria por um

“terceiro momento” das imigrações de Angola para o Brasil, quando entra em cena a

figura do refugiado.

Neste momento a imigração angolana no Brasil se caracteriza pela mudança do seu
caráter,  ou  seja,  estes  imigrantes  assumem a condição  de  refugiados.  (..)  Assim,
apesar  dos  angolanos  vindos  do  segundo  momento  terem  saído  de  Angola  por
motivações econômicas,  já  que ela se desenvolveu a coberto de acordos entre os
governos  português  e  brasileiro  o  que  lhes  garantiu  de  imediato  a  inserção  no
mercado de trabalho brasileiro. No terceiro momento a motivação é a mesma, ou
seja,  conflitos  em Angola.  Porém,  existem outras  diferenças,  o  fato  do ponto de
partida da migração ser o lugar do conflito Angola, o que por si só torna mais fácil a
sua classificação de refugiados (RIBEIRO, 1995, p.11-12).

Inicialmente, para Ribeiro, o fato de os imigrantes serem oriundos de lugares em

conflito é suficiente para classificá-los como refugiados, apesar de pouco antes ter se

referido com a mesma naturalidade ao fato de imigrantes portugueses terem fugido para

o Brasil com as suas famílias angolanas em razão dos conflitos em Angola, entre 1950 e

1980. 

O que se nota na pesquisa de Ribeiro e que vale de forma geral para um conjunto

extenso de pesquisas e reportagens sobre imigrantes do Sul Global é que a passagem das

imigrações para o refúgio contém mais continuidades do que essa diferenciação teórica

pretende destacar:
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É  importante  diferenciar  o  fluxo  de  refugiados  no  contexto  geral  da  migração.
Apesar de a nível mundial se começar a identificar uma convergência entre fluxos
humanitários  e  econômicos  (WIDGREN,  1993),  ou  seja,  muitos  migrantes  de
motivação econômica querem fazer-se passar por refugiados, veremos que no caso
angolano,  em última análise  toda a migração deste  momento,  apesar  de assumir
aparentemente formas diferentes,  como por exemplo a de estudantes que é a sua
maioria no Brasil, pode ser caracterizada como humanitária ou de refugiados. Isto se
explica  na  medida  em  que  para  determinadas  classes,  a  saída  de  refugiados  em
Angola está institucionalizada e é acobertada pela saída de estudantes para o exterior.
Isto se explica também com o fato de que na sua maioria os estudantes, depois de
terminarem o seu período de estudos não retornarem ao seu país de origem, mesmo
sabendo das melhores oportunidades  de emprego e  mobilidade social  no  país  de
origem o que dificilmente encontram no Brasil como profissionais. (RIBEIRO, 1995,
p.12-13).

Sabe-se  da  convergência  entre  fluxos  humanitários  e  econômicos  porque  na

prática os dois fenômenos remetem ao mesmo desenlace histórico: as modernizações

retardatárias  da  periferia  do  sistema  mundial  produtor  de  mercadorias  e  a

insustentabilidade dos seus tecidos sociais em função da impossibilidade da formação de

um exército industrial de reserva minimamente funcional. Massas de despossuídos são

arrancadas  dos  seus  laços  pretéritos  em  nome  dos  avanços  da  modernização

expropriatória,  seja  sob  a  face  do  conflito  humanitário,  seja  sob  a  face  do

subdesenvolvimento.

É de se notar também que é no curto período entre as libertações nacionais e a

ruína do bloco soviético (1974-1989) que os fluxos migratórios paulatinamente passaram

a constituir um sujeito social  portador de um corpo sofredor. Com o desmanche do

sistema bipolar da Guerra Fria e do seu maniqueísmo, ganha espaço a noção de fim da

história, emergindo aos poucos o paradigma humanitarista.

E não é que os imigrantes econômicos querem se fazer passar por refugiados, ao

contrário; por um lado foram convencidos de que são refugiados, e por outro já não

encontram outra possibilidade de reivindicação jurídica senão o próprio  Estatuto do

Refugiado  que  assim  que  entra  em  funcionamento  já  passa  a  produzir  vozes

tecnocráticas descontentes com o uso inapropriado dos seus dispositivos, um dispositivo

na prática tão diferente  do uso imaginado nos gabinetes que separam os imigrantes

livres dos imigrantes forçados.

De toda forma, o imigrante angolano no Brasil  muda de figura rapidamente:

entre  os  anos  1950  e  1970  é  caracterizado  como  imigrante  porque  declara  fugir  de

conflitos causados por um golpe de Estado socialista que o despoja de sua condição de
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administrador  colonial  burguês,  logo realocado a  um posto semelhante  pela  política

brasileira. Ao final da década de 1980 encontramos o imigrante angolano transformado

em refugiado: ainda que estudantes filhos da elite angolana, são caracterizados como

parte de um fluxo humanitário difuso, causado por turbulências políticas e econômicas

no lugar de origem.

O que se pode observar então é uma inversão paradigmática na forma como o

mundo passa a entender o lugar social do imigrante oriundo das regiões instáveis do Sul

Global. E Angola funciona como um caso paradigmático da transformação da questão

migratória  em  pauta  humanitária,  já  que  em  uma  geração  os  imigrantes  coloniais

angolanos são transformados em imigrantes refugiados.

Nesse sentido, o que a reflexão sobre o conceito de Refugiado exige não é uma

definição sociologicamente mais precisa do fenômeno; trata-se antes da desativação das

transformações  conceituais  operadas  historicamente,  que  passam  da  teoria  social

baseada no marxismo estruturalista, da luta de classes, a uma interpretação fatalista de

odores pós-modernos baseados na hipostasia da forma social fetichista da mercadoria. E

justamente aqui  ganham força  as  explicações  separadas  nos  campos da  cultura  e  da

política, já que a própria economia passa a partir de então a ser entendida como uma

espécie de lei da natureza.

O  Brasil  não  recebe  os  estudantes  angolanos  dos  anos  1980  e  1990  ou  os

refugiados  dos  anos  1990  e  2000  com  a  mesma  predisposição  do  que  nas  décadas

anteriores. Isto teria relação com a situação econômica brasileira, em meio à chamada

crise das dívidas que se abateu sobre toda a América Latina nesse período. Mas também

diz respeito à produção da categoria do refugiado e a sua digestão pelo conjunto da

sociedade, forçada goela abaixo junto com todo o arsenal humanitarista.

Quando o mundo inteiro é reduzido ao sistema capitalista, subentende-se que

todos os imigrantes são econômicos. Para a ideologia humanitarista-fatalista de fim da

história restam os estudos culturais e diagnósticos políticos que garantem instrumentos

à equalização da alocação da força de trabalho mundial seguindo um padrão definido

pela sua complexidade, acompanhado de perto por seus traços misóginos e racistas. 

Quando o horizonte de expectativas da socialização tornou o mundo moderno

unidimensional, após a queda do muro de Berlim e o fim da URSS, reconfigurou-se o
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lugar  da  meritocracia  e  da  concorrência  entre  imigrantes  e  a  posição  das  esferas

autonomizadas da economia, da cultura, da política e dos direitos humanos.

Assim estaria montada a armadilha: o refúgio é a cristalização da gestão cínica da

política fatalista e da explicação científica tautológica que legitima os correspondentes

aparatos aprisionadores do imigrante, mas também dos  policy makers e cientistas, na

defesa  do  humanitarismo  –  sinônimo  de  luta  pelo  mínimo  vital  –  enquanto  último

horizonte histórico da modernidade colapsada.

De forma  geral,  para  a  pesquisa  realizada  sobre  a  imigração  africana  para  o

Brasil, o fato de tais imigrantes serem oriundos de regiões em conflito é suficiente para

classificá-los  como refugiados.  Mas  os  imigrantes  angolanos  da  década  de  1970  não

chegaram a ser classificados como refugiados, mesmo que este grupo de funcionários

coloniais tenha fugido para o Brasil  com as suas famílias em razão dos conflitos em

Angola.

A passagem da interpretação do imigrante para o refugiado atinge uma extensa

gama  de  análises  científicas  e  reportagens  jornalísticas:  a  sociedade  inteira  passa  a

entender o imigrante angolano – entre outros imigrantes africanos - como refugiado. E

como mostramos, os processos de base que levaram, de forma coativa, à elaboração de

estratégias  de  ‘mobilidade  do  trabalho’  em  Angola  estão  inscritos  num  contexto

econômico-populacional contraditório, do qual o Brasil também participa.

