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Nas últimas semanas do ano passado, enquanto a variante 
Ômicron tornava-se a mais recente ameaça da pandemia, tive 
um segundo episódio de surdez súbita. Era, sem dúvida, um 

sintoma de exaustão emocional, depois de quase dois anos de restrições sani-
tárias. Percorri consultórios médicos em busca de uma resposta, sem obter 
êxito. Prescreveram-me corticoides que me impediram de tomar a terceira 
dose da vacina. Mesmo com medo, aproveitei o recesso forense e embarquei 
para dar aulas no exterior. Experiência esquisita: universidade vazia, dis-
tanciamento social, alunos e professores com máscaras, testagem intensa e 
muito álcool gel. Durante a viagem, recebi os originais revisados pela editora 
para que fizesse uma derradeira correção do texto, mas não consegui avançar 
na leitura. Simplesmente, travei. Não sei bem explicar a razão, mas creio que 
isso decorria de um sentimento ambíguo que em mim aflorou depois de ver 
o filme Ouistreham. Era uma adaptação do livro Le quai de Ouistreham, de 
Florence Aubenas, que narra uma experiência similar à minha. Quando digo 
similar, estou sendo generoso, pois Florence havia feito uma imersão bem 
mais intensa, que durara seis meses. No filme, as personagens do mundo 
precário do trabalho invisível, que a acolheram com generosidade, sentiam-
se traídas, sugerindo uma espécie de abuso de confiança, e repudiavam sua 
incursão. Florence dava visibilidade ao invisível e ao fosso social, mas tam-
bém explicitava sua ausência de pertencimento e o abismo entre dois mun-
dos. No escuro do cinema, chorei e tive medo de que minha narrativa susci-
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tasse o mesmo sentimento nas pessoas com quem trabalhei. Deixei a revisão 
de lado, esquecida no computador.

Corria o quarto fim de semana de janeiro, quando os primeiros sinto-
mas apareceram: cansaço, dor no corpo e, em especial, na garganta, além de 
alguma tosse. Alguns dias depois, o diagnóstico tombaria definitivo: a Covid-
19 tinha me alcançado. Testei positivo por duas semanas, embora já tivesse 
voltado a trabalhar remotamente após sete dias. Duas doses de AstraZeneca 
não foram suficientes para impedir a contaminação, mas provavelmente 
foram essenciais para que a doença não desenvolvesse sintomas mais graves. 
A recuperação não é simples e, enquanto me deixava seduzir pelas discus-
sões sobre covid longa, refletia sobre minha narrativa e a impossibilidade 
de controlar os sentimentos que ela despertaria nas pessoas retratadas, nos 
colegas de trabalho ou mesmo no leitor. Definitivamente, escrever é arris-
cado. Ignorei a ambiguidade de minhas inquietações e revi o manuscrito 
com sofreguidão. O que eu desejara retardar, subitamente queria apressar 
e submeter ao crivo de todos. Poli as palavras, suprimi algumas repetições, 
corrigi equívocos, insisti em possíveis erros e mandei o arquivo para a edi-
tora, quase simultaneamente ao aniversário de dois anos da pandemia.

Dois anos de vida confinada, de queda controlada a cada passo, de con-
tínuo receio das mutações do vírus: Alfa, Beta, Gama, Delta e, mais recen-
temente, Ômicron. O que virá em seguida: o fim da pandemia ou uma nova 
variante para renovar o medo? Nos noticiários, ela perdeu espaço para a 
insensatez da guerra, para a invasão russa da Ucrânia, porém segue inten-
samente presente em minha vida profissional, que se tornou quase toda vir-
tual. Não mais atuo como juiz auxiliar da Escola Judicial (EJ1) do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT/RJ), pois, em março do ano 
passado, regressei para a jurisdição na 1ª Vara do Trabalho de São João de 
Meriti. Fiquei seis anos na EJ1 e, entre 2017 e 2019, estive intensamente 
envolvido com o projeto Vivendo o Trabalho Subalterno, cuja quarta edição, 
agendada para 2020, não pôde ser realizada justamente por conta da pan-
demia. Dois anos depois da última edição, ele só resiste na memória de seus 
participantes e por meio dos produtos que deixou como legado. Livremente 
inspirado na experiência acadêmica do psicólogo Fernando Braga da Costa, 
que atuou como seu consultor nas três edições realizadas, o projeto possibi-
litava que magistrados do trabalho experimentassem, ainda que por um dia, 
diferentes ocupações de baixo prestígio social. Não era um trabalho simples, 
visto que exigia a conciliação entre agendas profissionais de juízes e receios 
empresariais de expor-se à atípica presença de magistrados em suas empre-
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sas, além de uma enorme logística de alocação e preparação da experiência. 
Era, sem dúvida, um gigantesco esforço levado a cabo com afinco pelos ser-
vidores da EJ1. Com eles colaborei tanto na concepção quanto em sua reali-
zação. Fiz um pouco de tudo, mas fui, essencialmente, mais um participante.

De fato, nesses três anos, pude ter dias improváveis de trabalho como 
gari hospitalar, gari de praia, ajudante de caminhão, auxiliar de limpeza e 
cobrador de ônibus. Foram experiências diversas, que deixaram marcas. 
Experimentei uma solidariedade incomum, sofri cobranças inesperadas, 
temi pela imperfeição de meu trabalho, senti o cansaço de jornadas física 
e emocionalmente exaustivas, testemunhei dias de luta de gente resiliente, 
que encara o desafio do cotidiano e mantém o gingado para celebrar a vida 
sem jamais perder a esperança. Com poucos, fiz amizade e sigo comparti-
lhando momentos; com muitos, na ausência de uma relação perene, meu 
dia de convivência se transformou em uma doce e emotiva lembrança.

Quando comecei a escrever sobre minhas experiências, minha ten-
tação inicial consistiu em produzir um texto acadêmico, uma reflexão 
articulando alteridade, invisibilidade pública e formação de magistrados. 
O que seria, contudo, apenas uma tentação virou uma realidade com o 
capítulo que escrevi para o livro resultante do primeiro ano do projeto, 
que o leitor encontra disponível para download gratuito na página ele-
trônica da EJ1 (https://www.trt1.jus.br/documents/21708/20714613/
Vivendo+o+trabalho+subalterno+ebook.pdf/77951d5b-b70e-4041-9708-
7d6738c0288a). Nele, além desse texto, redigi um metarrelato reconsti-
tuindo as escolhas, os obstáculos e os diferentes protagonismos em sua exe-
cução, e compartilhei meu diário de campo junto com outros onze relatos 
de trabalho dos juízes participantes. No segundo ano do projeto, enquanto 
produzi o documentário Eu, um Outro (https://www.youtube.com/watch?-
v=htrDeGGf5_4), dirigido por Maiara Líbano, fui amadurecendo a ideia 
de um livro e quase caí de novo na velha tentação de produzir um texto 
acadêmico. Logo me pus a ler etnografias urbanas, textos sobre alteridade 
e imaginar um fio condutor para essa narrativa. Rapidamente, entretanto, 
percebi que estava realizando um esforço de enquadramento metodológico 
que eliminaria o encanto da descrição e sufocaria a emoção e a riqueza dos 
encontros que tive. Retornei, então, aos meus diários para constatar que a 
história que queria contar estava toda lá, quase pronta para ser comparti-
lhada. Revisitei minhas anotações e reconstitui meus dias inverossímeis e 
invisíveis de luta. Não poli o texto a ponto de suprimir o excesso de advér-
bios e adjetivos: procurei deixá-los o mais próximo possível da versão que 

https://www.trt1.jus.br/documents/21708/20714613/Vivendo+o+trabalho+subalterno+ebook.pdf/77951d5b-b70e-4041-9708-7d6738c0288a
https://www.trt1.jus.br/documents/21708/20714613/Vivendo+o+trabalho+subalterno+ebook.pdf/77951d5b-b70e-4041-9708-7d6738c0288a
https://www.trt1.jus.br/documents/21708/20714613/Vivendo+o+trabalho+subalterno+ebook.pdf/77951d5b-b70e-4041-9708-7d6738c0288a
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redigi nas semanas subsequentes a cada dia improvável. O que é agora com-
partilhado com você, leitor, é justamente a reunião desses diários descriti-
vos. Não é, portanto, um esforço acadêmico, mas, sobretudo, a tentativa de 
elaborar o registro de uma experiência particular.

Mas, antes de desejar boa leitura, alguns agradecimentos são necessá-
rios. Começo por Fernando Braga da Costa, inspiração acadêmica que virou 
companheiro de aventura e comigo trabalhou no Hospital Municipal Souza 
Aguiar e na praia de Ipanema. Mais que tudo, nosso encontro improvável 
transformou-se em amizade e carinho recíprocos, que não foram, contudo, 
capazes de impedir os percalços e o desgaste do tempo. Resistimos juntos 
aos obstáculos administrativos, mas sucumbimos diante da pandemia: a 
quarta edição do projeto não pôde ser realizada, e nosso vínculo esmaeceu. 
Independentemente disso, é necessário reconhecer que Fernando foi impor-
tante para legitimar e dar visibilidade ao projeto, que enfrentou muitas resis-
tências. Combatemos, ganhamos e perdemos juntos, sempre sem perder a 
convicção de que estávamos tocando o bom combate. Obrigado por não 
desistir da EJ1 e por insistir na construção de vínculos mais perenes com os 
trabalhadores com quem compartilhamos nossas experiências. Eles eram 
(e seguem sendo) os verdadeiros protagonistas de nossos dias improváveis.

De fato, este livro não seria possível sem os inúmeros trabalhadores 
que comigo compartilharam suas rotinas, anseios, frustrações, além de seu 
conhecimento. Com eles, aprendi muito e sigo aprendendo cada vez que 
nos encontramos. Nossa troca foi (e segue sendo) profundamente desigual, 
pois eles me deram muito mais do que pedi ou ofereci em troca. Eles me 
ensinaram sem expectativa de reciprocidade, o que é uma marca desme-
dida de bondade. Optei, no entanto, por alterar seus nomes no texto, preo-
cupado com uma exposição indesejada ou simplesmente não autorizada. 
Perto deles, sou coadjuvante, mero aprendiz das dificuldades que nunca 
conheci. Meu agradecimento vai repleto de admiração, pleno de carinho 
e reconhecimento pela sua generosidade. Obrigado, de coração! É preciso 
ainda agradecer às empresas Braspress, Comlurb, Flores e Nova Rio, nas 
quais trabalhei por um tempo efêmero. Não deve ter sido fácil abrir suas 
portas, alterar suas rotinas e expor suas práticas cotidianas para receber juí-
zes do trabalho. Meu agradecimento não se limita, portanto, à recepção que 
me foi dada, mas engloba a parceria que construímos ao longo do projeto, 
cuja realização depende de sua colaboração. Obrigado pela confiança.

Prossigo com meus Diretores de EJ1, Evandro Pereira Valadão Lopes 
e Marcelo Augusto Souto de Oliveira, que me deram um gigantesco voto 
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de confiança e acreditaram desde sempre no potencial impacto deste pro-
jeto na formação de juízes. Mais que incentivadores, vocês são exemplos 
de engajamento profissional na magistratura; são colegas de profissão que 
aprendi a admirar. Na EJ1, ainda que uma palavra de agradecimento seja 
devida a todos os seus antigos e atuais servidores com quem convivi nesses 
últimos seis anos, gostaria de fazer uma menção especial a Marina Leite 
Ribeiro, Diana Felgueiras das Neves e Daniela Silva Fontoura de Barcellos, 
que foram fundamentais para que tudo funcionasse a contento, sempre 
com um sorriso no rosto e com demonstrações de uma paciência tibetana. 
Devo agradecer também a Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que, na qua-
lidade de Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho (Enamat), acreditou no impacto pedagógico do 
projeto e esforçou-se para incorporar a temática da alteridade na formação 
dos juízes trabalhistas.

Enquanto juntava as peças que compõem este livro, reencontrei 
Roberto Torterolli, companheiro beneditino e amigo de adolescência, cujos 
desenhos muito me impressionaram. Envoltos pelas lembranças de um pas-
sado idealizado de uma vida escolar perfeita, retomamos contato, compar-
tilhando saberes, projetos e dilemas pessoais. Nesse processo, uma amizade 
desbotada pelo tempo foi redescoberta e renovada em momentos difíceis 
como o falecimento de meu pai. O livro tornou-se a desculpa perfeita para 
uma colaboração. Compartilhei alguns extratos de meus diários, discuti-
mos algumas possibilidades de leitura visual do texto e fizemos a explícita 
opção de recusar uma abordagem realista. Rejeitamos a ideia de desenhos 
fotográficos, e, no final, o que restou foi um conjunto de imagens, um olhar 
muito pessoal, exclusivo do artista, à la façon Torterolli, que foi incorporado 
ao texto que agora chega ao leitor. Obrigado, amigo.

Chego, finalmente, aos agradecimentos caseiros. Começo por Erotides 
Magalhães de Souza e Maria de Fátima da Silva, trabalhadoras em meu espaço 
doméstico, que vibraram quando apareci, pela primeira vez, uniformizado. 
Na verdade, cada vez que saía para uma jornada dessas, eu via uma ponta de 
orgulho nos seus olhos e uma sensação de estranheza que me convencia de 
ter valido a pena o esforço. Elas foram o termômetro mais sensível de minhas 
experiências, expressando, sem constrangimento, incredulidade e descon-
fiança, mas também alegria e satisfação. Obrigado por esses longos anos de 
convivência, por terem visto minhas filhas crescerem, por nos permitirem 
ver seus filhos crescerem. É fundamental ainda agradecer a Cíntia, Nina e 
Dora, que juntas compõem meu maior tesouro: minha carinhosa família. 



Nunca fui muito expansivo ao demonstrar meus sentimentos, pois sempre 
achei mais fácil rabiscar palavras como evidências das emoções. Meu cari-
nho e amor por vocês são infinitos e tento saborear cada dia a mais que pas-
samos juntos. Obrigado por existirem e por me fazerem uma melhor pessoa!

Não quero mais retardar o desbravamento das próximas páginas, caro 
leitor. Espero que lhe proporcionem a mesma satisfação que tive em redi-
gi-las. Procurei reconstituir cada situação vivida, reviver cada emoção sen-
tida, saborear cada palavra escrita. Oxalá eu tenha tido êxito e tudo isso 
transpareça em sua leitura. Que você se divirta, enfim, é o meu mais sincero 
desejo ao concluir estas linhas iniciais.



10

Eram quase 18h quando me despedi do pessoal na Escola. 
Conquanto fosse ainda quarta-feira, precocemente desejei 
um bom fim de semana para todos. Olharam-me com alguma 

estranheza. Então, lembrei-lhes de que, nos dois dias subsequentes, eu não 
apareceria para trabalhar, pois estaria envolvido com minha experiência 
de trabalho subalterno. Fora designado para cumpri-la na Comlurb, mais 
especificamente na limpeza hospitalar. Por conta disso, naqueles dois dias, 
eu estaria no Hospital Municipal Souza Aguiar.

Era difícil esconder a ansiedade e, para descontrair, disse-lhes que 
seria minha quarta ida ao hospital. De fato, eu já estivera lá em três outras 
ocasiões. Em maio de 1987, eu havia destruído a velha Brasília de meus 
pais, quando dormi dirigindo e colidi com o muro do presídio da Rua Frei 
Caneca. No Souza Aguiar, fui atendido na emergência, onde tive o queixo 
costurado e foi constatada a fratura da cabeça do fêmur. Puseram-me 
uma tração para recolocar as partes ósseas no lugar, enquanto aguardava 
a transferência pretendida por meus pais para o Hospital Samaritano. 
Lembro-me da remoção de um hospital para o outro com cinco bolsas de 
soro fazendo as vezes de contrapeso da tração e com meus pais assumindo 
e honrando o compromisso de devolvê-las ao hospital público. Regressei ao 
Souza Aguiar alguns anos mais tarde, levando o porteiro do prédio em que 
morava para ser atendido, após ele cortar o braço tentando impedir que a 
água da chuva torrencial inundasse seu apartamento. Quando ele bateu na 
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porta de minha residência, hesitei em oferecer a pretendida carona, pois 
tudo estava alagado e meu velho Opala não era, naquelas circunstâncias, 
muito confiável. Mesmo assim, o pânico diante do sangue que jorrava 
de seu braço fez-me encarar o dilúvio carioca para levá-lo ao hospital. O 
êxito da empreitada não impediu que, no retorno, o carro naufragasse na 
Avenida Presidente Vargas e de lá se recusasse a sair. Como fosse incapaz 
de fazê-lo funcionar, abandonei o Opala por lá, só voltando para buscá-lo 
no dia seguinte, quando descobri ter sido multado por estacionamento em 
local proibido. Pelo menos, o porteiro ficou bem e foi socorrido a tempo e 
a hora. Houve ainda uma terceira ida, anterior às duas narradas. Ocorreu 
em tempos imemoriais, quando eu era ainda criança e tive um infortúnio 
com o zíper da calça, o que nem vale a pena comentar.