Em que medida a manutenção irrefletida da categoria de refugiado se comunica

com a ausência de reflexão sobre os fundamentos comuns do exercício da ‘mobilidade

do trabalho’ no colapso da modernização? Por outro lado, acaso a explicação cultural-

política,  de  conflitos  como  a  Guerra  Civil  de  Angola,  pressupõe  uma  suspensão

temporária do Estado de Direito? Mas então como encontrar os fundamentos sociais e

econômicos da interrupção da normalidade político-jurídica do Estado Nacional?  Até

que ponto esta não seria a lógica do próprio Estado de Exceção, da qual o território

brasileiro é parte integrante?

De toda forma, a partir  de um determinado momento, em meio à década de

1980, a imigração africana para o Brasil passa a receber um tratamento analítico que

procura se adequar à nova realidade política e ideológica no campo das migrações. 
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Uma  interpretação  política  e  ideológica  específica  –  a  imigração  forçada  de

indivíduos em fuga de contextos de suspensão temporária do Estado de direito – toma a

totalidade da reflexão sobre a imigração africana e aos poucos nos vemos impedidos de

analisar os fundamentos econômicos e sociais deste fenômeno. 

Aqui  o  problema  mais  grave  parece  residir  no  fato  de  que  o  paradigma

humanitário pode ter bloqueado uma reflexão mais profunda sobre a transformação das

formas de interpretação do fenômeno migratório a partir do final do século XX. Essa

dificuldade em digerir  criticamente o  paradigma humanitário demanda uma reflexão

sobre a constituição histórica do humanitarismo.

Ao final da década de 1980 encontramos o imigrante angolano transformado em

refugiado: ainda que inicialmente composto por filhos de funcionários angolanos, logo o

fluxo  migratório  consolida  a  presença  do  jovem  negro  de  classe  baixa  fugindo  das

rusgas.  Estes  indivíduos são caracterizados pelos aparatos de gestão populacional  no

Brasil como parte de um fluxo humanitário difuso, causado por turbulências políticas e

econômicas no lugar de origem.

Hoje, no momento em que a armadura jurídica do Estatuto do Refugiado está

consolidada, a pesquisa sobre a imigração e o refúgio precisa urgentemente enfrentar as

limitações desta resposta política para a recepção do imigrante do Sul Global no Brasil.

Ao  longo  de  nosso  processo  de  pesquisa  (SILVA,  2013)  acompanhamos  a

trajetória  de  um  grupo  de  imigrantes  da  Guiné  (Conacri)  por  cerca  de  três  anos

enquanto  se  relacionavam  com  seus  processos  de  solicitação  de  refúgio.  Apesar  de

declararem terem sido alvo de perseguições de ordem étnica – a etnia Fulani estava posta

em cheque no desmanche do tecido social da Guiné quando esta passou a ser governada

por um representante da etnia Forestier – seus pedidos foram reiteradamente negados. A

condição de ‘solicitante de refúgio’, esse estatuto jurídico sombrio, de uma pessoa em

processo de um julgamento que pode nunca chegar ao fim, garante acesso à carteira de

trabalho, mas só permite o engajamento do trabalhador em contratos temporários. 

Os imigrantes da Guiné que acompanhamos faziam parte de um grupo de cerca

de 500 solicitantes de refúgio (da África e da Ásia) que passaram a trabalhar na indústria

avícola,  como  abatedores  de  frangos  para  a  BRFoods,  com  contratos  de  trabalho

temporário. 
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Os esforços físicos exigidos pelo ritmo de trabalho neste setor costumam levar os

trabalhadores a desenvolver lesões musculares crônicas em menos de três meses.  Ao

final de um contrato de trabalho temporário, este trabalhador, na medida em que a sua

situação jurídica permanece em suspenso, acaba por retornar à BRFoods para um novo

contrato  de  trabalho  temporário.  Entretanto,  antes  de  assinar  o  novo  contrato

temporário, o trabalhador deve se submeter a um exame médico admissional, de forma

que qualquer dano a ele causado pelo trabalho seja responsabilidade do contratante. Mas

ocorre que um trabalhador que tenha uma lesão muscular crônica não é considerado

apto para o trabalho, sendo ao fim descartado pela própria empresa que causou sua

lesão.

As  relações  de  trabalho  dos  solicitantes  de  refúgio  no  Brasil  caracterizam-se

assim pelo caráter permanentemente temporário, fato que em si já acarreta a piora nas

relações  de  trabalho  em  geral,  assim  como  uma  transformação  da  categoria  de

cidadania. 
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2.1 - Refúgio e cidadania

Se voltamos o olhar para o colapso da modernização a partir do pertencimento

jurídico e do exercício da cidadania submetida à soberania do Estado Nacional, no que se

refere à imigração, logo observamos, no período referente às últimas três décadas, uma

aceleração dos processos de destituição do vínculo entre cidadão e Estados Nacionais,

seja a partir da proliferação da apatridia, seja devido à produção de emigrantes que já

não encontram no arranjo  institucional  que lhes  corresponde a  mínima garantia  de

existência corpórea. Tornados simples corpos sacrificáveis pelas máquinas de guerra da

necropolítica, saem em busca de estratégias de fuga.

Mas,  seus  corpos  tornados  simples  objetos  de sacrifício  no altar  do Deus  da

Guerra, como já vimos argumentando, não passam da continuação da concorrência em

outros  termos,  que  quando  se  vê  com  os  pés  no  abismo  histórico  volta  à  sua

negatividade inerente, elevada a uma potencialidade autodestrutiva nunca antes vista. 

Assim, nos contextos territoriais nos quais a economia concorrencial empresarial

já não pode suportar o pertencimento de setores populacionais inteiros, surgem bolsões

de economia de saque nos quais a cidadania, como vínculo formal da relação sacrificial

própria  do  contrato  entre  trabalho  e  dinheiro  é  interrompida  por  uma  barbárie  de

segunda  ordem,  onde  os  circuitos  de  produção,  troca,  circulação  e  consumo  de

mercadorias  passam  a  conter  necessariamente  pontos  de  interrupção

extraeconomicamente violenta da forma mercadoria. 

A Era da Migração, por exemplo, é apresentada como período no qual (CASTLES

e DAVIDSON, 2000) em todo o mundo, milhões de pessoas são despojadas do vínculo

jurídico com o Estado e já não podem exercer a cidadania plenamente - ainda que muitos

nunca a tenham exercido. O pertencimento formal de residentes de um Estado-Nação

torna-se  cada  vez  menos  comum, multiplicando o número  de pessoas  que  não têm

acesso aos direitos contratuais que deveriam derivar desta condição.

Como se sabe, toda esta formulação tem por base um entendimento positivo do

direito e da cidadania, como ponto de partida fundamental para o exercício de qualquer

‘dignidade humana’ - no mais um arranjo teórico conceitual aprisionado no horizonte

categorial do Estado e da jurisprudência moderna. E já que estes não passam de forma
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de existência somente em aparência autônoma em relação ao processo fetichista global

de autovalorização do valor, sua forma de entendimento encontra-se também limitada. 

Não  obstante,  vamos  nos  deter  em  alguns  aspectos  daquilo  que  tem  sido

produzido acerca da cidadania no que se refere ao refugiado como figura historicamente

produzida.

Neste  sentido,  Castles  e  Davidson  (2000)  observam  as  transformações  entre

cultura  e  política  como  base  das  transformações  da  cidadania.  Para  os  autores,  as

fronteiras  porosas  e  as  identidades  múltiplas  teriam  erodido  a  ideia  de  que  é  o

pertencimento cultural que constitui o pertencimento político. Estão longe de observar,

contudo,  o  contrato  social  jurídico-mercadológico  como  fundante  da  cidadania;

estabelecem juízos a partir dos  efeitos das transformações de base. Por consequência,

para os autores, a restrição ao pertencimento em sentido amplo debilitaria a base do

Estado Nacional como lugar central da democracia, já que estaríamos observando uma

dissociação entre cultura nacional e cidadania política.

Esta  formulação,  aliás  bastante  comum, tem encaminhado a reflexão sobre  a

destituição  da  cidadania  nacional  no  sentido  de  buscar  outros  conteúdos,

nomeadamente pós-nacionais, para a garantia do pertencimento político que em suma

naturaliza a própria cidadania nacional.

Sandro  Mezzadra,  entretanto,  critica  a  interpretação  desta  erosão  do  Estado

Nacional como se acompanhada pelo surgimento de espaços pós-nacionais do direito,

como o faz, por exemplo Yasemin Soysal, uma pesquisadora turca radicada no Reino

Unido:

Presiones  a  nivel  mundial  empujarían  en  la  dirección  de  expandir  los  derechos
individuales  y  de una creciente  inclusión de los  extranjeros  en el  interior  de los
espacios  políticos  existentes,  restando  poco  a  poco  importancia  a  la  ciudadanía
nacional (MEZZADRA, 2005, p.105).

Não obstante,  para  Mezzadra,  a  decomposição do quadro jurídico do Estado

Nacional  estaria  na  base  da  difusão  de  formas  derivadas  de  cidadania:  posições

intermediárias entre nacionais e estrangeiros, cidadãos parcialmente naturalizados – a

denizenship  –  uma  cidadania  de  segunda  categoria,  sempre  acompanhada  de  novos

dispositivos  de  administração  destes  cidadãos  de  segunda  categoria,  carregados  de

incerteza e arbitrariedades. (MEZZADRA, p.107).
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Contudo,  o desenlace entre  o trabalho e a  cidadania,  na base da proliferação

destas novas formas decompostas de sub-cidadania,  deveria,  para Mezzadra, estar no

centro das elaborações do seu programa teórico-político do Direito de Fuga -  o que, no

mais a faz aderir  às  posições que buscam na experiência migratória  contemporânea,

bases para a elaboração de um direito pós-nacional.

Para Mezzadra, as formas decompostas da cidadania teriam produzido cidadãos

de fronteira e carregariam a potencialidade de levar a própria cidadania a extrapolar sua

própria fronteira:

Difícilmente la situación laboral, caracterizada por la inseguridad y la dificultad en la
reivindicación y en el ejercicio de los derechos, podría funcionar como un criterio
exclusivo de acceso a la ciudadanía para los migrantes, ya se la entienda en sentido
formal, o en sentido material. (...) Sin embargo, si no se quiere que la ciudadanía se
reduzca a ser el «único privilegio de estatus remanente en el mundo contemporáneo
y si se aspira a volver a abrir conceptualmente el movimiento expansivo, no se puede
más  que  mirar  de  manera  crítica  ésta  situación.  Un  análisis  de los  movimientos
migratorios  que  se  esfuerce  por  captar  las  demandas  de  ciudadanía  y  las
subjetividades  que  las  recorren,  puede  ser  de  gran  utilidad  en  este  sentido.
(MEZZADRA, 2005)

O  programa  do  Direito  de  Fuga  estaria  focado,  portanto  na  busca  de  outro

estatuto  de  pertencimento  social  –  uma  cidadania  de  fronteira  –  a  partir  de  novos

conteúdos agenciados pelas subjetividades dos imigrantes:

Recoger estos estímulos no significa descuidar los factores «objetivos» que continúan
actuando  en  el  origen  de  las  migraciones  (los  desequilibrios  evidentes  en  la
distribución de la riqueza entre los muchos nortes y los muchos sures del mundo, la
miseria,  el  hambre,  las  carestías,  las  tiranías  políticas  y  sociales,  las  catástrofes
ambientales, las guerras), sobre las que existe por otro lado una cuantiosa literatura.
(MEZZADRA, 2005, p.) 

Em linha de fuga do marxismo estruturalista, Mezzadra propõe um acordo pós-

moderno entre a avaliação das potências subjetivas e as determinações objetivas, que

ofereceria uma perspectiva político-teórica de análise das migrações do ponto de vista da

cidadania, considerada como potência de aprimoramento do pertencimento político.

Do ponto de vista da crítica da economia política, entretanto, a perspectiva não

vai  muito  além da  reprodução da  forma social  capitalista  e  da  naturalização da  sua

decomposição como forma pós-capitalista:
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La cuestión es, sin embargo, que justamente un análisis de las migraciones dirigido
desde el punto de vista del concepto de ciudadanía, «un observatorio ubicado a ras de
suelo», desde el cual  «se observa a las personas no al sistema» (ZINCONE, 1992)
debería proponerse, en primer lugar, poner de relieve las determinaciones subjetivas
que están en su origen, las demandas que son llevadas adelante por los migrantes. Se
puede  decir  que  lo  que  unifica,  en  un  nivel  de  abstracción  elevado,  los
comportamientos de las mujeres y los hombres que optan por la migración, son la
reivindicación y el ejercicio práctico del derecho de fuga de los factores «objetivos» a
los que sintéticamente hemos hecho referencia. (2005, p.111).

Assim,  se para  Mezzadra  a  figura do imigrante  na fronteira  apontaria  para a

fronteira  da  cidadania,  de  outro  lado,  seu  argumento  aponta  para  a  fronteira  da

elaboração  teórica  particular  da  migração  como  sujeito  histórico  a  ser  somado  à

multitude de Hardt/Negri, no mais uma versão atualizada e criticamente irrefletida do

proletariado lukacsiano como sujeito-objeto da história.

Tais  novos  conteúdos  trazidos  pelo  imigrante  enquanto  sujeito  histórico  da

transformação  da  cidadania  estão  em  linha  com  uma  perspectiva  que  vê  na

desubstancialização do trabalho o fundamento do processo de autovalorização do valor -

uma perda da centralidade do trabalho. 

Tal percurso busca na elaboração de um sujeito-objeto da História os meios pelos

quais a superação do patriarcado capitalista seria posto em prática, mas assim como a

versão lukacsiana  e  também na versão multitudiana  de Hardt-Negri,  não elabora  os

fundamentos  desta  superação  para  além da  forma do  valor  produzido  por  cidadãos

privados.

Isso porque mantém no seu horizonte teórico-político a apropriação privada do

valor,  da  qual  poderia  derivar  uma  redistribuição  mais  justa  da  riqueza  social,  a

superação  dos  muitos  norte  e  muitos  sul  no  reino  da  eterna  apropriação  privada  e

igualitária do valor, em vez de justamente começar pela crítica da forma do valor como

relação social historicamente determinada. (POSTONE, 2002, n.p.)

Florestan Fernandes, ao analisar a constituição do regime de classes no Brasil

apontou, como se sabe, as particularidades sociais e históricas que fizeram do mercado

de trabalho e da cidadania no Brasil uma forma em relação com as estruturas sociais e

raciais da colonização escravista.

Ainda  que  o  autor  considere  a  forma  particular  e  autocrática  da  sociedade

brasileira como um resquício arcaico funcional ao capitalismo dependente no país, em
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uma  concepção  dualista  da  formação  histórica  brasileira,  há  que  se  notar  que  em

Florestan a estrutura de classes com as suas formas de sub-cidadania, em que as classes

subalternas não têm acesso ao poder público, são uma regra estruturante do regime de

classes no país, que no mais tende ao aprofundamento, à persistência e ao agravamento.

Se a sub-cidadania é útil para a reprodução ampliada do Capital no Brasil ela própria

tende a ser reproduzida. (FERNANDES, 1975, p.40).