Essa seria, portanto, minha quarta ida ao Souza Aguiar, mas em uma 
circunstância totalmente diferente. Afinal, eu fora designado para trabalhar, 
ainda que por um dia, na limpeza hospitalar. Rimos juntos das minhas his-
tórias e pediram-me fotos. Prometi fazê-las se o meu velho celular não me 
deixasse na mão. Despedimo-nos sem esconder a ansiedade: a minha por 
não saber o que iria vivenciar naquela experiência, a deles por escutar as 
improváveis narrativas de um dia de trabalho diferente.

De noite, em casa, pus-me a pesquisar sobre o Souza Aguiar. 
Originalmente instalado na Rua Camerino, foi inaugurado, em 1º de no-
vembro de 1907, pelo prefeito Francisco Marcelino Souza Aguiar e transfe-
rido para o atual sítio na Praça da República em 17 de outubro de 1910. Foi 
apenas em 1955 que ganhou seu atual nome em homenagem ao prefeito 
de sua inauguração. Considerada a maior emergência pública da América 
Latina, o Souza Aguiar é objeto frequente de reportagens jornalísticas nar-
rando muitas das dificuldades da saúde pública, cuja leitura fazia-me pen-
sar na confortável situação de meu pai. De fato, eu iria trabalhar na limpeza 
de um hospital que contrastava enormemente com o conforto da situação 
de meu pai, que estivera internado no Hospital Samaritano ao longo de 
2016 e que, depois de duas curtas internações em fevereiro e abril, volta-
ra ao mesmo hospital e ali se encontrava internado desde junho de 2017. 
Por conta disso, nos últimos meses, eu havia interagido enormemente com 
equipes de enfermagem e com o pessoal da limpeza, mas algo me dizia que 
eu iria encontrar uma situação absolutamente distinta. Definitivamente, 
a experiência hospitalar privada não servia como parâmetro para a expe-
riência que eu estava prestes a viver.
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Eu transbordava de expectativas, indagando-me continuamente o que 
aprenderia com aquela experiência, quando resolvi que o melhor consistia 
em deixar as coisas acontecerem e viver os dois próximos dias da forma 
mais natural possível. Eu havia sido designado para trabalhar como gari na 
limpeza hospitalar no Souza Aguiar e o melhor a fazer consistia em assumir 
esse papel plenamente, sem muito me perguntar sobre o que me esperava.

Meu treinamento no dia seguinte foi absolutamente teórico, mas ainda 
assim eu estava exausto quando pousei minhas coisas na mesa de casa. O dia 
fora, sem dúvida, longo e intenso, marcado por grande ansiedade desde o 
momento em que o despertador tocou, às sete horas da manhã. Eu havia me 
programado para ir de metrô, usando o ônibus de integração para chegar até 
Botafogo. Entretanto, um compromisso em Santa Teresa às 15h bagunçou 
meu planejamento. Optei por ir de carro até o Rio Comprido, deixando-o 
na garagem da residência de meu pai. Esperava assim não atrasar para meu 
compromisso vespertino. De lá, segui para a estação Estácio do metrô, rumo 
à Central do Brasil. Eram 8h30 quando saí na Avenida Presidente Vargas 
em frente à Praça da República, que contornei com passos modorrentos, 
como se quisesse fazer desaparecer a ansiedade ou saborear a expectativa 
da chegada ao hospital. No fundo, não conseguia realmente definir qual era 
o sentimento que me invadia naquele momento.

Passei pelo Arquivo Nacional, pela Rádio MEC, pela Faculdade 
Nacional de Direito (FND) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e pela Odontoclínica Central do Exército, onde antes funcionava 
uma seção administrativa na qual eu havia efetuado meu alistamento mili-
tar. Enquanto tentava decidir se aquela era uma boa ou má recordação, che-
guei à entrada do Souza Aguiar. Perguntei ao segurança da guarida onde 
ficava a gerência da Comlurb e, como ele não sabia a resposta, encaminhou-
me para a recepção, sem que eu lá conseguisse chegar, pois fui redirecio-
nado pelo vigilante que estava na porta de entrada:

– A gerência da Comlurb fica atrás do Santander, contornando a 
Capela.

Atravessei o pequeno estacionamento de carros e cruzei com dois 
senhores que pareciam estar vindo da Comlurb, um deles vestido com um 
colete laranja. Poucos metros depois, cheguei à gerência, onde fui recepcio-
nado pela Arlete. Expliquei-lhe que estava procurando o gerente Gonzaga, 
ao que ela replicou dizendo que eu havia provavelmente cruzado com ele a 
caminho do auditório. Prosseguiu dizendo que alguém me levaria lá, mas 
ofereceu-me antes um café ou água. Hesitei e, sem muita convicção, acei-
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tei a gentileza. Ela então me conduziu pela sala até uma copa, onde outros 
tomavam café e comiam pão com mortadela. Arlete estendeu-me o copo de 
plástico e indagou:

– Açúcar ou gotinhas?
Repliquei que preferia puro, amargo. Nesse momento, Cledir, que em 

seguida me conduziria ao auditório, exclamou:
– Nossa, sem nada? Impossível! Não dá para beber.
Arlete levantou o braço fingindo flexionar o bíceps e disse baixinho 

que eu devia ser forte...
Enquanto tomava meu café, passei os olhos ao redor da sala, cujo 

ambiente era fortemente acolhedor. Ao lado da mesa, que comportava cerca 
de oito pessoas ao seu redor, havia dois murais de informes denominados 
Radar Comlurb, com vários cartazes remetendo à questão da segurança do 
trabalho, além de outros lembrando que 16 de maio é o dia do gari e enfa-
tizando o orgulho profissional inscrito na #somostodosgaris. Não demorei 
a terminar o café, e, assim que me levantei, Arlete pediu para Cledir levar-
me ao auditório. Caminhamos alguns passos até a Capela, quando Cledir 
perguntou-me:

– Você é da Comlurb?
Balbuciei um som gutural em resposta, que nem eu mesmo saberia 

dizer se era um sim ou não. De qualquer forma, ela prosseguiu caminhando 
como se a resposta não fosse importante, pois, naquela circunstância, eu 
deveria ser da Comlurb. Chegamos ao meu ponto de barragem, o vigilante 
da recepção. Cledir disse-lhe que estava me levando ao auditório e, sem 
fazer maiores objeções, perguntou pelo meu crachá. Como não tínhamos 
um, ele pediu que eu passasse pela recepção e fizesse um provisório. Não 
foi necessário nem mesmo um minuto para sua confecção. Na verdade, o 
crachá provisório era um adesivo, no qual a recepcionista apenas inseriu a 
data, sem me pedir qualquer documento de identidade.

Devidamente credenciado, vi outra funcionária da Comlurb se apro-
ximar e cumprimentar Cledir. Quem se aproximara era Ligia, que, depois 
de um breve cumprimento, dispensou Cledir dizendo que se ocuparia 
de me conduzir ao auditório. Em silêncio, subimos as escadas e entra-
mos no auditório, onde me esperavam os gerentes Robinson e Gonzaga. 
Cumprimentamo-nos, e, em seguida, eles orientaram Ligia a levar-me ao 
espaço da gerência, onde poderia tomar um café e trocar de roupa. Optei 
por não dizer que lá já estivera e deixei-me conduzir de volta.
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De volta ao ponto de partida, sou novamente recepcionado por 
Arlete, que me informa sobre a presença de Silvana, que me esperava na 
copa. Dirijo-me para lá e quando chego travo finalmente conhecimento 
com aquela que tinha sido a interlocutora da Escola ao longo das últimas 
semanas. Quando se dá conta de que eu já havia estado ali e estava regres-
sando do auditório, Silvana diz que agora o comentário do segurança da 
guarida faz sentido. Faço cara de desentendido, e ela, rindo, explica que, ao 
chegar, perguntou-lhe onde ficava a gerência da Comlurb, ao que ele res-
pondeu que aquela era a segunda vez que lhe faziam essa mesma pergunta. 
Decididamente, havia muita gente indo para a Comlurb naquela manhã. 
Silvana ficou inquieta com a possibilidade de eu ter chegado antes dela, o 
que contrariava seus planos de receber-me. Rimos mais um pouco e fala-
mos sobre o treinamento da véspera feito por Anelise e Marcelo Augusto. 
Nesse momento, Arlete entregou-me o uniforme indicando onde ficava o 
banheiro para que eu pudesse me trocar. Tranquei-me e comecei a trocar 
de roupa. Embora a calça fosse um pouco apertada, como a cintura tinha 
um ajuste de elástico, ela não se transformava em um problema. Como não 
havia camisa G, pedi uma GG que, surpreendentemente, ficou ótima. Mas, 
quando pus a bota, dei-me conta de que havia pedido um número grande 
demais para mim e que meu pé ficava sambando dentro do calçado. Aquilo 
ia ser um suplício, porém não havia o que fazer. Olhei-me no espelho e per-
guntei-me qual seria o impacto do uniforme. Um turbilhão de possibilida-
des passava pela minha cabeça, enquanto guardava meus pertences em um 
saco plástico de supermercado para, em seguida, abrir a porta do banheiro. 
Arlete recebeu-me com um sorriso e disse-me:

– Agora, você é um laranjinha!
Era mesmo?
Arlete acompanhou-nos até o auditório. Mais uma vez, na recepção, 

instaurou-se o imbróglio do crachá. De uniforme e com meu adesivo de 
provisório, não fui importunado pelo vigilante. Silvana, entretanto, foi dire-
cionada para a recepcionista, mas, antes que fosse atendida, sacou de sua 
bolsa seu crachá profissional. Ela estava agora devidamente identificada e 
podia prosseguir. Resolutos, subimos até o auditório, onde fomos recep-
cionados por Robinson e Gonzaga. Arlete verificou que havia água à dis-
posição para o treinamento e não tardou em regressar para o seu trabalho. 
Ficamos os quatro no imenso auditório: eu, Silvana, Robinson e Gonzaga.

Robinson apresentou-se dizendo que tinha 27 anos de Comlurb. Na 
limpeza hospitalar, tinham sido quatorze anos de Souza Aguiar, nove anos 
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de Salgado Filho, três meses de Lourenço Jorge e três anos de Miguel Couto 
antes de regressar ao posto do Souza Aguiar no qual estava atualmente 
lotado. De colete, mais que experiente, ele parecia portentoso e imponente. 
Gonzaga, por sua vez, não estava lotado no Souza Aguiar, mas no Salgado 
Filho, onde trabalhava havia sete anos. Ele viera expressamente para meu 
treinamento e, eu aprenderia um pouco mais tarde, seria o gerente do meu 
dia de trabalho, pois Robinson havia sido requisitado para alguma coisa na 
Barra da Tijuca. Não me pediram uma apresentação formal, mas Silvana 
sugeriu que eu explicasse o projeto e as razões de minha presença ali.

Resolvi não me perder em explicações teóricas e contei o episódio do 
Fernando não sendo reconhecido pelos colegas ao por eles passar unifor-
mizado como gari, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP). Era um bom atalho para falar sobre invisibilidade pública e sobre a 
percepção do Outro. Gonzaga reagiu dizendo que aquilo seria uma forma 
velada de discriminação. Aquiesci sem estender a conversa, pois queria 
começar o treinamento.

Nos primeiros minutos do treinamento, havia uma espécie de ruído na 
linha, pois ambos – Gonzaga e Robinson – dirigiam-se a mim chamando-me 
de senhor. Pensei em interromper e pedir-lhes que me chamassem de Roberto 
e que utilizassem o pronome você, mas fiquei quieto. Não tardou cinco minu-
tos para que eles fizessem a transição, a formalidade do senhor desaparecesse 
e o você informal emergisse como forma de tratamento. Perguntei-me qual 
teria sido o impacto do uniforme naquela transição. Quanto ele teria contri-
buído para desmaterializar o juiz do trabalho – ali presente – e transformar-
me em um simples aprendiz das técnicas de limpeza hospitalar?

O treinamento consistia em uma apresentação feita pelo Gonzaga a 
partir de um PowerPoint que reproduzia o Manual Técnico de Limpeza da 
Comlurb. Como eu e Fernando tínhamos recebido previamente a mesma 
apresentação, o ineditismo do treinamento encontrava-se muito mais nas 
explicações que Gonzaga oferecia sobre o trabalho que eu faria no dia 
seguinte. Nesse sentido, foram bons minutos nas lâminas iniciais, discor-
rendo sobre a missão, a visão e os princípios relacionados com a atividade 
de limpeza. Em seguida, ele começou a explicar as técnicas de limpeza hos-
pitalar. Basicamente, três a aprender: a varredura úmida (e a retirada de pó 
das superfícies), o ensaboar e, por fim, o enxaguar e secar. Para a primeira, 
consoante a técnica dos dois baldes, utilizava-se pano úmido e rodo, além 
de pá, fazendo a varredura em um mesmo sentido, dos cantos para o centro, 
e sem fricção. Enquanto a varredura úmida tinha por objetivo remover o pó 
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com a vantagem de não levantar poeira, o ensaboar tem como finalidade 
remover toda a sujeira. Diferentemente da varredura úmida – que utiliza os 
dois baldes com água, com um deles funcionando como tanque – o ensa-
boar emprega um dos baldes com detergente e outro com água. Por fim, o 
enxaguar e secar – que tem como finalidade remover todo o detergente e 
secar toda a superfície – também utiliza os mesmos instrumentos de tra-
balho, preenchendo os dois baldes com água. Durante todo o trabalho é 
exigido o uso de luvas, alternando-se entre uma de cor amarela para os 
mobiliários e outra de cor verde para superfícies onde a sujidade é maior. 
Durante o treinamento, Gonzaga enfatizou enormemente a dificuldade de 
realização da limpeza concorrente, isto é, aquela que concorre com a pre-
sença de outras pessoas durante sua consumação. Para equacionar esse pro-
blema, ele indicou ser importante a sinalização do trabalho, a divisão do 
espaço durante sua realização para que não fique prejudicada a circulação 
dentro do hospital e a urbanidade com as pessoas.

Gonzaga descreveu o hospital como um espaço psicológico complexo, 
onde as interações nem sempre são tranquilas. Dessa forma, mencionou 
conflitos com a enfermagem, referenciando enfermeiros que se sentem 
donos do estabelecimento, bem como do trabalho realizado pelo pessoal da 
limpeza. Para ilustrar, disse já ter ouvido alguém da enfermagem dizer-lhe 
um pouco amigável Vocês trabalham para mim. Na sua narrativa, essa per-
cepção de propriedade amplifica o que já é por si só complicado no âmbito 
de um hospital público: falta de material, falta de medicamento, momentos 
tensos. No caso específico do Rio de Janeiro, o hospital também funcionaria 
como um reflexo da violência da cidade, exigindo preparação para lidar 
com situações extremas: pacientes feridos, corpos dilacerados, parentes 
desinformados e angustiados, balas perdidas. Não raro, disse ele, há pacien-
tes sob forte custódia policial. Eventualmente, faz-se também necessário 
administrar eventuais tensões com pessoas do público, sempre propensas a 
estimar que seus problemas sejam mais urgentes que os demais.