E a proliferação ampliada de regimes constrangidos de sociabilidade por meio do

trabalho  ultrapassou  mesmo  aquele  momento  histórico.  Damiani  (2004)  dá

prosseguimento  à  análise  de  Fernandes  ao  considerar  as  dimensões  negativas  do

processo de reprodução de uma massa crescente da população, condenada a uma vida

precária em uma lógica que, se reduzida aos próprios termos, só pode atingir a própria

negatividade do processo de modernização e da sociedade do trabalho produtor de valor

em desubstancialização:

Nos anos 70,  houve uma expectativa em parte real:  a do desenvolvimento de um
proletariado  diferenciado,  produto  da  industrialização  maciça  e  complexa,  que
envolvia  as  grandes  cidades  e  se  generalizava  por inúmeras  outras,  configurando
regiões metropolitanas, polos industriais etc. Florestan Fernandes admitia que esse
proletariado  poderia  configurar  uma  forma  política  autêntica  de  democracia
burguesa,  isto  é,  modernizaria  o  país,  com  a  reforma  agrária,  com  o
comprometimento  do  pacto  entre  oligarquia  e  burguesia  nacionais,  e  entre  a
burguesia  nacional  e  o  capitalismo  internacional,  que  definia  os  termos  do
capitalismo no Brasil; ele ganharia existência civil: um proletariado com condições
político-legais efetivas, superando a anomia das classes destituídas e a marginalização
política, enfrentando uma perspectiva socialista e proletária. (...) Mas o sentido do
processo de diferenciação industrial, que hoje se esclarece, é expelir trabalhadores do
processo produtivo. O desenvolvimento das forças produtivas significa essa expulsão
compulsória: para manter o nível de emprego; com o acrescentamento das forças
produtivas  e  das  técnicas,  seria  preciso  um  investimento  acrescentado
exponencialmente. (…) O proletariado diferenciado se esfacela: o desenvolvimento
das  forças  produtivas  nas  fábricas  significou  também,  além  da  diminuição  do
trabalho,  a  proliferação  de  trabalho  tarefeiro,  sem  qualificação.  A  mística  da
necessidade  de  trabalho  qualificado  envolve,  na  realidade,  uma  minoria,
considerando  o  montante  de  trabalho  disponível.  Mística  que  também  se
transformou em mais um negócio, agora, inclusive educacional. Como produto do
“Milagre  Brasileiro”  surgia,  em  1974,  a  lei  n°6019,  regulamentada  pelo  decreto
n°73841,  que  instituía  o  regime  de  trabalho  temporário,  “constituindo-se  em
arcabouço jurídico de criação de empresas de trabalho temporário e do contrato de
trabalho temporário  [...]  traduzível  como uma das  formas,  criadas  no pós-64,  de
reproduzir a exploração ‘extraordinária’ do trabalho, no Brasil”. Essa situação, que
aparecia,  naquela  conjuntura,  como  excessiva  exploração  do  trabalho  –  pois  se
tratava  do período em que  estava  se  forjando  a  massa  proletária  de  qualificação
diferenciada, tornando nebulosa a interpretação possível dos rebaixamentos salariais
–, hoje, com taxa de desemprego, que na região metropolitana de São Paulo, beira os
20%  e  com  queda  acumulada  no  emprego  industrial,  num  contexto  capitalista
neoliberal  e  de  imperialismo  total,  apresenta-se  como  alternativa  governamental
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ultramoderna,  para  a  solução  do  desemprego  generalizado,  demonstrando  que
existe,  atualmente,  um  processo  simultâneo  de  desemprego  e  degradação  dos
salários e das condições e direitos do trabalho. (DAMIANI, 2004, p.28-29).

Assim, a situação demanda um olhar sobre a cidadania a partir do desmanche da

classe trabalhadora nacional. No que se refere à elaboração crítica do Estatuto moderno

de cidadania,  a  posição de Agamben se mostra aqui  bastante apropriada,  ao situar a

própria cidadania no quadro da sujeição formal ao Estado-Nação:

Parece-nos óbvio que cada ser humano, no momento de seu nascimento, deva ser
inserido em um ordenamento estatal e, desse modo, encontrar-se sujeitado às leis e
ao sistema político de um Estado que não escolheu e  do qual  não pode mais  se
desvincular. Aqui não é o caso de traçar uma história desse instituto, que atingiu a
forma que nos é familiar apenas com os Estados modernos. Tais Estados chamam-se
também Estados-Nação porque fazem do nascimento o princípio da inscrição dos
seres humanos em seu interior. Não importa qual seja o critério processual dessa
inscrição,  o  nascimento  de  genitores  já  cidadãos  (ius  sanguinis)  ou  o  lugar  do
nascimento (ius soli). O resultado é, em todo caso, o mesmo: um ser humano se
encontra necessariamente sujeito de uma ordem jurídico-política, qualquer que seja
ela  naquele  momento  –  a  Alemanha  nazista  ou  a  República  Italiana,  a  Espanha
falangista ou os Estados Unidos da América –, e deverá, de tal momento em diante,
respeitar  as  leis  e  receber  os  direitos e  obrigações correspondentes desse  Estado.
Estou  perfeitamente  ciente  de  que  a  condição  de  apátrida  ou  imigrante  é  um
problema que não pode ser evitado, mas não estou seguro de que a cidadania seja a
melhor solução. Em todo caso, a meu ver, ela não pode ser algo de que se orgulhar e
um bem a ser partilhado. Se fosse possível (mas não o é), assinaria com prazer um
apelo que convidasse a abjurar a própria cidadania. Segundo as palavras do poeta: "a
pátria será quando todos formos estrangeiros” (AGAMBEN, 2017, n.p.)

Contudo,  como  de  costume  Agamben  reiteradamente  desvia-se  de  qualquer

possibilidade de estabelecimento entre as formas políticas modernas de sujeição de um

conceito de forma social tal como elaborado pela crítica ao fetichismo da mercadoria,

prendendo-se às críticas das formas políticas de governo e de governo de si do ponto de

vista de um governo sacrificial.

Para nós,  entretanto, torna-se fundamental juntar os fios da cidadania formal

estatal e a sujeição ao princípio formal abstrato do fetichismo da mercadoria em suas

formas  (sujeito,  Estado)  por  meio  da  sociedade  do  trabalho  e  da  tautologia

autodestrutiva da valorização do valor:

O  mesmo  acontece  com  os  Estados  em  colapso  da  periferia:  também  eles  são
secundariamente  “integrados  na  cidadania”,  na  “comunidade  das  nações
democráticas”,  mas  como  zumbis,  como  espectros  exangues  da  estatalidade
democrática, como invólucros já apenas formais: a generalização da forma (forma do
valor, forma do Estado, forma de sujeito) evolui de par com a sua dessubstanciação.
Trata-se, portanto, de uma paradoxal integração (formal) na cidadania por meio de
uma destituição (substancial)  da cidadania,  como Agamben poderia dizer (KURZ,
2016, n.p.).

280



A cidadania assume assim a forma de invólucro formal vazio, que deve encarar a

crueza  da  negatividade  do  próprio  trabalho  e  está  referida  intimamente  ao  próprio

invólucro formal da soberania dos Estados Nacionais em crise, ou ainda sob um Estado

de Exceção permanente que os coloca em regimes de barbárie secundária:

Se o estado de exceção lançou desde sempre uma luz traiçoeira sobre a essência do
“estado  normal”,  mesmo ainda  no  interior  do  invólucro  intacto  da  soberania,  o
entrosamento dinâmico atual do  positivismo jurídico com elementos do estado de
exceção e processos de anomiva desemboca num novo tipo de barbárie secundária
que rebenta esse invólucro, de forma que também não pode conduzir de volta ao
velho “estado normal”,  sem no entanto constituir  um novo “estado normal”.  As
medidas estatais do estado de exceção ou de elementos individuais do mesmo estão
interligadas com a privatização da violência, o tribunal sumário planetário da última
potência mundial vai de par com a decomposição total das relações entre Estados
enquanto tal. (KURZ, 2016, n.p.)

. Por isso, a elaboração das chamadas formas decompostas de cidadania - os seus

sub-expedientes jurídicos - precisam ser vistos em relação com a formação da própria

troca  contratual  de  trabalho  por  sujeitos  privados,  mesmo nos  contextos  em que  o

trabalho  escasseia.  Se  a  cidadania  é  assim  entendida  como  forma  essencialmente

negativa,  ou seja,  como contrato social  que permite que o produto do trabalho seja

igualado  e  negado  para  que  seja  trocado,  as  formas  de  sub-cidadania  podem  ser

entendidas  como forma de manifestação  jurídica  da  humilhação de  segunda ordem:

assim, o cidadão de segunda ordem passa a ser visto como aquele indivíduo atado a um

dispositivo jurídico que cerceia sua possibilidade de estabelecer contratos de troca de

trabalho.

A  constituição  da  cidadania  de  segunda  ordem  contém,  contudo,  formas

particulares de produção histórica. E se, no caso brasileiro, a própria constituição da

cidadania  remete  à  história  colonial,  a  instituição  do  trabalho  escravo  e  do  regime

particular de classes no Brasil a partir da industrialização e de sua crise no século XX, a

reprodução crítica da cidadania de segunda ordem não pode deixar de estar referida a ela

e à decantação do racismo à brasileira. 

Outra característica que vem se somar ao perfil de sociabilidade do imigrante em

situação  de  solicitante  de  refúgio  e  mesmo  do  refugiado  é  a  generalização  dos

expedientes de auto-agenciamento de trabalho, abastecidos por programas de formação

de empreendedores.
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As instituições ligadas à questão migratória no Brasil vêm desenvolvendo uma

série  de  programas  de  formação  política  para  os  cidadãos  de  segunda  categoria.  O

ACNUR  Brasil,  por  exemplo,  seguindo  uma  tendência  internacional,  adiantou-se  ao

SEBRAE em 2016,  elaborando um curso de empreendedorismo voltado à população

refugiada em São Paulo, que atingiu mais de duzentas pessoas. Segundo o presidente do

SEBRAE:

Os imigrantes e refugiados ajudaram e ajudam a construir o Brasil, que é constituído
por uma sociedade plural e diversa. Assim como na nossa história, no presente e no
futuro eles têm e terão condições de oferecer ao país intercâmbio cultural, científico-
tecnológico,  laboral  e,  sobretudo,  o  espírito  empreendedor  daqueles  que  buscam
uma nova oportunidade de vida. (ACNUR, 2016, n.p.).

Assim, o emigrante oriundo de regiões em conflito deflagrado que se encontrava

submetido  a  regimes  de  barbárie  de  segunda  ordem,  caracterizados  por  circuitos

territoriais cotidianamente interrompidos pelo saque, pela rapina e pelo massacre, são

recebidos no Brasil como espíritos empreendedores, e enquanto solicitantes de refúgio e

refugiados  empreendedores  passam  a  submeter-se  a  uma  série  de  humilhações  de

segunda ordem, a saber,  aos sub-expedientes  reiterativos  da sujeição ao trabalho em

contextos nos quais a humilhação de primeira ordem (a sujeição ao trabalho) tornou-se

situação escassa.

No meio tempo,  a  retórica do ACNUR impressiona ao obter  da luta de uma

mulher congolesa refugiada no Brasil por vender churrasquinhos na rua elementos para

a discussão do ambiente de negócios brasileiro:

Refugiada no Brasil, Sylvie Tchocgnia sonha preparar e vender churrasquinho nas
ruas de São Paulo. Às voltas com regras de formalização para ela incompreensíveis e
com obstáculos burocráticos, essa mãe de família vinda da RDC. “Eu já fui atrás de
autorização e não consegui”, queixou-se Sylvie, ao lembrar de sua iniciativa de criar
um meio de vida em um ambiente de negócios que desconhecia.  (ACNUR, 2016,
n.p.).

Esse esquema político-populacional, contudo, não se manteria de pé sem uma

variável  ideológica  que  define  qual  é  a  cor,  o  sexo  e  a  nacionalidade  do  imigrante

indesejável a ser controlado, assim como os setores econômicos mais apropriados ao seu

engajamento (preparadoras de marmitas, manicures etc):
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O projeto Empoderando Refugiadas deixou claro que o caminho da abertura de um
empreendimento não é fácil nem curto para refugiados e brasileiros, mas pode ser
exitoso. Para trazer uma experiência local, o Consulado da Mulher contratou a Lee &
Maga, uma MEI, para preparar e servir o almoço. As responsáveis pela MEI relataram
suas experiências como empreendedoras, a ajuda recebida do Consulado da Mulher e
se dispuseram a dar aulas em sua casa/empresa às refugiadas sobre como organizar
um novo negócio e preparar receitas.  Também foi convidada a expor Mariana Dias,
uma profissional brasileira de Relações Públicas que desenvolveu produtos e técnicas
de  manicure  sem  uso  de  instrumentos  cortantes  e  uma  rede  de  atendimento  à
clientela.  Mariana  ofereceu  a  parceria  de  sua  marca,  a  Manicura  Express,  às
refugiadas que pretendem criar uma MEI. As refugiadas atuariam em hotéis, onde
seus conhecimentos de outro idioma facilitariam o contato com clientes estrangeiros.
(ACNUR, 2016, n.p.).

A partir da vigência do paradigma humanitário – forma de manifestação político-

ideológica  e  jurídica  do  colapso  da  sociedade  do  trabalho  produtor  de  valor  –  o

imigrante indesejável / trabalhador dispensável passa a ser submetido a expedientes de

contenção e  constrangimento  da  disposição do próprio  corpo para  o  trabalho.  Uma

etapa desse constrangimento é a transformação da máscara de caráter jurídica de que o

imigrante  é persuadido a lançar  mão,  por meio de estratégias fetichistas próprias de

socialização.
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2.2 - O solicitante de refúgio africano no Brasil contemporâneo e seu processo 

de (in)deferimento social

No Brasil, o Estatuto da ONU foi ratificado em 1960. Em 1997, o país aprovou a

Lei 9.474 que define os mecanismos que implementam o Estatuto de 1951, entre outras

coisas,  como a criação do CONARE e os meandros institucionais que normatizam o

status de refugiado.

Fonte: IPEA, 2017

Conforme podemos observar no fluxograma produzido pelo IPEA, o caminho

institucional que o imigrante solicitando refúgio percorre é exato. Mas, como sabemos,

há  mais  coisas  entre  a  letra  escrita  e  a  vida  vivida  do  que  sonha  a  vã  filosofia  do

Ministério  da  Justiça.  Uma vez  no  Brasil  e  consciente  da  vontade  de  integrar-se  ao
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Estatuto  do  Refugiado,  o  solicitante  deve  se  dirigir  a  um  posto  responsável  pelo

acolhimento do pedido, via de regra a polícia federal. Até aí tudo certo, certo?

Não,  aqui  já  começam  os  desvios  imaginativos  que  transformam  o  caso  em

matéria romanesca. Se, por um lado acreditamos que o funcionário da Polícia Federal ou

das agências humanitárias tem consciência natural – profissional? – desse primeiro passo

da longa – e infinita? – trilha da solicitação de refúgio, o mesmo não pode se dizer do

candidato a solicitação de refúgio, que participa do ritual burocrático mais por persuasão

do que por vocação humanitária.

O processo de pesquisa nos levou a entender que aquilo que para o Ministério da

Justiça é natural, ganha existência a partir de um processo social e histórico de persuasão

do imigrante, de maneira que ele tome partido na solicitação do refúgio. Falamos em

processo histórico de persuasão porque a documentação do migrante internacional –

com ênfase no Sul Global – sofreu uma readequação normativa por parte dos aparatos

de controle populacional, seguindo a onda humanitária pós-guerra fria. Mas o processo

de persuasão também é social porque, para que o imigrante se conecte ao aparato, é

necessário que estabeleça contatos com pessoas ou instituições que lhe apresentem o

Estatuto como uma estratégia consciente a ser considerada.

A  dimensão  autodeclaratória  do  acesso  ao  Estatuto  do  Refúgio,  portanto,  se

fundamenta na elaboração de estratégias individuais de documentação. Este fato, por si,

já  deveria  ser  suficiente para relativizar  as  posições obtusas que acusam o imigrante

laboral de aproveitar-se estrategicamente do expediente humanitário, tomando o lugar

daqueles que de fato teriam esse direito. Essa posição obtusa não passa, entretanto, de

cortina de fumaça pois, na medida em que declara que o Estatuto do Refugiado está

sendo atacado, já garante uma tonalidade positiva ao aparato de coerção constituído.

Se, todavia, seguimos o labirinto exato do fluxograma, encontramos o indivíduo

persuadido a se engajar no processo de solicitação de refúgio, com o protocolo em mãos,

obtido costumeiramente sem mais entraves em qualquer posto da polícia federal. Mas

aqui também já há consequência para a situação jurídica do imigrante. 

Uma vez com os pés na rua, saído do Posto da Polícia Federal, o agora solicitante

de  refúgio  encontra-se  enquadrado  em  uma  posição  jurídica  bastante  específica  no

âmbito da sua socialização no Brasil. Isso porque, se de um lado, de posse do protocolo
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de solicitação, o agora solicitante obtém o direito de receber um registro de pessoa física

no Brasil (CPF) e uma carteira de trabalho, por outro lado ele passa a se socializar em

um regime de provisoriedade indefinido. 

Se  de  posse  do  protocolo  jurídico  o  indivíduo  já  pode  alimentar  sonhos  de

cidadania de primeira ordem, o sentido geral de espera recheado de recusas não deixa de

soar  muito  semelhante  aos  processos  judiciais  relatados  por  Charles  Dickens  na  sua

novela Casa Desolada. Em referência ao processo Jarndyce e Jarndyce, em torno do qual

toda  a  novela  orbita,  dizia  um  personagem  que  o  processo  devoraria  a  todos,  os

destruiria aos pouquinhos, como porções em moinho lento, iria afoga-los gota por gota e

enlouquecê-los de grão em grão.