Ao cabo, o gari invisível das ruas torna-se quase onipresente nessa teia 
complexa de relações hospitalares. Ouvindo Gonzaga, dei-me conta de que 
a literatura da sociologia das profissões que trata das relações de poder den-
tro do hospital investiga competições profissionais em torno do ato médico 
– envolvendo médicos e enfermeiros – bem como processos decisórios 
que contrapõem escolhas clínicas e orientações administrativas, mas não 
empresta maior importância ao pessoal da limpeza. Não se está aqui a insi-
nuar que estes participem da definição do ato médico ou das decisões médi-
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co-administrativas, mas a especular sobre o eventual impacto que têm nes-
ses processos em virtude de sua participação nas rotinas da vida hospitalar.

No hospital, a produção de lixo é intensa e contínua. Produz-se muito 
lixo ordinário, ou seja, resíduos sólidos urbanos, mas produz-se também 
lixo biológico orgânico. Os riscos de contaminação são enormes, assim 
como as possibilidades de ter que lidar com sangue, excrementos e secre-
ções. No material do treinamento, embora houvesse poucas fotos e a maio-
ria delas fosse de baldes e empregados efetuando a varredura, destacava-se 
uma foto de uma grande poça de sangue utilizada para exemplificar a téc-
nica de desinfecção de matéria orgânica. Foi difícil esconder minha ansie-
dade diante da possibilidade de ter que lidar com tal circunstância, e, que-
rendo disfarçar, timidamente, perguntei sobre coleta seletiva e reciclagem 
no hospital. Gonzaga respondeu que a existência do debate não fora ainda 
suficiente para transformar em realidade essa circunstância e voltou a falar 
do lixo biológico: cuspe, secreção, vômito, escarro, sangue.

Meu desconforto deve ter ficado evidente, mas meus instrutores pro-
curaram me tranquilizar dizendo que meu dia no hospital não envolveria 
passagem pelo necrotério ou pelo setor de queimados e, provavelmente, não 
reproduziria as dificuldades iniciais por ambos enfrentadas.

O ambiente distendeu-se, estabelecendo-se entre eles uma competição 
velada sobre quem teria enfrentado a tarefa inicial mais difícil. Gonzaga con-
tou-nos seus primeiros dias no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva 
(CTI), enquanto Robinson descreveu a primeira vez que se viu obrigado a 
limpar vômito. Para realçar a dificuldade da tarefa, enfatizou que a técnica 
naquela época não envolvia rodo e pá, mas consistia em reunir o material 
com pano da borda para o centro. Empolgada com as narrativas, Silvana 
acrescentou que conhecera aquelas dificuldades no laboratório anatômico 
de seu curso universitário. Como não me competia arbitrar aquela disputa 
silenciosa, disse-lhes que esperava ter apenas e não mais que um dia calmo 
de limpeza no hospital.

Que tipo de limpeza eu faria? Com quem eu trabalharia? Nada disso foi-
me revelado no treinamento. Quando quis saber, Gonzaga, enfatizando que 
todos devem ser capazes de fazer tudo, descreveu uma alocação naturalizada 
de papéis, consoante a qual o gari minucioso ficaria no CTI ou no centro 
cirúrgico; o gari bruto, na varrição externa; e o gari discreto, na enfermagem. 
Para descontrair, contou a confusão que se estabelecera na pediatria por conta 
da presença de um gari formoso e bonito. Percebi que nada ganharia insis-
tindo em saber minha alocação e deixei que ela se transformasse em surpresa.



Não envolveria passagem pelo necrotério ou pelo setor de queimados.



19roberto fragale filho

Era pouco mais de meio-dia e meia quando, no encerramento de trei-
namento, eles me propuseram uma visita do hospital. Disse-lhes que ado-
raria fazer a visita, mas que seria interessante que ela fosse efetuada com a 
presença do Fernando, que fora dispensado do treinamento por conta de 
sua larga experiência na varrição pública. Despedimo-nos com o Robinson 
explicando que não estaria presente no dia seguinte, pois fora chamado para 
trabalhar em algum evento preparatório do festival Rock in Rio. Meu dia no 
hospital dar-se-ia, portanto, sob a supervisão de Gonzaga. Quando ambos 
sugeriram que fizéssemos uma foto, Silvana intercedeu pedindo que ela não 
fosse divulgada. Ninguém se opôs, e, com meu celular, registramos o tér-
mino do treinamento.

Dificilmente eu poderia dizer que estava pronto para o trabalho do 
dia seguinte, mas, ao menos, tinha como redimensionar minhas expectati-
vas e imaginar as dificuldades do dia seguinte. Era pouco menos que uma 
da tarde quando cruzei o portão de entrada. Eu havia romantizado minha 
saída, imaginando que entraria no Campo de Santana e sentaria em um 
de seus bancos para reler meu diário de campo e, com um olhar perdido 
no vazio, refletir sobre o que seria meu dia de trabalho subalterno. Nada 
disso ocorreu, contudo. Na companhia de Silvana, cortei apressadamente 
o Campo de Santana, e, no Saara, saciamos nossa fome com um bom prato 
de comida libanesa. Ao fim, fiz minha segunda despedida do dia, não sem 
antes tentar explicar para Silvana por que havíamos escolhido a designação 
de subalterno para o projeto. No metrô, tomamos direções opostas: ela para 
Botafogo, eu para o Estácio, onde recuperei meu carro para voltar para casa, 
não sem antes cumprir meu compromisso em Santa Teresa.

Quando em casa cheguei, às cinco da tarde, estava exausto. Não havia 
feito nenhum trabalho braçal, mas sentia-me fraco, com as pernas pesadas 
e a emoção à flor da pele. Pensei na rotina do dia seguinte e tomei algumas 
decisões práticas: iria de carro até o Rio Comprido de novo, levaria marmita 
para o almoço e usaria duas meias para diminuir o desconforto da bota. 
Ansioso, fui dormir às 23h.

Eram 5h11 quando o despertador tocou. Pavlovianamente esbarrei 
no botão snooze para prolongar meu sono por mais nove minutos. 5h20. 
O alarme volta a tocar, e, resolutamente, levanto-me. Faço minha higiene 
pessoal olhando para o relógio, com medo de me atrasar. Verifico minha 
mochila duas vezes, pego minha marmita e deixo para trás meus adornos: 
nada de anel e relógio de pulso. 5h50. De carro, sigo para o Rio Comprido, 
aonde chego muito mais rapidamente do que havia imaginado. Deixo 
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o carro na garagem de meu pai e tomo o caminho da estação Estácio do 
metrô. Na estação da Central, tomo a saída Praça da República e margeio 
os mesmos prédios da véspera. Não é uma caminhada refletida, mas quase 
inercial, pois sei que devo chegar trinta minutos mais cedo para tomar café. 
Chego à porta às 6h30, mas nela não encontro o Fernando. Olho minhas 
mensagens e vejo seu WhatsApp dizendo que irá se atrasar. O motorista do 
Uber se perdeu. Resolvo entrar para aproveitar o café.

6h35. Dou bom dia para Arlete e pergunto por Gonzaga. Ela responde 
que ainda não chegou. Indago se posso me trocar no banheiro. Ela hesita 
um instante, mas responde que sim. Provavelmente teria respondido não, 
mas a referência prévia ao gerente talvez seja a causa de sua hesitação. Na 
verdade, só mais tarde é que me dou conta de que o banheiro era da gerên-
cia e que os garis devem utilizar o vestiário. Erro óbvio, mas que ela deve ter 
creditado à minha inexperiência.

Cinco minutos depois emerjo de laranjinha, mas ela não me chama 
assim dessa vez. Olho ao redor e dou-me conta de que todos portam um 
uniforme azul, enquanto eu, Fernando e mais dois ou três garis usamos o 
modelo laranja. Para os dois estranhos até fazia sentido, mas o que explica-
ria a diferença para os demais?

Deixo minhas coisas no cabideiro e sigo para a copa, onde umas dez 
pessoas tomam café. Depois de colocar minha marmita em uma das prate-
leiras da geladeira, sento-me à mesa, onde um gari me oferece café. Sirvo-me 
um longo copo, sem açúcar ou gotinhas. O gari oferece-me pão e manteiga. 
Café e pão com manteiga compõem o meu desjejum. Permanecemos quie-
tos, construindo uma cumplicidade silenciosa. Nenhum de nós ousa rom-
per o silêncio da mesa, como se estivéssemos nos preparando para uma 
partida de xadrez.

6h55. Os retardatários correm para bater o cartão de ponto. 7h. 
Enche-se a sala, quando um gari faz a leitura do minuto de segurança. Nele, 
uma recomendação qualquer de higiene e segurança é repetida para todo 
o grupo. Em seguida, Gonzaga nos apresenta e diz que passaremos o dia 
em treinamento com a equipe. Enquanto todos saem para a labuta, fico 
esperando minhas orientações e observo, na sala ao lado, Fernando pre-
parando-se para o treinamento que não tivera na véspera. Olho ao redor e 
dou-me conta de que não estou sozinho. Ao meu lado, ainda tomando café, 
está Beatriz, que também está vestida com uniforme laranja. Ela pergunta 
de onde venho. Não entendo a pergunta, mas respondo que sou novo na 
empresa. Ela diz que está voltando de licença, pois operou o ombro, e que 
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trabalha em uma escola no bairro de Olaria. Pergunto por que não voltou 
para lá. Ela diz que é comum que o retorno de licença se faça pelo hospital. 
Pergunto ainda qual trabalho ela prefere e ela me replica que na escola tem 
horário, mas tem mais tempo livre e pode tomar café com calma, enquanto 
no hospital o tempo é mais controlado. Na conversa, intuo que a varrição 
na rua é mais pesada, mas que a liberdade é muito maior, ou seja, que a alo-
cação entre rua, escola e hospital estabelece uma relação diretamente pro-
porcional entre liberdade e penosidade no trabalho. Ela se despede quase 
ao mesmo tempo que Gonzaga se aproxima acompanhado do encarregado 
David, que me estende um avental. Eles me apresentam Fátima, que será 
minha companheira de trabalho. Com ela, está a encarregada Lindalva, que 
nos acompanha ao depósito, onde recebo duas luvas, ambas amarelas.

Antes que dissesse algo, sou advertido de que a luva verde está em falta 
e que aqueles são os dois últimos pares de tamanho G. Que eu cuidasse 
bem deles era a recomendação explícita do almoxarifado, pois não haveria 
outra em caso de perda ou inutilização. Além disso, fazia-se necessário dife-
renciar as luvas, razão pela qual fui instado a escrever meu nome em uma 
delas com a indicação (de limpeza) pesada. Despedimo-nos de Lindalva e 
rumamos para nossa unidade.

Enquanto caminhávamos pelo corredor do subsolo do hospital, Fátima 
indagou-me quando eu havia feito o concurso para a Comlurb. Balbuciei um 
grunhido e, esperando a réplica, calei-me. Fez-se um silêncio de segundos 
que, para mim, pareceram uma eternidade. Fátima optou por outro caminho 
para obter a informação e perguntou-me quanto tempo eu havia esperado 
para ser chamado para o trabalho. De novo, fui para as cordas, sem saber o 
que responder. Escolhi uma resposta genérica, dizendo que tinha sido muito 
tempo. Quanto ela já armava a terceira pergunta, interrompemos a sabatina 
para dizer bom dia aos demais passageiros do elevador que nos conduziria 
até o quarto andar, onde trabalharíamos na unidade coronariana.

Na saída do elevador, ao cruzarmos com dois policiais militares for-
temente armados, o assunto concurso parecia extinto. Fátima ficou mais 
interessada em dizer-me que provavelmente havia algum bandido na área. 
Passamos por eles fazendo um leve aceno de cabeça. Percorremos um longo 
corredor, que terminava no meio de um segundo longo corredor. Para a 
esquerda, ficava a unidade coronariana e, para a direita, o setor de urologia. 
Viramos à esquerda e caminhamos até o final do corredor na coronariana. 
No fim, ficava a área de expurgo, que seria nossa base, o local onde ficava 
nosso material de trabalho.
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Esperando por nós estava Mauro, que se ocupava da urologia e cuja 
área de expurgo ficava na outra extremidade do corredor. Fátima fez nossas 
apresentações, e, em seguida, olhamos nossa programação. Como era sexta-
feira, o trabalho deveria começar pelo setor de desinfecção. Nele trabalhava 
Florisbela, que nos encontrou no meio do corredor. Mais uma vez, Fátima 
ocupou-se das apresentações. Florisbela estendeu-me apenas um dedo para 
cumprimentarmo-nos e, pedindo desculpas, explicou que não podia abrir a 
mão, pois estava carregando seu remédio. Mauro não perdeu tempo e brincou:

– Ainda tomando anticoncepcional?
Florisbela, que é uma senhora de mais idade, lançou um olhar de 

repreensão em direção a Mauro, mas não replicou, e todos terminaram 
por rir silenciosamente. Entramos no setor de desinfecção, e, subitamente, 
deu-se uma desaceleração do grupo. Perguntei, sem indicar um destinatá-
rio específico, qual era o problema. Fátima e Florisbela explicaram-me que, 
entre os garis, havia aqueles que cumpriam horário diário de 7h às 16h48 e 
os que trabalhavam em escala 12x36, enquanto o pessoal do hospital rodava 
na escala 12x60. Essa distinção fazia com que as equipes só se cruzassem 
episodicamente, em ciclos relativamente longos. O incômodo noticiado 
revelava uma relação tensa entre a equipe da limpeza e os funcionários do 
hospital daquele dia. Fátima disse-me que desejar bom dia era uma regra de 
boa educação, mas que eu não estranhasse caso a equipe do hospital não me 
respondesse. Em seguida, arrematou dizendo:

– Se a gente deixar, (a gente) vira empregada doméstica.
O incômodo era nítido, quando começamos o trabalho da primeira 

sala. Como era para fazer uma limpeza terminativa, enquanto Fátima expli-
cava-me o trabalho, Florisbela começou a ensaboar o chão da sala. Em 
seguida, teve início o enxaguar, o que produziu uma razoável quantidade 
de água. Com a sala empoçada, entregaram-me o rodo para que eu fizesse 
a secagem. Em segundos, dei-me conta de que a sala não tinha ralo e que o 
recolhimento da água deveria ser efetuado com a pá. Desnecessário dizer 
que me acometeu, então, uma enorme ansiedade, pois aquela me parecia 
uma tarefa quase impossível. Embora eu tentasse trazer a água para dentro 
da pá, eu tinha a sensação de estar espalhando-a cada vez mais. Reconhecer 
meu fracasso era uma questão de tempo. Fátima, sempre ela, veio em meu 
socorro e disse-me para ficar calmo.

– Ninguém aprende tudo no primeiro dia, disse-me ela.
Com poucas e rápidas estocadas, ela recolheu o restante da água para 

que eu, em seguida, secasse o chão.
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Passamos para a segunda sala, onde era efetuada a esterilização do 
material cirúrgico. De pronto, pedi para fazer sua ensaboadura, o que me 
permitiu constatar que ali tampouco havia ralo. Mesmo assim, enchi-me 
de coragem e prossegui enxaguando e secando o chão. Ao final, olhei para 
Fátima implorando por uma boa avaliação. Ela consentiu dizendo que eu 
poderia melhorar, mas que já era um bom começo, proporcionando-me 
uma satisfação difícil de descrever. Estávamos os quatro na porta da sala 
retirando os sacos de lixo, quando um funcionário do setor de esterilização 
saiu pedindo que abríssemos o lixo. Em poucos segundos, ele retirou do 
saco uma garrafa plástica de um litro de detergente enzimático. Percebendo 
nosso espanto, ele explicou que o produto estava agora vindo em embala-
gem de cinco litros, o que, por gerar uma percepção de bonança, acarretava 
um maior desperdício do material. Ou seja, o uso reiterado da garrafa de 
um litro geraria mais cautela nos seus usuários e, por via de consequên-
cia, proporcionaria alguma economia. Fizemos um sinal de concordância e 
dirigimo-nos para a copa, próxima etapa da limpeza.