Se a comparação pode parecer exagerada, vale a lembrança de que o ambiente

jurídico  e  burocrático  da  Inglaterra  vitoriana  descritos  por  Dickens  causou  uma

profunda  impressão  no  jovem  Franz  Kaf ka:  a  maneira  como a  Justiça  se  apresenta

legitimada por uma narrativa mítica fundacional, como seus rituais são encenados por

camadas e os discursos inalcançáveis  e acima de tudo a forma como está disposta a

trajetória do protagonista que busca a porta da Lei são absolutamente contemporâneos.

No mais,  os  rituais  de  espera  e  sofrimento  da  solicitação  de  refúgio  assemelham-se

sobremaneira aos solicitantes do Jarndyce and Jarndyce de Dickens que fazem coincidir

esperança de vida e espera do veredito.

A provisoriedade imanente à situação do solicitante se refere ao fato de que sua

carteira  de  trabalho  contém  uma  data  de  expiração  que  coincide  com  o  prazo  de

avaliação da sua solicitação de refúgio. De posse desta carteira o solicitante tem duas

opções: trabalhar sem vínculo empregatício ou trabalhar com vínculos empregatícios

provisórios,  cujo  contratos  não  excedam  o  tempo  máximo  descrito  na  carteira  de

trabalho, em média 6 meses.

A  escolha  de  obtenção  do  protocolo  também  coincide  com  o  abandono  das

outras  formas  de  busca  de  documentação.  Então  torna-se  comum  imigrantes

abandonarem vistos de turismo ou de estudo em função do protocolo de solicitação de

refúgio que ao menos lhes garante a carteira provisória de trabalho.

Esta  carteira  provisória  de  trabalho pode  ser  entendida  como uma forma de

humilhação secundária, uma vez que é uma maneira de constranger e restringir a forma
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pela qual o trabalhador pode dispor do próprio corpo para o trabalho em um contexto

em que o próprio trabalho tornou-se matéria escassa e por isso mesmo necessariamente

constrangido, restrito e mais regulado. É um aparato responsável pela manutenção de

milhares de imigrantes na situação de provisoriedade permanente; mas não existiria sem

o seu par ideológico persuasivo humanitário.

Bem, mais um passo no fluxograma da solicitação de refúgio e cá estamos na

entrevista de solicitação de refúgio, realizada preferencialmente em alguma instituição

ligada  à  Caritas  Arquidiocesana,  da  Igreja  Católica,  que  faz  a  coleta  do  pedido  e  a

encaminha  para  o  Comitê  Nacional  do  Refúgio;  finalmente  às  portas  da  Lei  e  do

Ministério da Justiça.

Mas  também  aqui,  mesmo  se  quiséssemos,  não  poderíamos  avançar  sem

dificuldades. Sabemos que o pedido será avaliado por um parecerista do Ministério da

Justiça,  ao  menos  é  isso  que  nos  prometem  quando  um  pedido  é  protocolado  na

realização  da  entrevista.  Acontece  que  existem  alguns  desencontros  nesta  etapa  do

processo. 

De acordo com as diretrizes do CONARE, a entrevista deve ser realizada com um

solicitante por vez, e com um funcionário preparado para realizar a coleta da história,

alguém que seja devidamente treinado para considerar as formas de manifestação da

memória humana em situações pós-traumáticas, sublinhar as lacunas que compõem o

caso e considerar os silêncios como partes fundamentais da história não contada.

Em  2013  chegou  a  ser  publicado  um  detalhado  manual  de  treinamento  de

procedimentos  de  solicitação  de  refúgio  especificamente  voltado  ao  tema  da

credibilidade  de  declarações.  Neste  manual  há  inclusive  um  capítulo  dedicado

exclusivamente ao trato da memória,  tipologias de memórias,  teorias e problemas de

memorização, diferenças da memória em diferentes culturas, e até exercícios para que o

funcionário  que  realizar  a  entrevista  tenha  em  mente  as  dificuldades  da  coleta  da

declaração. O manual conclui, com a declaração bastante acertada de que:

In  summary,  we  need  to  be  aware  that  the  ability  to  give  detailed  accounts  of
personal experiences is something that is assumed in Western cultures, but may not
be  at  all  normal  to  everyone.  Note  that  Western  researchers  have  identified
overgeneral memory in depressed individuals and people with posttraumatic stress
disorder (PTSD), but this may look the same as normal memory from some cultures.
(GYULAI, 2013, p.76-77).
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No mais, o manual permanece documento para inglês ver, já que não só não se

encontra traduzido, como foi tornado obsoleto pelo aprimoramento metodológico da

referida resolução normativa 22 do CONARE, que consolidou um bloco de perguntas

fundamentais a serem respondidas por escrito pelo solicitante, independentemente das

formas de produção da memória e de sua manifestação.

A pesquisa em Psicologia Social de Tânia Oliveira, realizada ao longo de 2012 e

2013  (OLIVEIRA,  2012)  mostra  como  a  dimensão  traumática  das  experiências  de

socialização de emigração dos solicitantes de refúgio estavam longe de encontrar espaço

de elaboração quando realizaram suas entrevistas com o CONARE.

Aliás, a maneira como se realiza a entrevista deixa a desejar neste aspecto. Assim,

em que pese a existência de manuais de treinamento de escuta humanitária – todos em

inglês e não seria exagero dizer, para inglês ver – os silêncios e lacunas das histórias de

vida se traduzem em itens deixados em branco nas folhas de questionários por escrito

que raramente chegam a ter como parte da sua dinâmica uma entrevista oral.

De maneira que o produto final da entrevista que chega às mãos do Comitê que

analisa, caso a caso, as solicitações, é um formulário de cerca de 20 páginas com uma

série de perguntas, das quais uma parte considerável se dedica a compor um banco de

dados pessoal sobre o solicitante, com informações a respeito das pessoas que vivem no

país e que ele conhece, os dados de contato destas pessoas, informações a respeito das

pessoas com as quais tomou conhecimento do Estatuto do Refugiado, as pessoas que

conhece e que vivem no país na condição de refugiado, entre tantas outras.

A elaboração deste extenso formulário é apresentada pelo CONARE como um

aprimoramento  das  suas  metodologias  de  avaliação  das  solicitações  de  refúgio.  A

mudança  de metodologia carrega,  contudo,  uma preocupação de que a  metodologia

anterior tenha sido falha em descobrir as reais motivações dos solicitantes de refúgio.

Como vínhamos argumentando, já que o processo de solicitação de refúgio faz

parte de um processo de persuasão social, é inevitável que a elaboração das estratégias

eventualmente contenha um momento de compartilhamento dos motivos declarados

nas entrevistas. Muitos solicitantes não têm consciência clara dos critérios norteadores

da seleção, simplesmente porque isso não compõe uma etapa institucional do processo

de  persuasão  humanitário.  Os  solicitantes  são  persuadidos  a  solicitar  o  acesso  ao
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Estatuto do Refúgio - existe uma porta da Lei somente para você, diria o Capelão do

presídio  d’O  Processo  de  Kaf ka.  Mas  pouco  se  fala  sobre  os  critérios  oficiais  de

elegibilidade.

Inevitavelmente,  então,  os indivíduos  que vieram a ter  acesso ao Estatuto do

Refúgio estabelecem conversas com outros solicitantes e compartilham as informações

disponibilizadas  nas  entrevistas.  De  posse  de  tais  informações,  os  solicitantes  vão

reorientando as suas estratégias nas entrevistas. De outro lado, o CONARE aprimora as

suas metodologias, visando caçar fraudes.

Enfim, uma vez a entrevista realizada - agora mais questionário escrito do que

entrevista - o solicitante passa a viver enquanto tal, em um regime temporal opressor

somente  em  função  da  resposta  que  pode  não  chegar.  De  acordo  com  relatos  que

colhemos, há casos de pessoas com pedidos de solicitação aguardando há mais de 2 anos

por  uma  resposta.  E,  dado  o  alto  índice  de  indeferimento,  um  número  elevado  de

pessoas obtiveram respostas negativas e na prática continuam vivendo como imigrantes

permanentemente provisórios. 

Alguns vivem indocumentados por meses, até anos, em face do indeferimento.

Outros decidem interpor um recurso e solicitar uma revisão da decisão. Para isso voltam

à  estaca  zero  do  fluxograma,  solicitam  um  novo  protocolo,  agendam  uma  nova

entrevista, repetem as informações ou elaboram outras formulações para a entrevista -

em suma, vivem à espera. Assim, na prática, a vida de um solicitante que ainda não

recebeu resposta e a vida de um solicitante indeferido com recurso são idênticas. 
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2.3 Relato V

H., angolano, 31 anos

São Paulo, agosto de 2017

Oi Allan, tudo bem. Olha, eu posso te contar a minha história sim,

porque  já  transitei  como  imigrante  angolano  entre  algumas  das

possibilidades de documentação aqui do Brasil. Cheguei aqui no Brasil

no  final  de  2010  como estudante  universitário  de um programa de

cooperação  entre  a  Facol,  [Faculdade  Orígenes  Lessa,  sediada  em

Lençóis Paulista] e uma organização sediada em Angola. 

Com apoio da minha família fizemos alguns pagamentos para um Sr.

brasileiro para que ele providenciasse a minha matrícula em um curso

superior  de informática,  de  duração de 2  anos,  na tal  faculdade do

interior de São Paulo. Cheguei em São Paulo com o visto de estudante

providenciado  pela  Facol.  O  pagamento  das  mensalidades  deveria

incluir a mensalidade do curso, mas também o meu alojamento e a

manutenção  geral  da  casa  (água,  luz  etc.).  Depois  do  pagamento

inicial, referente à matrícula, minha família fazia sempre pagamentos

de  cerca  de  1.200  reais  por  mês  para  este  Sr.,  que  era  diretor  da

Faculdade, à época.

Vivíamos nessa casa que funcionava como alojamento para estudantes

que vinham de fora. Havia diversas dessas residências, mantidas pela

Facol.  Eu morava nesta  casa  com mais  6  pessoas,  todos  angolanos,

pagando cerca de 1.200 reais por mês. 

A  situação  geral  do  estudante  angolano  na  Facol  é  bastante

constrangedora, porque o diretor cobra pessoalmente as pessoas em

relação aos pagamentos se eles atrasam dois ou três dias. Houve uma

situação em que o diretor da faculdade entrou no apartamento de um

grupo de  meninas  de  Angola  e  discutiu  com elas  de  uma maneira
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muito constrangedora. 

Assim,  ainda  antes  de  concluir  o  primeiro  semestre,  eu  decidi

abandonar a  Facol  e vir  tentar  a  sorte  em São Paulo.  E,  depois  de

alguns meses o meu visto de estudante já havia sido cancelado, já que

eu  não  paguei  mais  as  mensalidades  da  faculdade.  Vivi  um  tempo

assim, com o documento de estudante vencido.

Já em 2014, passei a solicitar acesso ao documento de refugiado, por

indicação de um amigo que havia informado que a Cáritas do Rio de

Janeiro  disponibilizaria  acesso  ao  documento  para  angolanos  e

liberianos. Fui ao Rio de Janeiro, à Caritas e realmente vi um cartaz

que dizia alguma coisa sobre documentos para refugiados de Angola e

fiz o meu pedido ali mesmo.

Assim dei início ao processo de solicitação de refúgio pela primeira

vez. Preenchi todos os documentos que eles me solicitaram, mas na

época ninguém me entrevistou de fato. A entrevista acabou sendo por

escrito,  eu preenchi  as  várias páginas do formulário.  Passei  então a

viver com o protocolo de solicitação de refúgio, que dá acesso a uma

carteira de trabalho. A carteira de trabalho, entretanto, tem uma data

de  validade  que  coincide  com  a  data  de  validade  do  protocolo  de

solicitação de refúgio. A resposta ao pedido veio seis meses depois;

meu pedido foi negado.

Nesse meio tempo eu fiz vários trabalhos e até me matriculei em uma

faculdade. Como eu estava sem nenhum documento de permanência

fazia só trabalhos que não exigiam documentos, como garçom. Para a

faculdade também não me pediram documentos extra: com o CPF e

uma cópia do passaporte  já  pude me matricular  em Engenharia  na

UNIP. 

Cursei até o 7o semestre de Engenharia, mas como os meus ganhos

eram muito instáveis – havia semanas em que não me chamavam para

trabalhar – e como eu também acabei ficando um pouco defasado no
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curso, com algumas DPs  [disciplinas pendentes]  minhas dificuldades

foram aumentando. Abandonei  o curso e fiquei com uma dívida de

mais de quatro mil reais.

Em 2014 voltei a solicitar acesso ao Estatuto do Refugiado. Desta vez

fiz o processo aqui em São Paulo mesmo e até houve uma pequena

entrevista, que durou uns 10 minutos e me foi perguntado uma série

de coisas a respeito das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu

tenho conhecimento que já solicitaram acesso ao refúgio e também

sobre os meus motivos. 

Na época, eu disse que queria o acesso ao refúgio no Brasil em busca

de melhores condições de vida, falei das dificuldades do trabalho em

Angola e das diferenças nos salários entre os dois países. 

Esta  solicitação  ainda  não  foi  respondida  e  desde  então  eu  venho

renovando  o  meu protocolo  e  vivendo  com trabalhos  temporários.

Agora já estou matriculado novamente em um curso tecnológico de

automação industrial, de três anos de duração. Espero terminar esse

curso e fazer um mestrado em engenharia de telecomunicações.

Cheguei a pensar em solicitar um visto de estudante, agora que sou

estudante mesmo. Mas daí eu não poderia trabalhar e então também

não  poderia  pagar  a  faculdade,  então  desisti  deste  caminho  para

documentação.

Agora, se alguém tivesse me esclarecido antes que o Refúgio não se

adequa  ao  motivo  que  eu  apresentei  eu  tentaria  fazer  diferente  na

entrevista ou tentaria logo um visto de trabalho mesmo.

Voltar  para  Angola  também  é  um  problema  para  quem  está  nesta

situação como a minha. Agora já tem sete anos que não volto para lá e

quando meus  parentes  me perguntam eu digo que  não sei  quando

poderei voltar, principalmente porque eu não sei se eu conseguiria um

novo visto de saída de Angola. Hoje para se conseguir um visto de

turista angolano no Brasil você precisa fazer uma declaração de renda
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mensal de quatrocentos e quarenta mil Kwanzas [cerca de 8.500 reais].

Mas  alguém  que  trabalhou  muitos  anos  para  tentar  conseguir  o

dinheiro  para  realizar  o  sonho  de  vir  para  o  Brasil  já  não  pode

conseguir o visto porque não ganha isso por mês. Então se eu voltar

para Angola sem me formar seria o fim de tudo, o fim de um sonho.

Dadas as condições do contrato de estudo que sujeita o estudante a residir nos

alojamentos da faculdade, onde a sua sociabilidade encontra-se imediatamente sujeita ao

constrangimento do diretor da faculdade que, com a posse dos quartos dos moradores

entra nas moradias a qualquer momento para exigir o pagamento, seria H. um estudante

em  condições  análogas  à  escravidão?  Fato  é  que  a  criação  de  novos  expedientes  de

constrangimento monetarizado parece não ter limites.

De toda forma, em relação à busca do Refúgio, há também casos de solicitantes

que tomam conhecimento dos procedimentos labirínticos da solicitação e face a esta

porta da Lei, como Bartebly, preferem não tentar entrar.

Haveria ainda uma importante discussão a ser feita a respeito da elegibilidade

para  o  refúgio,  pois,  como  já  se  pode  depreender  de  uma  leitura  dos  critérios

norteadores, suas definições baseiam-se em uma cisão entre os critérios econômicos e os

critérios  políticos  que  mobilizam  os  imigrantes.  Mas,  em  função  dos  protocolos

paranoicos, digo sigilosos do CONARE, disfarçados como respeito à dignidade humana

dos solicitantes, nada se pode saber a respeito de nenhum caso específico. 