Caminhamos poucos metros e paramos os quatro diante da entrada. 
Dentro, os funcionários do hospital conversavam animadamente, dis-
cutindo a reforma trabalhista, sem dar qualquer evidência de que esva-
ziariam a sala nos próximos minutos. Mauro fez um muxoxo resignado, 
enquanto Fátima perguntava-se, em voz alta, se deveriam deixar a lim-
peza para mais tarde. O incômodo ampliava-se com o distanciamento dos 
funcionários, que continuavam a interagir como se não estivéssemos ali. 
Quando lhes perguntei se não podíamos pedir que se retirassem da sala, 
responderam-me em uníssono que eu ouviria uma resposta ríspida, suge-
rindo que eu me colocasse no meu lugar, o que faria com que me aborre-
cesse, sem sequer conseguir que eles dali saíssem. Fátima orientou-nos a 
deixar a copa e, depois, lançarmos no relatório a impossibilidade de acesso. 
Caso possível, Florisbela faria a limpeza sozinha; caso contrário, voltaría-
mos depois do almoço.

Deixamos o setor de desinfecção, e, voltando para nosso corredor, 
Fátima voltou a explicar a divisão entre as unidades coronariana e de uro-
logia. De repente, parou e perguntou-se em voz alta como me explicar que 
tipo de problema tinham os pacientes da urologia. Com um sorriso tímido, 
ela orientou-me a olhar um cartaz na parede que trazia diferentes fotos de 
pênis e, em seguida, perguntou-me se eu havia entendido. Repliquei que sim, 
desconversando. Rumamos para o expurgo da urologia, onde ela e Mauro 
apresentaram-me Débora. Enquanto nos apresentávamos, Fátima pediu 
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licença para ir ao banheiro. Quando ela reapareceu no corredor, diante do 
olhar de reprovação por conta de sua demora, ela deu início a um escatoló-
gico papo sobre constipação e necessidades fisiológicas, que, felizmente, foi 
rapidamente interrompido pela sugestão de retomarmos o trabalho. Dessa 
forma, despedimo-nos dos dois e dirigimo-nos para nossa área de expurgo, 
onde ela pôs-se a explicar-me o horário do almoço, quando eu ficaria com 
Débora, já que ela precisaria ausentar-se para fazer um exame médico.

Ela aproveitou para contar-me o caso de Débora, que havia sido dispen-
sada supostamente por justa causa em decorrência de excesso de atestados 
médicos. Como eu não estivesse entendendo, ela explicou-me que a colega 
tinha um filho especial – autista, enfatizou – e que, por conta disso, ela 
deveria acompanhá-lo ao médico duas, três vezes por semana. Ressaltando 
que excesso de atestado resulta mesmo em dispensa, ela disse que teria 
faltado compreensão por parte do gerente com a situação de Débora, que 
precisou entrar na justiça. O processo demorou seis anos. Mas, ao final, a 
empresa teve que trazer ela de volta e, o mais importante, com a mesma 
matrícula, além de pagar todos os atrasados e indenização. Dei-me conta de 
que, sem perceber, ela estava falando do meu trabalho de juiz. Disse-me ela, 
em seguida, que, só de tíquete-refeição, Débora teria recebido 35 mil reais, e 
que o valor mensal era de 690 reais. Matematicamente, a conta não fechava, 
mas optei por nada perguntar. Talvez devesse, pois, com aquela informa-
ção, a conversa tomou um rumo difícil para mim, com ela indagando-me 
se eu sabia o que ganhávamos. Respondi enumerando o que me parecia 
óbvio: salário, auxílio alimentação e vale transporte. Ela replicou, dizendo 
que eu havia esquecido o plano de saúde e o plano dentário, e que eu devia 
ter assinado tudo isso na admissão. Como eu disse que não havia assinado 
esses documentos, ela perguntou-me se eu tinha assinado meu contrato de 
trabalho em Botafogo. Tentei desconversar dizendo que havia passado em 
Botafogo, mas não lembrava o que tinha assinado. Ela insistiu:

– Mas sua carteira foi assinada?
Fiz uma cara abobalhada e antes que dissesse alguma coisa, ela per-

guntou qual seria minha matrícula. Como eu não soubesse responder, ela 
perguntou pelo meu crachá. Repliquei dizendo que, na véspera, recebera 
um provisório, em forma de adesivo, do hospital. Ela hesitou um pouco e 
disse não estar entendendo nada, pois, sem contrato, assinatura, matrícula 
ou crachá, eu não poderia estar trabalhando ali com ela. Ela foi incisiva:

– Deus me livre, mas, vamos supor, que você tenha um acidente grave 
aqui, como é que fica? Quem vai ser responsável?
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Tentei argumentar que eu havia assinado um termo de responsabili-
dade. Ela não largou o osso e perguntou-me se eu tinha assistido ao trei-
namento técnico. Disse-lhe que sim, que havia assistido na véspera no 
próprio hospital.

– Não, disse-me ela, estou perguntando sobre o treinamento na Tijuca, 
na Major Ávila.

Meio perdido com o bombardeio de perguntas e totalmente embana-
nado para oferecer respostas, quando já estava pronto para revelar minha 
condição, fui salvo por Gonzaga e David, que se aproximavam na com-
panhia de Fernando. Vieram entregar meu crachá provisório: Roberto da 
Silva, Temporário. Eles perguntaram se estava tudo bem, e como eu estava 
me saindo na limpeza. Fátima descreveu como tinha sido o trabalho na 
desinfecção, e recapitulamos as regras de varredura úmida, falamos sobre a 
ensaboadura e, por fim, recapitulamos como enxaguar e secar. Recebi novas 
orientações sobre as luvas, e, enquanto os três afastavam-se, aprontamo-nos 
para começar a limpeza das enfermarias.

Começamos pelo quarto 309. Um cômodo masculino, com dois leitos, 
cujos ocupantes não interagiram conosco. Na janela, havia um monitor que 
reproduzia um canal de televisão. Enquanto Fátima perguntava o que eu 
queria fazer, passou por nós a chefe da enfermagem – Rebeca – que nos 
dirigiu um simpático bom dia. Fátima fez questão de dizer que era o meu 
primeiro dia na Comlurb, ao que Rebeca simpaticamente respondeu dese-
jando-me sorte.

Optei pela limpeza do mobiliário e deparei-me com a primeira difi-
culdade: as mesas de refeição dos pacientes tinham bordas elevadas, que 
retinham farelos e migalhas, tornando impossível uma limpeza adequada. 
Fátima disse que eram antigas, e que as mais novas não tinham esse pro-
blema. Limpei como pude as mesas, o beiral da janela, alguns poucos 
móveis, enquanto ela fazia a varredura úmida do chão. Quando chegamos 
ao banheiro, Fátima começou a explicar a importância de tirar a gordura 
decorrente do uso, a cautela com o papel higiênico (que não podia molhar) 
e a necessidade de limpar o rejunte dos azulejos. Dividimos a limpeza: ela 
na parte relativa à luva amarela, e eu assumindo a limpeza pesada da luva 
verde. Não me recordo de trocar uma única palavra com os pacientes, que 
permaneciam inertes diante de nossa presença.

Episodicamente, conversava com Fátima, que, vendo-me atrapalhado 
com a contínua troca de luvas, dizia para eu não ficar nervoso e que pri-
meiro dia era assim mesmo. Quando ela perguntou se eu sabia o que iria 
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encontrar ao ser designado para trabalhar no hospital, repliquei dizendo 
que não tinha pensado no assunto, pois achava que seria alocado na varri-
ção de rua. Ela disse, então, que seu treinamento inicial fora na rua, embora 
já soubesse que trabalharia no hospital. Entabulamos uma conversa sobre 
os locais de trabalho: hospital, escola e rua. Ela explicou que alguns gostam 
de escola, onde o encarregado não fica pegando no pé, o que seria uma boba-
gem, pois chefe só pega no pé se você tiver fazendo besteira.

Nesse instante, entrou no quarto um médico que não nos cumpri-
mentou e que, dirigindo-se a um dos pacientes, informou-o que ele rece-
beria alta naquele dia. Do mesmo modo que entrou, saiu do quarto sem 
trocar uma única palavra com qualquer outra pessoa. Na porta, cruzou 
com Lindalva (nossa encarregada), que veio verificar se tudo estava cor-
rendo bem. Ela explicou para Fátima que deveríamos descer juntos para 
o almoço. Fátima perguntou-me se eu havia trazido marmita, ao que res-
pondi afirmativamente:

– Está na geladeira.
Ela indagou se na gaveta ou na prateleira. Disse-lhe que tinha deixado 

na prateleira do meio. Ela retrucou:
– Quando descermos, sua marmita estará na estufa.
O código para o almoço era simples: quem quisesse que a marmita 

fosse posta para esquentar mais cedo na estufa, devia deixá-la nas pratelei-
ras da geladeira; quem preferisse esquentar a comida no forno de micro-on-
das, deveria deixá-la na gaveta. Registrei a orientação, torcendo para que 
o pote de plástico com minha salada não tivesse ido para a estufa, pois ele 
certamente derreteria com o calor.

Retomamos a limpeza concentrando-nos no banheiro. Comecei pela 
pia, e prossegui com os azulejos. Fátima perguntou-me como eu faria para 
limpar a parte alta da parede. Olhei espantado, e ela imediatamente replicou 
que eu não precisava ficar nervoso. Calmamente, explicou que precisáva-
mos de escada para fazer a limpeza da parte alta, mas que, como elas não 
eram fornecidas, devíamos fazer a limpeza até onde o braço alcançava.

– Imagina você. Só aqui no nosso andar seriam quatro escadas!
Não saber as respostas deixava-me ansioso e, quando disse isso, 

ela replicou:
– Nada se aprende em um único dia, hoje ou amanhã, mas tudo se 

aprende com o tempo. Eu estou fazendo curso para encarregado, mas não 
sei tudo. O mais importante – quando a gente não sabe algo – é perguntar 
como fazer.
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Reclamei das luvas e ela me deu uma aula sobre como calçá-las e des-
calçá-las calmamente. Reiterou o pedido para que eu não ficasse nervoso. 
Depois de explicar-me que, ao fazer a limpeza, a primeira coisa que eu deve-
ria proteger era minha coluna (a fim de evitar a escoliose), Fátima redire-
cionou nossa conversa para um velho assunto, perguntando-me por que 
razão eu havia feito concurso para a Comlurb. Disse que estava procurando 
emprego como todo mundo, e repliquei perguntando por que ela havia feito 
o concurso. A resposta não poderia ser mais objetiva:

– Eu estava desempregada.
Ela prosseguiu dizendo que a Comlurb não era ruim como 

empregadora, e contou-me que, diferentemente dos empregados homens, 
ganhava auxílio-creche. Tentei não prolongar aquela discussão, fazendo 
perguntas sobre as técnicas de limpeza, indagando se naquele momento 
eu precisava trocar as luvas, que me incomodavam enormemente, pois eu 
estava suando barbaramente nas mãos.

Repassamos as etapas da limpeza para ver se tudo estava feito e, ao 
constatar que havíamos realmente concluído o primeiro quarto, retornamos 
ao expurgo para limpar os panos e trocar a água dos baldes. Em seguida, 
ocupamo-nos do quarto 307.

De novo, havia apenas dois leitos com ocupação masculina. Entretanto, 
aqui havia algo diferente: enquanto um paciente dormia olimpicamente, o 
outro interagia conosco, entrando e saindo continuamente do quarto. Ao 
cruzar conosco na entrada, deu-nos bom dia de imediato e disse para não 
nos preocuparmos com o barulho, pois seu vizinho dormia como uma pedra. 
Ele prosseguiu informando que os médicos haviam retirado a medicação do 
colega de quarto, pois, caso contrário, ele dormia 48 horas seguidas. Era um 
senhor gordo, que havia sofrido uma amputação logo abaixo do joelho e 
roncava ferozmente. Sua mesa de alimentação, por sorte, não tinha as tais 
bordas elevadas. Isso facilitou que eu executasse sua limpeza de forma silen-
ciosa. Mas o outro paciente tinha razão: nada era capaz de acordá-lo, nem 
mesmo o rádio que ecoava alto e que, sintonizado na rádio Tupi, transmitia 
o programa do ex-governador Garotinho.

Dirigi-me para o banheiro, onde iniciei a limpeza dos azulejos. Depois 
de explicar como se aplica o cloro, ela indagou se o cheiro me incomodava. 
Disse que não, imaginando que ela se referia ao produto químico. Mas o 
que ela tinha em mente era o odor proveniente do mofo dos banheiros. 
Era a deixa para me perguntar se eu tinha notado que, nos banheiros da 
enfermaria, não havia qualquer saída de ar, nem mesmo um exaustor. Olhei 
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em volta, constatando que ela tinha razão. Ela disse então que, se eu preci-
sasse respirar, podia descer na gerência para dar uma volta e me recuperar. 
Declinei da oferta e recapitulamos o processo de limpeza do banheiro. Em 
seguida, troquei as luvas, peguei esponja de aço e continuei a esfregação. 
Concluído o banheiro, regressamos ao quarto.

Fátima disse para fazer a limpeza sem pegar nos pertences dos pacien-
tes. Ela exemplificou falando do problema que eram os celulares:

– Tem paciente que tem implicância. Mesmo já tendo passado copeira, 
enfermeira, gente da portaria, da manutenção, quando chega o gari… A 
culpa é sempre do gari! Até que se prove o contrário…

Contou-me que isso já tinha acontecido com o Mauro e até mesmo 
com ela, quando o filho de um paciente levou o celular sem avisá-lo. Reagi 
dizendo que gente é um bicho difícil, ao que ela imediatamente replicou 
acentuando que, no hospital, está cheio de gente difícil e que tudo é muito 
difícil. Nesse intervalo, o paciente acordado regressou ao quarto e, aumen-
tando o volume do rádio, passou a comentar em voz alta uma notícia sobre 
engenharia e mobilidade urbana. Ele emendava um sem-número de pala-
vrões, dizendo que carro não era para todo mundo, que havia muito carro 
na rua e que as pessoas tinham mais é que andar de ônibus. De repente, 
talvez por não termos oferecido a devida atenção, ele sintetizou seu argu-
mento explicando que carro e amante são coisas caras, opções apenas para 
quem tem dinheiro de sobra. Ainda ríamos com a frase, quando demos por 
concluída a limpeza do quarto.

Regressamos ao expurgo, onde saquei minhas luvas. Eu suava abun-
dantemente nas mãos e tinha a camisa grudada ao corpo. Não tinha a 
impressão de estar fazendo um esforço físico desmesurado, mas o desgaste 
emocional presente naquelas relações circunstanciais era enorme. Por 
trás de cada personagem que encontrávamos no hospital havia uma his-
tória simultaneamente individual e familiar, com mil variações possíveis. 
Negociar em permanência essas relações parecia-me, ao cabo de quase três 
horas de trabalho, uma exigência extenuante do trabalho.

Enquanto repetíamos o ritual da lavagem dos panos e troca de água dos 
baldes, dei-me conta de que meu avental estava desamarrado. Saquei o aces-
sório e fiz uma pausa. Fátima perguntou se eu estava cansado. Disse-lhe que 
não, mas expliquei que precisava ir ao banheiro. Ela repreendeu-se dizendo 
que não havia sequer me mostrado onde poderíamos beber água. Deu-me 
então um copinho de água mineral e disse que, caso quisesse a bebida 
gelada, deveria fazer o descarte daquela e abastecer o copo no bebedouro.
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Quando voltei do banheiro, ela já havia renovado nosso material. 
Rumamos para o quarto 305, que abrigava três leitos ocupados por 
mulheres. Entramos dizendo bom dia para todas e constatamos que a 
paciente do leito mais próximo à janela estava tomando banho. Por sua 
vez, a paciente do leito do meio ignorou-nos, virando de lado para não 
ter que conosco interagir. Fátima fez festa para a paciente do leito mais 
próximo à porta, a quem chamava de vovó. Era uma senhora idosa, con-
tando 80 e poucos anos, e que recebia visitas. Fátima explicou que em 
início de mês aquelas visitas costumavam aparecer, provavelmente por-
que é o momento em que a pensão da vovó deve ser depositada. Escondi 
meu mal-estar, pensando na frequência com que visito meu pai no hos-
pital e no que o pessoal da enfermagem e/ou da limpeza deve(m) imagi-
nar sobre mim e meus familiares. Visito meu pai cerca de três vezes por 
semana, enquanto meu irmão, em média, uma vez por semana. Não sei 
dizer se isso é muito ou pouco, mas não pude deixar de pensar nas ilações 
que as pessoas fazem a partir das visitas de familiares no hospital.

De fato, minha história é uma incógnita para a recepção e/ou enfer-
meiros, que, não obstante, produzem interpretações sobre minha con-
duta durante as visitas, sobre sua frequência. Meu devaneio já se per-
dia longe, quando ouvi Fátima dizer para vovó que o corno não tinha 
vindo hoje. Perplexo, indaguei-lhe o que era aquilo e recebi uma sucinta 
explicação: o gari do outro turno era um brincalhão, engraçado e falante, 
que tinha assim se apresentado para vovó. Fátima explicou que quem 
acabava sofrendo com tudo isso era a mulher do gari, pois era ela quem 
levava a culpa de infiel. Nesse momento, a paciente saiu do banheiro per-
guntando quando iríamos repor o papel higiênico, que havia acabado. 
Fátima respondeu que iria verificar, sem explicar que aquela não era uma 
obrigação da limpeza. Na verdade, a limpeza era responsável pelo forne-
cimento do papel toalha e do sabonete, mas não tinha qualquer obrigação 
em relação ao papel higiênico, ainda que tentasse fazer a reposição com 
o material fornecido pelo hospital. O problema é que não havia material 
para ser reposto. No fim das contas, Fátima respondeu educadamente, 
mas ignoramos a demanda.



Quem acabava sofrendo com tudo isso era a mulher 
do “corno”, pois era ela quem levava a culpa.
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Dividimos a limpeza: fiquei com o mobiliário e o chão do quarto, 
enquanto Fátima ocupava-se do banheiro. O que parecia mais simples, à 
medida que aumentava o número de pessoas nos quartos, tornava-se mais 
complexo. Mesmo assim, limpei as mesas, o beiral da janela, os rodapés 
e varri o chão. Quando recolhi o lixo, deixei escapar uma parte e Fátima 
chamou-me a atenção que aquilo poderia acarretar perda de pontos, caso 
um auditor passasse e visse a sujeira por ali. Aquilo afetava a PGR, que 
ela identificou como Participação na Geração de Resultados (e que, na ver-
dade, chama-se Programa de Gestão de Resultados), mas que ela jamais 
conseguiu receber. Prometi ficar mais atento, enquanto prosseguíamos na 
limpeza agora de forma trocada: ela no quarto e eu no banheiro.

Tentávamos nos ajudar reciprocamente, navegando entre as duas lim-
pezas, quando ela me perguntou se tinha filhos.

– Duas, eu disse.
Ela tem um, que agora estava com dez anos. Quando ela prestou con-

curso para a Comlurb, ele contava apenas dois de vida. Voltávamos assim 
à conversa do concurso, que ela havia prestado em 2009, embora só tivesse 
sido chamada para trabalhar quatro anos mais tarde, em 2013. Antes que 
perguntasse de novo sobre o meu concurso, peguei o rodo e pus-me a con-
cluir a limpeza do banheiro do quarto 305. Poucos minutos depois, estáva-
mos de regresso ao expurgo para fazer a limpeza dos panos e baldes.

Com o material de trabalho renovado, dirigimo-nos para o quarto 
303, que era bem maior que os anteriores. De fato, nele havia seis leitos, 
distribuídos de forma espelhada: dois próximos à janela e dois próximos 
à porta de entrada, com mais dois inseridos entre ambos de cada lado. 
No meio das duas fileiras de três leitos, formava-se, da porta até a janela, 
uma área de circulação. De cada lado da porta havia um banheiro. Na ver-
dade, era como se fossem dois quartos em um único espaço. Era um quarto 
masculino, no qual, além dos seis pacientes, circulavam naquele momento 
mais quatro visitantes. Próximo à janela, entre os leitos, havia uma televi-
são que transmitia um programa matinal de culinária, ainda que a ima-
gem estivesse bastante prejudicada. Dividimos o cômodo em dois, como 
se cada um ficasse responsável por um quarto imaginário, correspondente 
à metade daquele espaço. Eu suava intensamente, e a troca de luvas havia 
se tornado um tormento. Fátima dizia que era a falta de hábito e que eu 
deveria ficar calmo.

Começamos ambos pela limpeza do mobiliário, com ela explicando 
que não seria possível limpar todo o beiral, pois um dos leitos da janela 
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estava colado à parede e não poderíamos tocar no paciente. Limpamos o 
beiral, as mesas de refeição e fizemos a varredura úmida do quarto, sendo 
constantemente interrompidos pelo miado reiterado de um gato, cuja pre-
sença ali era bastante improvável. Procurei-o sem sucesso, imaginando que 
alguma daquelas visitas estivesse escondendo-o em uma sacola qualquer. 
Resolvi perguntar a Fátima se aquilo era normal, se ela já tinha visto algo 
parecido no hospital, e ela, rindo, disse que era a campainha do celular de 
um dos pacientes. Fiquei sem graça, amaldiçoando os telefones celulares, 
que constituíam um personagem à parte. De manhã, no café, alguns garis 
permaneciam colados em seus telefones. Nos quartos das enfermarias, 
médicos e enfermeiras circulavam com seus aparelhos, consultando-os 
eventualmente. Para os pacientes, eles se tornavam objetos de controvérsia 
e impertinentes acusações de furto – como acontecera com Mauro e Fátima. 
Eu mesmo tive que me controlar para não usar o aparelho com a sofre-
guidão habitual. No final das contas, de forma irônica, a onipresença do 
telefone era galhofeiramente traduzida naquela campainha que reproduzia 
o miado incessante de um gato.

Voltamos à limpeza, com cada um se ocupando de um banheiro. 
Entretanto, não pude entrar naquele a mim designado, pois estava ocupado 
por um dos pacientes. Aguardei sua saída. Quando pude entrar, percebi 
que nem todas as fezes haviam descido com a descarga. Contive-me para 
não reclamar e, lidando com o fedor ainda presente no ambiente, acionei o 
botão duas vezes. Resignadamente, em seguida, peguei a esponja de aço e 
pus-me a limpar os azulejos e a pia. Em seguida, após trocar as luvas, fiz a 
lavagem do vaso e do chão, que também enxaguei e sequei. Voltei para aju-
dar Fátima com o outro banheiro, o que exigia nova troca de luvas. Calcei 
novamente as amarelas, que deveriam efetivamente ser daquela cor, pois 
não estavam ali para substituir as verdes. Pus-me a limpar pia e torneiras. 
Eu estava incomodado pela postura do paciente que, ciente de nossa pre-
sença e de nosso trabalho, não tinha se preocupado com a eficiência da 
descarga, e, além disso, minhas mãos continuavam a suar enormemente. 
Resolvi interromper o trabalho e respirar um pouco no corredor. Quando 
quis retirar as luvas, deu-se o desastre: a luva da mão direita desfez-se em 
pedaços, ficando imprestável para o trabalho. Mostrei para Fátima, que fez 
lembrar a impossibilidade de troca: não havia nenhum par sobressalente. 
Ela verificou o celular e informou que restavam menos de dez minutos para 
o almoço: o melhor seria deixar para ver depois o encaminhamento que a 
gerência daria ao meu caso.
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Eu estava emocionalmente exausto e não balbuciei qualquer objeção. 
Disse-lhe que faríamos como ela dizia e, encostado à parede, procurei des-
cansar um pouco no corredor. Nesse instante, uma enfermeira dirigiu-se a 
mim indagando onde estava Fátima. Apontei para o quarto 303. De longe, 
a enfermeira pediu-lhe que retirássemos a lixeira de seu setor. Fátima fez 
um sinal positivo de cabeça, mas não esboçou qualquer movimento para 
atender ao pedido. Olhou para mim e disse para eu não esquentar, pois 
faltavam menos de cinco minutos para o almoço: aquele serviço era para 
ser feito à tarde. Havia precipitação na fala da enfermeira, que, aliás, nem se 
dera conta de que estávamos perto do intervalo para refeição. Perguntei-lhe 
então o que faríamos com o quarto 301. Ela disse para não me preocupar. 
Caso eles pudessem, Mauro e Débora se ocupariam durante nosso almoço; 
caso contrário, faríamos após o intervalo.

Retornamos ao expurgo e lavamos nosso material. Penduramos aven-
tais e guardamos as luvas. Pus no bolso o meu par inutilizado, esperando 
poder falar com a gerência durante o almoço. Guardamos tudo e descemos 
as escadas em direção à copa onde havíamos tomado o café e onde, agora, 
alguns estavam almoçando.

Na frente da capela, encontramos Fernando e Samuel, seu colega de 
trabalho, que estavam saindo para almoçar na rua. Declinei do convite 
deles, explicando que havia trazido uma marmita. Fátima seguiu direto para 
o vestiário, e, poucos minutos depois, aparecia já de roupa trocada dizendo 
que não almoçaria, pois tinha que fazer seu exame médico. Desejei-lhe 
sorte e procurei a estufa onde deveria estar meu almoço.

Logo após entrar na copa, retirei minha marmita da estufa. Eu tinha 
preparado uma boa refeição de lombo de porco desfiado, acompanhado 
de quiabo, arroz e feijão, além de uma pequena salada de tomate, cebola 
e cheiro verde. Fiquei feliz em constatar que o pote plástico da salada não 
tinha sido posto na estufa e, portanto, estava preservado. Procurei uma 
mesa para me sentar e pus-me, inicialmente, ao lado da parede, embaixo de 
uma televisão pendurada bem no alto, transmitindo o noticiário.

O barulho era realmente incômodo e acabei mudando-me para uma 
mesa mais distante da televisão, próxima à estufa. Pedi licença e sentei-me 
na companhia de Débora e mais dois garis, cujos nomes não consegui regis-
trar. Permanecemos em silêncio até que Débora apresentou-nos dizendo 
que era o meu primeiro dia na Comlurb. Fiz um sinal positivo, confirmando 
a informação dada por ela. Não tardou que viesse a pergunta fatídica:

– Qual é o seu concurso?
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Inseguro, informei que tinha há algum tempo. Um dos garis disse que, 
como não houvera concurso em 2016 e o de 2017 tinha sido impugnado, eu 
deveria ter entrado em 2015, data do último certame. Engasguei, pensando 
no que responder. Terminei replicando de forma genérica que ele deveria 
estar correto na afirmativa.

Meu silêncio denunciava o desconforto, quando Débora ofereceu-me 
Fanta Uva. Aceitei de bom grado, esperando que aquilo ajudasse a mudar-
mos de assunto. Olhei em volta e a sala começava a esvaziar-se. Nesse 
momento, Débora voltou-se para os dois colegas de mesa e indagou:

– Vamos louvar o Senhor?
André, um dos garis sentados à mesa, agradeceu e disse que não iria 

hoje. Débora levantou-se com o gari remanescente que almoçava conosco, 
e saíram ambos pela porta. Levantei-me e resolvi descansar do lado de fora, 
enquanto esperava o horário de retomarmos o trabalho. Cerca de quinze 
minutos depois, quando Débora passou por mim, chamei por ela e pergun-
tei o que era aquela louvação. Ela disse que iria falar com o encarregado e 
foi-se embora.

Poucos minutos depois, David aproximou-se e contou que Débora 
havia falado de meu interesse pela louvação. Ele explicou que, ao final do 
almoço, o pessoal fazia uma reunião perto da área do contêiner para louvar 
o Senhor. Havia uma primeira louvação por volta de meio-dia e meia, para 
o pessoal que almoçava no primeiro intervalo, e uma segunda por volta de 
uma e meia, para o segundo intervalo. Finalmente, disse que eu era muito 
bem-vindo. Enquanto agradecia, vi Fernando aproximar-se saboreando um 
picolé de sobremesa. Ofereceu-me um pedaço, que gentilmente recusei. 
Trocamos uma ideia sobre como tinha sido nossa manhã, e ele contou ter 
revelado nossa situação. Disse-me que Dona Marta, sua colega de andar, 
havia desconfiado e dito que nem ele nem o cabeludo eram garis, pois ser 
gari é algo que vem de dentro; não basta vestir o uniforme. Disse-lhe que eu 
não havia contado nada, e que tinha passado por alguns momentos difíceis 
com perguntas sobre meu ingresso na Comlurb. Na verdade, tinha rece-
bido apenas uma pergunta pessoal – sobre filhos –, mas, por diversas vezes, 
perguntaram-me sobre meu ingresso na comunidade de garis, sobre meu 
concurso de admissão.

Conversávamos de forma despretensiosa quando Gonzaga e David 
aproximaram-se: fomos convidados para fazer um passeio pelo hospital. 
Nossa tarde não começaria, portanto, pelo retorno ao trabalho pesado, mas 
com um tour no Souza Aguiar.
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Começamos pela rampa da entrada principal, que era lavada diaria-
mente, conforme informou David, enfatizando a dificuldade por conta 
da presença de moradores de rua. Gonzaga explicou que esse era um pro-
blema que se reproduzia também no Salgado Filho, onde ele trabalhava, 
pois os moradores de rua banhavam-se nas torneiras dos banheiros, o que 
impunha a necessidade de limpezas repetitivas para os garis. Passamos pela 
emergência, e pedi que nos levassem à área dos contêineres. Cruzamos o 
pátio e chegamos a um depósito onde era reunido o lixo para posterior reti-
rada acondicionada em caminhões.

Perguntei onde era a louvação, e David apontou para um espaço 
embaixo de uma frondosa árvore, próximo ao depósito. Repetiu a explica-
ção dos dois turnos e disse, em seguida, que hoje eles tinham sido cerca de 
dez pessoas a louvar e ouvir a Palavra.

Fizemos o caminho inverso pelo pátio para retornar ao prédio princi-
pal do hospital. Rumamos para o segundo andar, onde também havia aten-
dimento emergencial. Passamos em frente a alguns quadros de vidro, local 
no qual estavam expostos objetos engolidos por pacientes e deles retirados 
mediante procedimentos cirúrgicos. Era impressionante imaginar a reti-
rada daqueles objetos de esôfagos e adjacências, pois havia um pouco de 
tudo: moedas, fichas (da Companhia Telefônica Brasileira para orelhões), 
alfinetes e pregos.

Prosseguimos a visita em meio a pacientes nos corredores, aguar-
dando exames, ou, ainda, familiares ansiosos e circulando de um lado para 
o outro. Era nítida a tensão, a infinidade de histórias pessoais que cada 
uma daquelas pessoas transbordava. Gonzaga explicava que a orientação 
era para não desenvolver vínculos com os pacientes, pois quem ali traba-
lhava convivia continuamente com nascimentos e mortes, com momentos 
de extrema felicidade, mas também de intensa dor. Definitivamente, aquele 
não é um trabalho simples.

Rodamos pelos demais andares parando longamente na pediatria, onde 
Fernando havia trabalhado na parte da manhã. Havia poucas crianças no 
hospital naquele momento, mas ainda assim as poucas que ali estavam indi-
cavam que aquele era um setor diferente, marcado por uma inocência inca-
paz de decodificar a gravidade das diferentes situações médicas. Fernando 
explicou-nos que, por conta do pequeno número de crianças, havia lavado 
muitos quartos vazios, sem qualquer paciente. Como que querendo ratificar 
a informação dada por ele, Samuel e Dona Marta, seus colegas de trabalho 
na parte da manhã, assentiam com um sorriso largo. Fiquei algo constran-
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gido por saber que eles já sabiam que eu não era um gari em treinamento, 
como fora anunciado no início de nossa jornada no minuto de segurança, 
mas sorri de volta, um sorriso de cumplicidade e admiração.

Nossa visita prosseguiu pela ortopedia e pelo setor de queimados, que, 
contudo, na véspera, fora informado de que não veríamos. Gonzaga e David 
contavam-nos diferentes histórias de seus cotidianos no hospital. David 
relatou que dois pacientes da ortopedia – embora impossibilitados de se 
locomover – puseram-se a brigar desde seus leitos, atirando um no outro 
todo qualquer objeto ao alcance da mão: café, pão, lençol, biscoitos. Tudo 
voava pela enfermaria, recentemente limpa. Resultado: nova limpeza teve 
que ser realizada, imediatamente após a primeira ter sido concluída.