Durante o processo de pesquisa, como o camponês diante da lei do Processo de

Kaf ka - que chega a conversar com as pulgas no pescoço para que elas convencessem o

guarda  a  deixá-lo  entrar  -  cheguei  a  interpor  um  pedido  de  protocolo  número

08850.004473/2017-33, com base na Lei de acesso à informação, para obter acesso às

decisões das solicitações. Mas as análises são uma verdadeira caixa-preta e nada se pode

dizer a respeito da execução processual da solicitação de refúgio no Brasil.
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Limiar

A  situação  do  imigrante  angolano  nos  dias  de  hoje  é  bastante  diferente  da

experimentada pelos imigrantes da década de 1970, quando os fluxos eram compostos

por funcionários da administração colonial angolana, que ao chegarem ao Brasil com

suas famílias recebiam um acolhimento jurídico mais consistente por parte do Estado

brasileiro,  com  apoio  da  embaixada  portuguesa  e  acesso  ao  visto  de  residência

permanente. 

Não seria possível acolher aquele imigrante angolano dos anos 1970 na condição

de  Refugiado,  uma  vez  que  os  dispositivos  que  regulam  a  sua  recepção  só  foram

implementados no Brasil nos anos 1990 e 2000. Contudo, salta aos olhos que justamente

quando o fluxo de imigrantes negros e pobres de Angola se intensifica, os instrumentos

de adequação jurídica do Estatuto do Refugiado passam a valer com força.

A  categorização  do  imigrante  angolano  como um imigrante  forçado  procura

promover  um  acolhimento  específico  a  pessoas  que  declaram  ter  sofrido  violações

humanitárias, diferenciando assim este grupo de pessoas daqueles imigrantes aos quais

caberia  a  solicitação  do  visto  de  residência  permanente.  Contraditoriamente,  esta

formulação contém, em sua origem, o encurralamento de um grupo mais extenso de

imigrantes  em  uma  condição  de  temporariedade  da  qual  resultam  precariedades

específicas  que  não  atingem  os  imigrantes  que  têm  acesso  ao  visto  de  residência

permanente.

Na  prática  o  acolhimento  via  Estatuto  do  Refugiado  tem  se  mostrado  um

instrumento  bastante  eficaz  para  a  integração  precária  do  imigrante  do  Sul  Global.

Vimos  que  a  busca  do  Estatuto  do  Refugiado  compreende  um  longo  processo  de

convencimento  e  constrangimento  e  que,  ao  mesmo  tempo,  cria-se  uma  cortina  de

fumaça  que  anuncia  que  o  Estatuto  está  sob  ataque  de  solicitantes  oportunistas  ao

mesmo tempo em que a caixa preta da elegibilidade é montada.

Também é possível observar uma falta de preparo para o acolhimento de pessoas

que passaram por situações traumáticas de violação – a pesquisa em psicologia social de

Tânia Oliveira (OLIVEIRA, 2011) nos mostra como o próprio trauma da experiência de

guerra pode silenciar a comunicação a respeito da violação sofrida pelo imigrante. Até
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onde pudemos avaliar, as metodologias empregadas nas entrevistas com solicitantes de

refúgio claramente não levam estes silêncios em consideração. 

Soma-se  a  esse  problema  a  falta  de  pessoal  para  a  avaliação  dos  pedidos  de

refúgio. De acordo com notícia veiculada pelo Conjur, em abril de 2017, o Brasil contava

com 26 mil solicitações de refúgio e 13 analistas no Comitê Nacional para Refugiados

(CONARE) para avaliar os pedidos.

Como se não bastasse, as altíssimas taxas de indeferimento – cerca de 60% nos

últimos  três  anos  –  têm  encurralado  milhares  de  indivíduos  numa  situação  de

indeterminação jurídica – uma espécie de limbo – vivendo por anos como “solicitantes

de  refúgio”  indeferidos,  mas  em processo  de  reconsideração.  Enquanto  vivem neste

limbo jurídico,  os  solicitantes  de  refúgio  não têm permissão para  assumir  contratos

definitivos de trabalho e acabam se engajando em atividades temporárias ou ingressando

no mercado informal, em condições notadamente mais precárias. São empurrados para

uma cidadania fronteiriça, de segunda categoria.

Ao final temos a figura de um imigrante persuadido a adequar-se juridicamente a

uma lei que o constrange a dispor do corpo de forma a restringir contratos de trabalho.

Em tempos nos quais  o trabalho se torna matéria escassa, cabe à  modernização das

formas  jurídicas  regular  negativamente  o  trabalho,  por  meio  de  legislações  de

constrangimento, sempre em aprimoramento, para o estabelecimento do contrato de

aluguel da força de trabalho.

Se  as  altas  taxas  de  indeferimento  podem  estar  relacionadas  aos  defeitos

metodológicos das entrevistas realizadas pelo CONARE, à insensibilidade psicológica em

relação  ao  trauma  de  guerra  na  avaliação  do  pedido,  não  obstante,  a  forma  como

entendemos  os  conflitos  em  Angola  também  podem  interferir  na  interpretação  da

situação dos solicitantes de refúgio.

Até  aonde  pudemos  acompanhar,  a  formulação  de  uma  lei  específica  para  a

população  imigrante  na  cidade  de  São  Paulo  foi  acometida  desta  perspectiva

constrangedora  para  a  mobilidade  do  trabalho,  já  que,  por  exemplo,  formula  um

conjunto  de  diretrizes  para  educação  e  trabalho  de  imigrantes  recomendando  uma

formação de nível básico e técnico como forma de acessar o mercado de trabalho na
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cidade,  à  revelia  do  nível  educacional  superior  de  um  grupo  grande  de  indivíduos,

incapazes de encontrar forma de revalidação de diplomas universitários no país.

Também  a  elaboração  da  nova  lei  brasileira  de  migração  (13.445/2017)  teve

pouco fôlego para elaborar o constrangimento particular ao qual a população imigrante

está sujeita. Enquanto lutava contra o teatro de sombras montado sobre o paradigma da

segurança nacional, substituiu-o por uma versão aprimorada de controle populacional,

mais  condizente  com a  forma do Estado de  Exceção e  azeitado pelo  paradigma do

humanitarismo. 

No interior do CNIG (Conselho Nacional da Imigração), a entidade que elabora

diretrizes  migratórias  nacionais  e  que  decide  sobre  as  aprovações  dos  pedidos  de

permanência no país,  as posições mais provincianas têm vindo da parte das Centrais

Sindicais,  que  veem  na  figura  do  imigrante  internacional  a  corporificação  da

concorrência entre trabalhadores e por isso assume o lado dos nacionais. Também vale

notar o fato de que a partir do governo Temer as embaixadas brasileiras na África foram

orientadas a restringir o acesso a visto de turistas.

Entender melhor a presente situação de Angola, do Congo, ou de qualquer outra

origem de imigrantes internacionais no Brasil hoje, considerando o papel ativo do Brasil

na produção da emigração naqueles países pode reorientar a recepção destes imigrantes

no Brasil. 

Assim,  de  um  lado  é  importante  ampliar  o  entendimento  do  significado  das

violações humanitárias em Angola hoje.  De outro lado faz-se fundamental a reflexão

sobre  os  limites  do  acolhimento  do  imigrante  com  um  Estatuto  que  projeta  a

precarização sobre um conjunto extenso de indivíduos, encurralados nesta situação de

provisoriedade  tornada  permanente  em  função  da  digestão  irrefletida  dos  aparatos

humanitários no Brasil. 

Não obstante, a cidadania de segunda ordem é antes reproduzida pela busca de

uma  cidadania  plena,  que,  ao  elaborar  estratégia  de  socialização  mediante  trabalho

sacrificial monetarizado, só faz alargar a calha da decomposição da própria sociedade do

trabalho  colapsado.  O  surgimento  e  a  proliferação  de  expedientes  de  cidadania  de

segunda ordem deveriam servir de elemento para que pudéssemos elaborar criticamente

a própria cidadania plena, como vínculo formal vazio inerente à própria sociabilidade
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burguesa. Assim, a crítica da cidadania de segunda ordem depende da crítica da própria

cidadania, assim como a crítica da humilhação de segunda ordem depende da rejeição da

moderna sociedade do trabalho.

A comparação dos  regimes de cidadania  entre  imigrantes  do Sul  e  do Norte

globais deveriam nos orientar para a própria abolição do regime de igualdade, tal como

sugerido  por  Pachukanis:  só  com a  própria  abolição  da  troca  de  equivalentes  entre

indivíduos privados possuidores de mercadorias pode-se vislumbrar uma sociedade que

não se apresente como uma monstruosa acumulação de Justiça.
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