Essas histórias quebravam a rotina do trabalho árduo e emprestavam 
enorme humanidade ao difícil cotidiano da limpeza hospitalar. Esbarramos 
em outra equipe, que estava se preparando para fazer um processo ter-
minal com uma espécie de enceradeira, cujo manuseio não parecia fácil. 
Estancamos para ver e ficamos impressionados com a destreza do pessoal. 
Eles fizeram questão de demonstrar o procedimento para a retirada de água 
com a pá cata-cata, desprezando, inclusive, o ralo existente no banheiro. Não 
pude deixar de pensar na minha dificuldade na primeira sala (sem ralo) que 
limpei: atrapalhado, eu tinha a sensação de nada retirar da água acumulada. 
Fernando sugeriu que os garis deveriam ter três tamanhos de rodo, pois era 
muito difícil alcançar os cantos. A recusa, entretanto, foi geral. Gonzaga 
disse que os garis acabariam por usar um único deles, e um dos trabalha-
dores explicou que tudo era uma questão de hábito. Realmente, todos com 
quem eu havia trabalhado ao longo do dia exibiam uma desenvoltura que 
eu estava longe de ter. No fundo, minha impressão era de que nem o tempo 
me proporcionaria a agilidade por eles demonstrada. Agradecemos a exibi-
ção e, percebendo que eram quase três da tarde – hora do lanche –, come-
çamos a descer em direção à sala da copa.

Na descida, entabulamos uma conversa sobre a diferença entre a var-
rição de rua e a limpeza hospitalar. Fernando disse ter a impressão de que 
o trabalho na rua seria mais bruto, com enorme desgaste físico, sem exigir 
tanta psicomotricidade. Em seguida, explicou que o problema da varrição 
pública seria a opressão moral, ao passo que, no hospital, a dificuldade seria 
emocional, algo que pode deixar a gente mais triste. Gonzaga parecia concor-
dar, quando fomos abordados por uma ambulante vendendo doces e bolos.

Fernando entusiasmou-se e perguntou pelos preços, ao que ela res-
pondeu dizendo que os bolos custavam quatro ou seis reais dependendo do 
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tamanho. Fernando pôs-se a contar de dois em dois: dez, mais dez, trinta, 
mais dez, pronto, dez bolos somavam cinquenta reais. A ambulante não 
cabia em si de tanta felicidade. Em um minuto havia vendido todos os seus 
produtos. Cada um de nós saiu carregando dois ou três bolos para compar-
tilhar no lanche. Gonzaga sugeriu que aproveitássemos o momento para 
tirar uma foto com todos os garis, caso quiséssemos. Decidimos, então, que 
aquele seria o instante ideal para revelarmos para todos os demais garis 
nossa condição incógnita.

No meio do pessoal que estava chegando para o lanche, avistei 
Florisbela e perguntei-lhe sobre a limpeza da copa da desinfecção, que não 
tínhamos conseguido fazer. Ela disse que ainda não estava concluída e que, 
se tudo corresse bem, fariam após o lanche. Olhei em volta e vi Fernando 
oferecendo bolo para Dona Marta. Aos poucos, a sala encheu-se, e os bolos 
fizeram um enorme sucesso. Enquanto alguns perguntavam se podiam 
mesmo comê-los (inclusive querendo saber quanto deveriam pagar pelos 
mesmos), duas moças tentavam fazer um pudim no aparelho micro-ondas. 
As conversas começaram a cruzar-se na copa, com uns falando da perspec-
tiva do encerramento do dia, outros falando do resto do trabalho que ainda 
havia por fazer.

Reunimo-nos em torno da mesa, onde Fernando estava sentado. Os 
funcionários da gerência entraram na copa com um olhar interrogativo, 
enquanto Gonzaga dizia que eu e Fernando tínhamos gostado bastante do 
dia de trabalho, e que pretendíamos ter uma foto de todos juntos, mas antes 
falaríamos algo para todos. Fernando começou então a explicar como tinha 
começado a trabalhar na varrição da USP, e relatou o episódio do uniforme 
no Instituto de Psicologia (prédio que àquela altura ele frequentava dia-
riamente como aluno), quando não foi reconhecido pelos seus colegas de 
curso. Disse que seu trabalho havia resultado na publicação de um livro, 
e que eu o tinha comprado em uma livraria de aeroporto. Falou de nossa 
aproximação, de sua participação nos cursos de formação dos juízes, e 
explicou como formatamos o projeto para que os juízes trabalhassem um 
dia inteiro no exercício de uma atividade braçal.

Fernando apresentou-se finalmente como psicólogo, dizendo ainda 
que eu era juiz do trabalho e trabalhava no tribunal. Houve um burburinho 
na sala, com uma moça dizendo:

– Eu sabia que vocês não eram garis!
Outra disse que todos tinham desconfiado, embora não soubessem o 

que estava acontecendo. Fernando falava ainda sobre os possíveis desdobra-
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mentos, quando, de repente, emocionou-se e começou a chorar. O silêncio 
era sepulcral, e a emoção cortava o ar. Ele recuperou o ar, e pôs-se a nos 
contar o pedido dos garis paulistas:

– Diz lá para eles quem somos e o que fazemos.
Era perceptível a identificação dos garis cariocas com aquele pedido.
Chegara minha vez de falar algo, mas eu não tinha uma história pes-

soal para contar. Na verdade, o que eu queria era mesmo agradecer a aco-
lhida de todos e, em especial, de meus colegas de andar. Fátima, Débora, 
Mauro e Florisbela foram extremamente pacientes com meus erros. Com 
a voz embargada, calei-me. Alguém gritou no fundo que devíamos ficar 
uns quinze dias! Em seguida, Gonzaga tomou a palavra para justamente 
enfatizar a receptividade e o acolhimento dos garis, cuja conduta mostrava 
a qualidade do trabalho de todos que ali estavam. Como estava ciente da 
nossa identidade, ele contou como tinha sido difícil falar, dirigir-se a um 
juiz que estava ali fazendo o nosso trabalho. Mais ainda, ele explicou como 
se emocionara ao ver a ambulante tentar fazer sua venda para um gari ao 
invés de abordar um médico, e como aquilo seria uma evidência de que não 
importa sua classe social, quando você está disposto a ajudar as pessoas.

A sala transbordava em emoção, e, após uma longa salva de palmas, 
todos se puseram a abraçar-se enquanto saíamos para as fotografias.

Do lado de fora, iniciou-se uma longa sessão. Todos sacando seus celu-
lares para registros pessoais, além de muitas gargalhadas. Dou um abraço 
de agradecimento em Florisbela, Lindalva, Beatriz e Arlete, indagando se 
Fátima já teria regressado. Recebo uma resposta negativa, e tem início uma 
conversa coletiva sobre as desconfianças iniciais. Uma das moças diz que 
achava que eu tinha vindo de alguma escola, que deveria estar afastado, 
voltando para treinamento e que, por isso, tinha aparecido de barba e cabe-
los longos, mas que, no dia seguinte, eu já apareceria de barba feita e com 
o cabelo arrumado. Outra diz que tinha desconfiado desde o início que um 
de nós deveria ser engenheiro e outro do administrativo. Finalmente, uma 
terceira diz que eu tinha me entregado desde o início, só pelo meu jeito de 
entrar, falando baixo e manso com todos. Fico acanhado com o comentário, 
mas saboreio o carinhoso clima de cumplicidade existente, enquanto mais e 
mais fotos são registradas por todos.

David pede a mim e a Fernando nossos números de celular, com pla-
nos de montar um grupo de WhatsApp e assim poder compartilhar conosco 
as diferentes fotos tiradas. Quando indicamos que estamos prontos para 
regressar ao trabalho, um clima de surpresa se instaura:
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– Mas vocês vão trabalhar ainda?
Passamos antes pela copa para tomar um gole de água e descobrimos 

que o pudim não funcionou. Vejo Lindalva entrar, e brinco com Gonzaga 
dizendo que minha encarregada veio cobrar o retorno ao trabalho. Resolvo 
acompanhar Fernando até a pediatria, onde ele deseja recuperar o resto de 
seu material de trabalho, ou seja, avental e óculos de proteção. David per-
gunta se assim também desejo, ao que replico dizendo que o que gostaria 
mesmo era de poder agradecer pessoalmente a Fátima pela atenção com 
que me tratou ao longo da manhã.

Passamos rapidamente pelo meu andar e constatamos que ela 
ainda não havia regressado do médico. Como são quase quatro horas da 
tarde, damo-nos conta de que o segundo turno do lanche irá começar 
em breve e que seria simpático também compartilhar nossa identidade 
com o restante dos garis. Optamos então por regressar à copa, de tantos 
encontros e desencontros.

O cenário repetiu-se da mesma forma, mas dessa vez sem a fartura dos 
bolos e doces comprados pelo Fernando. Na verdade, sobraram uns quatro 
bolos, que estavam dispostos sobre a mesa. O pessoal do segundo turno 
começou a chegar e sentar-se em torno da mesa. Gonzaga pediu silên-
cio e repetiu o comentário do turno precedente, passando a palavra para 
Fernando, que, mais uma vez, narrou o episódio do uniforme, acrescentado 
que na experiência havia ficado invisível. Enquanto Fernando falava, Fátima 
chegou com ar espantado e, sem saber o que estava acontecendo, sentou-se 
ao fundo da copa. Quando Fernando concluiu, pedi a palavra dizendo que 
precisava contar algo para Fátima, que, durante a manhã, tinha se exaurido 
em perguntas que eu não conseguia responder. Compartilhei com todos o 
que tinha sido minha manhã, o carinho com que Fátima tinha me ensinado 
o trabalho, minhas dificuldades com as luvas que haviam rasgado e, então, 
subitamente, a voz embargou e sumiu…

Uma lágrima escorreu enquanto fiz silêncio. Não consegui dizer mais 
nada além de um Obrigado. Puxaram uma salva de palmas, antes que 
Gonzaga retomasse a palavra. Ele repetiu o agradecimento do turno pre-
cedente, ressaltando o companheirismo dos garis, que, espontaneamente, 
procuravam ensinar as técnicas de seus trabalhos. Ele repetiu a mesma 
ponderação sobre classes sociais e enfatizou a importância de sempre rece-
bermos os novos colegas com um sorriso no rosto. Finalmente, puxando 
uma salva de palmas, sugeriu que fôssemos para fora a fim de registrar 
aquele momento.
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De novo, as pessoas abraçavam-se e registravam sua surpresa com a 
experiência. Enquanto os celulares passavam de mão em mão para capturar 
aquele momento, alguém nos trouxe um broche com a inscrição #somosto-
dosgaris. Eu e Fernando os penduramos em nossos uniformes com indisfar-
çável orgulho. No meio do grupo, vi Fátima e pedi que Fernando tirasse uma 
foto com minha professora e Lindalva, que carinhosamente chamei de dire-
tora da escola. Fernando não perdeu a oportunidade para brincar comigo 
e dizer que eu estava com medo de não passar de ano. Nesse momento, 
Fátima disse que minha reclamação em ser por ela chamado de senhor ao 
longo do dia não tinha cabimento e que agora deveria realmente se referir 
a mim daquela forma. Retruquei, insistindo que o tratamento correto era 
você. Afinal, não havia por que mudar o que havíamos conquistado em ter-
mos de cumplicidade na limpeza. Dei um abraço carinhoso em Fátima, que 
pediu licença para voltar à copa.

Com a dispersão do grupo, Gonzaga perguntou o que faríamos com 
aquele dia de trabalho. Expliquei-lhe que tínhamos prometido dar um 
retorno para a Comlurb, compartilhando nossas percepções da expe-
riência, mas que tínhamos previsto um tempo para digerir a montanha
-russa de emoções que fora aquele longo dia. Continuei explicando que, 
no momento oportuno, haveria uma reunião com o pessoal dos recursos 
humanos com quem havíamos negociado a realização daquele dia de traba-
lho no hospital, além de duas outras vagas na varrição pública (preenchidas 
pelo Marcelo Augusto e pela Anelise, na área de Botafogo). Gonzaga agra-
deceu a explicação, e contava-nos um pouco de seu trabalho no Salgado 
Filho, quando Fátima passou por nós dizendo que ainda não tinha enten-
dido nada do que tinha acontecido. Dei-lhe outro abraço, e perguntei como 
tinha sido seu exame.

– Demorado.
Agradeci, por tudo. Ela disse que quem agradecia era ela, ainda que 

não soubesse por que estávamos nos agradecendo reciprocamente.
Fernando indagou o que estava acontecendo e, após Fátima reiterar 

que não estava entendendo nada, retomou a explicação sobre a experiên-
cia, dizendo que havia doze juízes trabalhando em circunstâncias parecidas, 
vivendo a experiência de um trabalho braçal, subalterno, e o sentimento de 
humilhação e invisibilidade que ele proporciona. Fátima interrompeu:

– Engraçado. A primeira coisa que falei para ele, quando começamos 
de manhã, foi que íamos entrar e desejar bom dia, mas ninguém iria nos ver. 
E que quando cai alguma coisa no chão…
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Impressionado, Fernando pediu que ela repetisse o que tinha dito. 
Fátima reproduziu a mesma frase dizendo que ninguém responderia ao 
nosso bom dia, mas que quando cai alguma coisa, “meu amor”, vem aqui; 
até “meu amor”… Entreolhamo-nos e começamos a mostrar as fotos dos 
outros juízes trabalhando. Quando ela viu a foto da Amanda de trocadora, 
reconheceu o uniforme dizendo que era da JAL. Diante da foto do Marco 
Antonio, vestido para trabalhar de operador de caixa, ela imediatamente 
reconheceu o uniforme do Intercontinental, e disse que bem que poderia ser 
no Guanabara. Finalmente, vendo a foto da Natália vestida para trabalhar 
no Rio Design Barra, ela exclamou:

– Ah, sim, de faxineira da Nova Rio!
Era impressionante a familiaridade de Fátima com aqueles uniformes, 

que ela decodificava sem maiores dificuldades.
Despedimo-nos mais uma vez, e ela partiu pelo caminho entre a gerên-

cia e a capela, em direção à unidade coronariana, onde eu havia passado 
minha manhã de trabalho.

Eram pouco mais de quatro e meia da tarde quando entramos no ves-
tiário para trocar de roupa. Nele, encontramos outro gari, que também 
estava em trajes laranja. Mais um passando por treinamento para voltar ao 
seu posto de trabalho, na escola em Vicente de Carvalho. Timóteo apresen-
tou-se e disse que estava retornando de uma cirurgia no joelho. Mostrou a 
cicatriz e disse que aquilo era a consequência de muitos anos de trabalho. 
Reclamou do sindicato:

– A vida é assim mesmo, cada um por si.
Eu exalava cansaço e estava preocupado com o horário do voo do 

Fernando, que regressaria naquela mesma noite para Jundiaí, no estado de 
São Paulo. Optei por não prolongar a conversa, despedi-me de Timóteo e 
dirigi-me à gerência para fazer o mesmo com o Gonzaga.

Na sala, encontramos o pessoal do administrativo, que ainda comen-
tava as revelações da tarde. Lindalva estava por ali, e brincou dizendo que, 
entre os garis, havia duas histórias correndo sobre nossa presença: na pri-
meira, nós éramos janeleiros e, certamente, não iríamos ficar naquele tipo 
de trabalho; ou seja, aquilo era uma espécie de treinamento para sermos 
aproveitados em alguma atividade administrativa; na segunda, nós estáva-
mos regressando de licença, sendo que eu, por ser muito quieto, deveria 
ter tido algum problema psíquico e Fernando, mais expansivo, deveria ter 
tido algum problema físico. Rimos gostosamente de ambas as hipóteses, que 
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estavam longe da verdade. Éramos intrusos em um mundo desconhecido, 
tentando aprender um pouco mais sobre a vida dos Outros e tudo o que ela 
poderia nos ensinar sobre a nossa própria vida.

Despedimo-nos mais uma vez e tomamos o rumo da saída. Mal tínha-
mos caminhado cem metros, David chamou-nos e pediu para nos dirigir 
uma última palavra. Aquiescemos, enquanto ele se aproximava. Ele parou 
diante de nós e começou a nos explicar que todos cumprimos o destino que 
Jesus teria nos reservado, que nossas vidas existem para glorificá-Lo e que 
a humildade com que eu e Fernando tínhamos abraçado aquela jornada 
revelava que Cristo tinha grandes planos para nós dois. Tudo o que preci-
sávamos fazer era aceitá-Lo em nossos corações e prosseguir trabalhando 
para Sua grandeza.

Fiquei encabulado, e agradeci por aquela palavra final, sem saber ao 
certo se a resposta era adequada. Trocamos um último abraço e, acom-
panhados de Gonzaga, que acabara de se aproximar, rumamos para a 
rua. Caminhamos juntos até a esquina da Faculdade de Direito da UFRJ. 
Gonzaga despediu-se, seguindo em direção à Central do Brasil, enquanto 
eu e Fernando atravessamos a rua em direção à Praça da República. Em 
frente à estação do metrô, expliquei-lhe as alternativas para chegar até o 
aeroporto, tendo ele optado, sem sucesso, por usar uma daquelas bicicletas 
da Prefeitura. Infelizmente, a estação estava desativada. Orientei-o a pegar 
o VLT e pedi que me mandasse notícias quando chegasse ao aeroporto. 
Exausto, entrei no metrô para pegar o carro na casa de meu pai.

Cheguei em casa muito cansado, com o telefone tocando. Era minha 
esposa dizendo que não tinha podido pegar nossa filha na escola e que ela 
chegaria bem chateada. Pediu-me que fizesse um carinho nela para miti-
gar a frustração de ter voltado no ônibus escolar. Olhei para o relógio e 
dei-me conta de que não daria tempo para tomar banho. Optei então por 
recebê-la de imediato e, contrariando as recomendações do treinamento, 
dei-lhe um longo abraço no portão. Ela aproveitou o momento de fraqueza 
para pedir-me pela enésima vez um gato de estimação. Contrariado, fui 
obrigado a dizer não. Prometi um cinema no dia seguinte ou, caso ela pre-
ferisse, algum outro tipo de passeio. Ela ficou de pensar, enquanto entrá-
vamos todos em casa.

Botei minhas roupas de gari para lavar e fui olhar os recados do celu-
lar. No grupo de WhatsApp montado para a atividade, os juízes narravam 
suas experiências e falavam das emoções sentidas ao longo do dia. Raquel 



dizia ter chorado, e Fernanda agradecia a oportunidade de ter vivido um 
dia inesquecível. Chorei copiosamente. Eu sentia um profundo cansaço nas 
pernas – aliás, foi só naquele momento que me dei conta de que havia pas-
sado praticamente o dia inteiro em pé – e estava emocionalmente exaurido.

Queria compartilhar o que estava sentindo, mas não havia nin-
guém para conversar. Tomei um longo banho e preparei-me para o chur-
rasco que faríamos em casa à noite, aproveitando a presença de alguns 
familiares do Nordeste.

Aos poucos, as pessoas foram chegando para o churrasco. Minha 
esposa, minha sogra e sua irmã, meu cunhado e sua esposa, a prima de 
minha esposa e sua filha, minhas filhas: todos ali, em volta da churrasqueira. 
Falamos sobre a crise, sobre nossas vidas, sobre nossas escolhas. Nem todos 
sabiam que eu tinha passado o dia como gari, e, quando a informação veio à 
tona, pediram-me que contasse como tinha sido a experiência.

Falei sobre Fátima, Florisbela, Mauro, Débora, Lindalva, David, 
Gonzaga e muitos outros. Descrevi o carinho com que fora recebido e as 
lições de solidariedade que havia aprendido. Descrevi o árduo ambiente de 
trabalho que era o hospital e as dificuldades que aquelas pessoas enfrenta-
vam com um orgulho infindo. Disse-lhes que, ao fim do dia, David havia 
montado um grupo de WhatsApp nomeado Visita dos Mestres, para compar-
tilharmos nossas vivências daquele dia. Eu, solicitando a devida autorização, 
havia trocado o nome do grupo para #somostodosgaris. Estávamos colegas, 
talvez amigos? Não sei dizer ao certo, mas, de minha parte, havia brotado 
um grande respeito por aquela gente simples e carinhosa. Deitei-me, ao 
final do dia, feliz e contente com a experiência e dormi um sono tranquilo.

Na semana seguinte, o grupo de WhatsApp bombou com fotos e men-
sagens. Eunice, com quem eu tivera contato apenas na copa, mandou men-
sagem: fiquei muito feliz e emocionada pelo carinho mesmo desconfiando, 
foi maravilhoso ouvir da boca de vocês essa experiência. Samuel, após loca-
lizar pelo Google as reportagens sobre o trabalho do Fernando como gari 
na USP, compartilhou os links no grupo. Quando Fernando encaminhou 
a foto enviada por Natália, Samuel disse ter reconhecido uma das funcio-
nárias da Nova Rio, que seria irmã de um amigo seu. Não tardou para que 
alguém brincasse dizendo que tínhamos estado lá para ensinar como ser 
dispensado em apenas meio dia de trabalho. Incontáveis desejos de bom dia 
apareceram cotidianamente no grupo. Compartilhamos até mesmo a indig-
nação em face do assalto sofrido por Arlete, quando ladrões levaram seu 
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aparelho celular. Em seguida, vieram piadas sexuais e futebolísticas, bem 
como anedotas com a violência do Rio de Janeiro, além de mensagens reli-
giosas. Choveram críticas à iniciativa da Prefeitura em contratar empresas 
terceirizadas para fazer a retirada do lixo dos prédios e estabelecimentos 
comerciais da Avenida Rio Branco. Enfim, foram inúmeras mensagens que, 
posteriormente, ganharam um tom carinhoso pelo Dia dos Pais. Ainda que 
precariamente, eu agora fazia parte de uma comunidade virtual, cuja ori-
gem para mim fora um dia extraordinário de trabalho.
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Na antevéspera e véspera de minha segunda experiência como 
gari da Comlurb, tivemos aula com o Fernando. Foram dois 
longos dias de discussão sobre ideologia, trabalho intelectual 

e braçal e invisibilidade pública, além de treinamento para a redação de nos-
sos diários de campo. Fernando teve uma ótima ideia e, após nos contar a 
experiência de seu primeiro beijo, pediu-nos que fizéssemos uma narrativa 
de nossa mesma experiência. Com essa estratégia, ele nos forçava a revisitar 
nossa memória e a traduzir em palavras uma emoção perdida no passado. 
Algo parecido com o que deveríamos fazer para descrever nossas experiên-
cias de campo no projeto. Minha recordação do primeiro beijo era marcada 
por uma glória passageira, por um falso brilho que desaparecera no tempo. 
Relutante, aceitei o desafio, mas fiz minha redação em terceira pessoa, bus-
cando produzir alguma impessoalidade na narrativa. Depois, incentivado 
pelo próprio Fernando, reescrevi meu texto em primeira pessoa.

Embora houvesse vida para além daquele quadrilátero disforme, tudo 
o que de mais importante havia no mundo acontecia naqueles improváveis 
55.000m². Os pontos extremos eram bem delimitados: minha casa, um posto 
de gasolina, o fliperama e o ponto de ônibus da esquina. Cada um deles tinha 
um significado. O último marcava o ponto de partida para os cinemas da 
Praça Saens Peña, onde, no passado, meu pai curtira a juventude: América, 
Carioca, Bruni Tijuca, além dos Tijuca 1 e 2, cuja divisão era um prenúncio 

MMXVIII
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do fim das grandes salas. Quase sempre a aventura cinematográfica termi-
nava no balcão do Palheta, onde eu sorvia um delicioso milk-shake. O ter-
ceiro, além do desafio do jogo, do domínio da técnica, era também o espaço 
da infração. O chumbinho derretido, posteriormente moldado em durepoxi, 
reproduzia uma ficha de jogo, em cujas reentrâncias eu amarrava um longo 
fio dental, tudo para jogar ininterrupta e gratuitamente. O primeiro repre-
sentava a zona do conforto, onde nada precisava ser dito e tudo era enten-
dido, desde que não atrapalhasse a ida do pai ao estádio. Até pichar a porta 
do quarto fora permitido! Finalmente, o segundo representava o entronca-
mento dos destinos: virando à esquerda, eu rumava para a Praça Mauá, onde 
estudava; seguindo reto, cruzava o túnel Rebouças para alcançar a zona sul, 
onde moravam primos e primas distantes; e, virando à direita, no contrafluxo 
dos carros, encontrava amigos na loja de conveniência, rememorava as festas 
dadas pela mambembe equipe de som que eu fundara com o pretensioso nome 
de “Sunshine”, e, sobretudo, esbarrava com ela, a fantasia de meus sonhos, 
a menina que vira justamente em uma daquelas festas. Levara tempo para 
descobrir que seu nome era Janete.

Janete era linda. Tinha longos cabelos morenos, uma magreza anoréxica 
que contrastava com os fartos seios juvenis, além de um sorriso cativante. 
Embora frequentássemos o mesmo quadrilátero, nossos mundos não se cruza-
vam, salvo em uma ou outra caminhada naquele espaço. Eu a via passando 
e me perguntava quando tomaria coragem para abordá-la, para ir além dos 
breves acenos de cabeça que desconhecidos fazem uns para os outros quando 
acreditam se conhecer de algum lugar do passado. É verdade que era sempre 
um aceno convidativo, acompanhado de um sorriso. Mas, ainda assim, era 
difícil tomar coragem para parar e tentar engatar algum diálogo. O medo da 
rejeição não impedia, contudo, que imaginasse longas conversas com ela. Em 
devaneios, contava-lhe sobre os filmes vistos, compartilhava um milk-shake 
ou, ainda, levava-a para uma excursão do outro lado da cidade. Não necessa-
riamente para a praia, pois aquela era diversão que não agradava as pessoas 
de boa razão, mas para curtir os cinemas daquelas bandas: Caruso, Roxy ou, 
ainda, Rian, Ricamar, Cinema 1 e Riviera, onde vira “The Song Remains the 
Same”. Mas e se ela dissesse não?

Quando a vi no Divino, um bar-restaurante perdido próximo de uma 
extremidade do quadrilátero, que no passado fora frequentado por Tim Maia, 
Roberto e Erasmo Carlos, enchi-me de coragem e arrisquei chamar-lhe de 
brotinho. Ela sorriu diante do gracejo e entabulou uma conversa a partir de 
minha homonímia parcial com o rei da Jovem Guarda. Afinal, eu também 
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me chamava Roberto. Ríamos alto enquanto fazíamos descobertas recípro-
cas: ela também gostava de cinema, ainda que não necessariamente de rock. 
Enfim, ninguém é perfeito, nem mesmo ela! Combinamos um cinema, que 
rendeu outros filmes, mas sempre com um respeitoso carinho, que mal permi-
tia ir além de um roçar de mãos. Vimo-nos muitas vezes, sem que, contudo, 
ganhássemos intimidade, ainda que a cumplicidade fosse cada vez maior. 
Certa noite, sentados no capô de um velho Opala, ao lado da loja de conve-
niência, ela foi direta:

– Por que você não me beija?
Hesitei, pensei em inventar alguma história, mas optei pela verdade 

desconcertante.
– Nunca fiz isso e nem sei por onde começar.
Incrédula, ela me fixou os olhos e respondeu de forma direta.
– É só deixar nossas línguas se roçarem, devagar, curtindo minha saliva.
A explicação não era nada higiênica, mas, ao menos, ela insinuava um 

forte conhecimento de fato.
– E se você me ensinasse?
Falei aquilo sem pensar nas consequências e, em um átimo, meu cora-

ção explodiu. A arritmia cardíaca dava impressão de que iria ter um troço. 
Quase me apavorei quando ela avançou e me deu um estalinho, seguindo de 
outro e mais outro e mais outro. Pensei que aquilo não iria acabar até que 
senti a língua dela invadir-me a boca. Nossas línguas roçavam-se lentamente, 
ganhando intensidade aos poucos. Havia uma enorme cumplicidade naquela 
troca, que me fez tremer de medo. Quando me dei conta, estávamos conecta-
dos como se fossemos apenas um. O tempo parecia infindo, mesmo depois que 
as línguas se afastaram. Ela jogou o corpo para trás, fixou-me mais uma vez 
os olhos e perguntou:

– Sou uma boa professora?
Balbuciei um inaudível “inesquecível”, enquanto mostrei-me um bom 

aluno e parti para muitos mais beijos.

O exercício produziu um enorme frisson no grupo. Referências joco-
sas às experiências de cada um e insinuações sobre os acontecimentos do 
pós-beijo eram lançadas a esmo. Riam todos, sem perceber que treinavam 
para descrever suas emoções no dia de trabalho proposto. Fernando optou 
por não enfrentar questões teóricas naquela manhã e deu-nos tempo para 
escrever e compartilhar tanto a sua como as nossas narrativas. Pouco antes 
do almoço, que havíamos combinado de fazer na própria escola, Fernando 
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pediu-nos que, ao final, cada um lavasse sua própria louça. Todos assenti-
ram ao pedido e terminaram por tumultuar a pequena copa após a refeição 
comunitária, que, por sua vez, permitiu que conversássemos sobre nossas 
vidas e estreitássemos o sentimento de pertencimento ao grupo. De fato, 
compartilhar a mesa e o trabalho subsequente teve um importante impacto, 
porque havia entre nós quatro colegas do TRT de Campinas e um do TRT 
do Mato Grosso. Nas conversas, havia quem justificasse a participação com 
o desejo de vivenciar uma realidade desconhecida, mas emergia, sobretudo, 
uma justificativa alternativa, que remetia ao resgate de um sentimento per-
dido ou de uma experiência esquecida, bem como à vontade de entender 
a narrativa de familiares mais velhos. Na copa, sob o olhar assustado de 
Jorgeane, a copeira que nos atendia na escola, e Anderson, que fora espe-
cialmente designado para dar apoio ao almoço, e com a presença dos fun-
cionários da Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), que tudo regis-
travam para um futuro documentário, a lavagem virou uma algazarra na 
qual as pessoas compartilhavam a limpeza e a secagem da louça do almoço.

A retomada no período vespertino não foi fácil, pois a comida farta 
cobrava agora o seu preço, ou seja, intensa sonolência. Morfeu era um 
ilustre penetra na nossa sala de aula, e, entre cabeçadas e generosos goles 
de café, esforçávamos para acompanhar as explicações teóricas oferecidas 
pelo Fernando. Ideologia, trabalho intelectual e braçal eram categorias 
exploradas mediante recurso a situações do cotidiano, como, por exem-
plo, a transformação de empregados em colaboradores e de professores em 
facilitadores. Na novilíngua do mundo da gestão de pessoas, subjazia uma 
pretensa autonomia acompanhada de uma responsabilização dos empre-
gados, que pretensamente mitigaria suas subordinações. Não se tratava, 
contudo, de esgotar todas as possibilidades teóricas do debate. Na verdade, 
o que parecia importar era enfatizar os sentidos da subordinação e da lei-
tura vertical do mundo do trabalho. Foi uma tarde longa, mas de trabalhos 
inconclusos, pois, com a chegada de Cléa e Raquel, convidadas para falar 
de suas experiências na primeira edição do projeto, nossa atenção deslo-
cou-se para suas narrativas, seus sentimentos e dificuldades em trabalhar, 
respectivamente, de servente no Ministério Público Estadual e copeira no 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Elas foram generosas e transporta-
ram-nos para seu dia de trabalho, havido quase um ano mais cedo. Ambas 
ainda transbordavam emoções ao contar os encontros e desencontros fei-
tos naquele dia improvável. Cléa falava bastante do cansaço, da exaustão 
física que sentira, enquanto Raquel falava muito do fosso existente entre 
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as pessoas. Ambas relatavam um aprendizado que evidenciava os diferen-
tes vieses que, aos poucos, foram se cristalizando e naturalizando no coti-
diano profissional. Mesmo aos “repetentes”, que se propunham a reviver a 
experiência, ouvíamos atentos. Quando elas encerraram seus testemunhos 
e responderam a nossas perguntas, Fernando deu os trabalhos do dia por 
concluídos, ainda que isso não fosse verdade. Não era, pois, Cléa, Raquel, 
Evandro, Marcelo Augusto e ele mesmo juntaram-se a mim para gravar-
mos o primeiro podcast da EJ1, no qual discutiríamos o projeto, enquanto 
os demais participantes rumavam em direção ao OsBar para tomar uma 
cerveja e jogar conversa fora.

Na manhã do dia seguinte, retomamos os trabalhos de onde havíamos 
parado, ampliando nossas discussões sobre ideologia e trabalho abstrato. 
Fernando monopolizava a fala, mas ainda assim se deixava interromper 
facilmente, estendendo pontes para um interessante diálogo com os parti-
cipantes. Como não haveria refeição na escola, optamos por sair um pouco 
mais cedo para almoçarmos em um restaurante a quilo nas redondezas. Era 
uma saída estratégica para evitar o tumulto pós-meio-dia, quando a afluên-
cia é maior, e para aproveitar o frescor da comida recém-servida. Montamos 
uma longa mesa e compartilhamos o frugal festim controlado pelo rigor da 
balança, que se estendeu até um pouco depois das treze horas. Regressamos 
à escola para a última parte da aula, quando Fernando se propunha a explo-
rar algumas narrativas de Homens invisíveis, livro oriundo de seu mestrado.

De fato, assim foi feito, e conversamos sobre diferentes episódios, mas 
demos especial atenção à frustrada feijoada organizada pelo Fernando 
para simultaneamente comemorar dois eventos com os garis: seu aniver-
sário e dois anos de trabalho varrendo ao lado deles. Fernando começou a 
reconstituir os fatos para nós, mas foi interrompido por Giselle, que dizia 
ser aquele o momento mais impressionante de seu livro, ainda que a nar-
rativa não seja longa: por cinco meses, Fernando organizara uma feijoada 
que seria, entretanto, devorada pelos garis antes mesmo de sua chegada. 
Oferecera amor e deixaram-lhe panelas sujas, um desaprumo indescritível 
e uma sensação de vazio como se panela também fosse. Em nota de rodapé, 
seu texto falava da discussão havida em seu exame de qualificação e das 
tentativas de empréstimo de sentido ao episódio. Para seu orientador, José 
Moura Gonçalves Filho, ao ostentar como doador, Fernando monopolizara 
a generosidade, produzira desigualdade e tornara impossível a troca, ao 
passo que para Gilberto Safra, examinador da banca, os garis teriam dado 
um paradoxal presente para Fernando, qual seja: o mesmo sentimento de 
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invisibilidade pública que os acompanha desde sempre e que, naquele ins-
tante, produzia um verdadeiro sentido de comunidade. Eram (e são) duas 
interpretações bastante diferentes, mas não são as únicas. Outras surgiram 
ali nos nossos debates: talvez fosse apenas uma incapacidade dos garis em 
dimensionar a importância do evento para o Fernando, ou a noção de que 
desrespeito haveria se a comida não tivesse sido tocada, pois até mesmo 
esse compartilhamento ausente produz alguma espécie de comunhão. As 
possibilidades explicativas partiam em todas as direções, quando pedi para 
falar. Quis compartilhar minha impressão, a de que via no episódio um rito 
de passagem de uma relação que deixava de ser vertical para ganhar alguma 
horizontalidade, algo que nosso dia de trabalho não permitiria alcançar. 
Essa frustrante sensação me acompanhava há quase um ano, pois, depois 
de trabalhar com o Fernando no Souza Aguiar, nossos colegas de traba-
lho montaram e incluíram-nos em um grupo de WhatsApp cujo título é 
#somostodosgaris. Na troca cotidiana de mensagens, vejo Fernando assumir 
uma horizontalidade nas relações que, nas minhas eventuais e raras par-
ticipações, soa mais falsa que uma nota de três reais. Em alguma medida, 
sinto-me um intruso naquele espaço, esforçando-me para ser o que não sou 
ou para produzir uma cumplicidade jamais conquistada. Há respeito, por 
certo, e muito! Mas isso não me traz pertencimento ou forja algum sen-
timento de comunidade. Eu falava ali com uma voz embargada, que traía 
minha emoção. De repente, senti que ela ia sumir e que eu não tardaria para 
chorar. Fiz silêncio, calei-me. Evandro olhou-me espantado e sussurrou:

– Caramba, esse negócio mexe mesmo contigo.
A discussão prosseguiu enquanto eu me recompunha. Estava convicto 

de que não haveria de surgir uma conclusão e que todas as pistas interessan-
tes haviam sido ventiladas não para produzirmos uma resposta, mas para 
pensarmos nas possíveis questões. Cheios de dúvidas e inquietações, parti-
mos para um breve intervalo.

No retorno, começamos nossa última interação formativa daqueles 
dois dias, e, para tanto, Fernando recorria, mais uma vez, a Machado de 
Assis para deflagrar o debate. Como no ano anterior, ele nos fazia ler O caso 
da vara, célebre conto machadiano, que já engendrou várias interpretações 
sociolinguísticas, historiográficas, etimológicas, psicológicas. Fernando 
pediu a um voluntário para fazer a leitura em voz alta, encargo que assumi 
com intensa vontade. Narrar o egoísmo de Damião, o autoritarismo de 
Sinhá Rita, a covardia de João Carneiro ou ainda a fragilidade de Lucrécia 
era, sem dúvida, um exercício prazeroso por meio do qual se podia consta-
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tar que rigor ético e (improváveis) elevados valores morais desmancham-se 
no ar, diluem-se ao sabor dos interesses individuais dos protagonistas, cuja 
brancura é tão inequívoca que sequer precisa ser consignada. O debate não 
foi, contudo, tão intenso. Era possível perceber o cansaço físico e emocio-
nal daqueles dois longos dias em que todos se deixaram levar pela energia 
e pelo carisma do Fernando. Mas a fadiga estava lá, e alguns ainda teriam 
voos de retorno a cumprir para regressar a suas residências. Outros, locais, 
já especulavam sobre as possibilidades de lazer no final de semana. Eu e 
Fernando, contudo, ainda tínhamos um dia diferente pela frente. Afinal, 
circunstancialmente, Fernando pedira e obtivera junto à Comlurb a pos-
sibilidade de fazer seu dia de campo no sábado, logo após as aulas. Eu me 
deixei levar pela onda e, embora tivesse sido designado para trabalhar como 
conferente de carga alguns dias mais tarde, fui seduzido pela ideia de repetir 
o trabalho com Fernando. Não nos dispersamos, portanto, como os demais 
ao final da aula, mas ficamos para ouvir as orientações para o dia seguinte. 
Diana deu-nos uma folha de papel, cujo conteúdo era simples e objetivo: 
apresentem-se amanhã às 6h30 para treinamento e trabalho como gari de 
praia. Não haveria preparação prévia, mas apenas uma breve orientação 
a ser fornecida pouco antes do trabalho, quando ainda nos seriam entre-
gues nossos uniformes. Eram mais de 18h e não havia mais nada a fazer ali 
na escola, salvo torcer para que a prometida chuva do dia seguinte não se 
fizesse presente.

A caminho de casa, confirmei que faríamos um churrasco no sábado 
à noite, e, para tanto, era ainda necessário passar no supermercado. Como 
havia ainda uma promessa de jantarmos fora, comecei a me inquietar com a 
possibilidade de uma reduzida noite de sono. No parlamento familiar, nego-
ciei uma alforria das compras e consegui inverter os eventos: jantaríamos 
primeiro, agora, e, em seguida, após me deixar em casa, minha esposa iria 
ao supermercado. Minhas filhas foram compreensivas e escolheram um res-
taurante próximo de casa, cujas saladas dificilmente davam errado e que, 
por conta do horário, não tinha fila de espera. Comemos conversando sobre 
viagens, intercâmbio e experiências passadas, sem, contudo, trocarmos 
uma palavra sobre meu trabalho do dia seguinte. Creio que minha evidente 
ansiedade não deixava muita margem para perguntas e/ou curiosidades. 
Ninguém queria acrescentar mais nada àquela situação já tensa. Por volta 
das 21h, no caminho para as compras, minha esposa me deixou em casa 
com as crianças. Inquieto, confirmei o churrasco com o Fernando e pus-me 
a calcular o horário do despertador, a pensar na alimentação, na roupa com 
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que iria para o trabalho. Eram 22h30 quando consegui deitar para dormir. 
Chovia torrencialmente. Peguei meu caderno de notas e registrei um hori-
zonte de possibilidades que incluía lama, areia molhada, lixo de maré. Não 
havia uma logística prévia, e tampouco eu sabia o que aconteceria na manhã 
seguinte, no que consistiria o trabalho a ser feito. Não era o literário silêncio 
da chuva que me inquietava, mas sim o barulho da chuva, seu cheiro, o odor 
da mata atlântica molhada em contraste com aquele improvável dia de tra-
balho em uma praia ensolarada que certamente não aconteceria. Ouvindo 
os pingos no ar condicionado, dormi e nem vi minha esposa chegar com um 
excesso de proteínas para torrar na brasa no dia seguinte.

Eram 5h30 quando o despertador tocou. Deslizei o dedo por sua 
superfície, toquei alguma tecla e me virei de lado. Eu havia previsto mais 
nove minutos de sono, e voltei a dormir. Insistente, o despertador voltou a 
tocar às 5h39. Desliguei o aparelho e levantei-me para fazer minha higiene. 
O relógio marcava 5h45 quando o despertador do celular começou a tocar. 
Propositalmente, eu o havia deixado no banheiro, longe do alcance da mão, 
para me forçar a levantar caso já não estivesse de pé. Desliguei o segundo 
despertador; escovei os dentes e troquei de roupa, sem espancar a dúvida 
sobre como me vestir para o trabalho. O corpo reclamava intensamente e 
pedia mais alguns impossíveis minutos de sono. Pensava ainda nesse pedido 
fisiológico, quando o WhatsApp mandou um bip sonoro informando a che-
gada de uma mensagem. Fui olhar, e era o Fernando indagando se eu já tinha 
chegado à base da Comlurb no Leblon, mais precisamente na Rua Juquiá, 61. 
Não era longe de minha residência, próximo à Cobal do Leblon e de alguns 
mercados que eu costumava frequentar. Disse-lhe que nem tinha saído de 
casa ainda, mas que lá estaria antes das 6h30. Mesmo assim, ele prometeu 
queimar meu filme na empresa. Resolvi não me estressar e não embarcar 
naquele diálogo, e apressei-me para não chegar atrasado. Nessas minhas 
experiências de trabalho, constato que o mais difícil para mim é a mudança 
de rotinas higiênicas, uma espécie de tentativa de reeducação precária de 
hábitos. No fundo, meu gosto por dormir tarde e tomar banho ao acordar 
parece incompatível com essa circunstancial rotina. Eram 6h05 quando saí 
de casa. Peguei um táxi na rua, um amarelinho tradicional, que quase me 
levou à exaustão discutindo as condições climáticas daquela manhã, além 
de ter custado dez reais até a Cobal do Leblon. Desci na frente do portão e 
atravessei a rua em direção à sede da Comlurb. Eram 6h22 quando mandei 
uma mensagem de WhatsApp para o Fernando comunicando minha che-
gada, mas ele não me respondeu. Ao entrar, deparo-me com Carlos, que, 
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atencioso, me diz não ter ali nenhum gerente Raul. Pergunto pelo encarre-
gado Paulo e ele me replica indagando se estou falando do Lacerda. Hesito, 
sem saber o que responder, mas arrisco um tímido sim. Finalmente, ele me 
pergunta o que estou fazendo ali. Explico que eu e um colega estamos come-
çando hoje, e ele me diz que o colega já chegou. Prestativo, ele me leva até 
o Fernando, quando, às 6h27, Paulo chega para trabalhar. Ele se aproxima, 
pede desculpas pelo atraso e explica que quem virá é o gerente Agripino. 
Em seguida, pergunta pelo nosso uniforme. Quando replicamos que nada 
temos, fica algo surpreso, mas parte em busca dele. Passados alguns minu-
tos, regressa com nossas roupas e pede que subamos para nos trocar.

No vestiário, encontramos outros garis que estão trocando de roupa 
e que nos cumprimentam respeitosamente. Abro o pacote do uniforme e 
nele encontro uma camiseta branca, uma bermuda laranja e botas, além 
de meu crachá com a identificação “Fragale” e a inscrição “treinamento”. 
Lembro-me do trabalho no hospital e penso que a curiosidade em torno 
da minha presença será mais fácil dessa vez, já que o crachá me foi forne-
cido desde o início. Preocupo-me com a roupa, pois cai uma chuva fina, 
que provavelmente me fará sentir frio na praia. Olho o casaco que levei, e 
algo me diz que é inapropriado para o trabalho. Visto a bermuda e dou-
me conta de que está apertada. Fernando brinca comigo dizendo que 
fomos rebaixados de laranjinhas para a camiseta branca. Enfim, percebo 
que nada será fácil naquela jornada. De repente, ir ao banheiro torna-se 
uma necessidade urgente. Hesito, pois a maioria dos vasos nem sequer 
tem assento, mas a vontade é muito grande. Pego o papel higiênico que 
trouxe de casa e, enquanto inspeciono o redor, observo não há papel no 
vestiário. Fico feliz por tê-lo trazido comigo e procuro não demorar. Lavo 
as mãos, e em poucos minutos estou pronto. Preparo-me para descer 
quando verifico que o ambiente está tomado pela música que sai de um 
celular, cujo dono canta junto...

Quem escolheu a cor?
Fez o sol amarelo
Pôs o verde na floresta
E o vermelho em uma flor
Quem pintou o mundo?
Quem escolheu os tons?
Fez a noite escura
Desenhou a clara lua
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Misturando o que era bom
O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história
E ela não tinha cor
A cruz foi o pincel do autor
O maior pintor do mundo
Está pintando a minha história
Ele assinou na obra que sou eu
E na assinatura está escrito: Deus
Pintou minha vida com o sangue derramado
Pintou minhas vestes com o branco da santidade
Pintou o meu interior com sua glória
Oh oh oh Oh oh oh

Música cristã contemporânea. Como desconheço totalmente a refe-
rência, anoto o estribilho para procurar depois na internet e descobrir que 
se trata de Quem pintou o mundo?, canção do Pastor Lucas. O gari que 
canta junto parece viver uma emoção genuína naquele momento, que, con-
tudo, soa distante para mim. Como os demais homens que ali trabalham, 
ele é forte e parrudo, com uma compleição física muito distinta da minha 
frágil aparência. De fato, meu pertencimento ali parece muito improvável. 
Entre nós, não há comunhão, mas um respeito silencioso, que resolvo não 
prolongar, quando uma nova música preenche o vestiário sem que eu seja 
sequer capaz de distinguir as palavras. Encontro Fernando no pequeno 
corredor e juntos passamos no guarda-roupa para deixarmos nossos per-
tences. Recebemos as boas-vindas de Tom, que nos pergunta se fizemos os 
cinco dias de treinamento em Santa Cruz. Como respondemos afirmati-
vamente, ele nos esclarece que nossa designação para a praia é definitiva e 
que, por isso, nos dará um conselho:

– Vocês não se matem, faz a sua parte, não precisa correr... Vai na 
onda dos amiguinhos não, tá? Faz vocês, vai na onda de gari na rua não 
que gari na rua só quer fuder com os outros. Faz o seu serviço do jeito 
que vocês puder, que a gente não nasce sabendo de nada e vai apren-
dendo aos poucos.

Registramos a preciosa recomendação e descemos para nos juntar ao 
grupo, que aguarda para sair para o trabalho. Mas a garoa segue caindo 
e tudo segue acontecendo muito lentamente. Enquanto esperamos, ofere-
cem-nos um pão e um achocolatado.



Ele é forte e parrudo, com uma compleição física 
muito distinta da minha frágil aparência.



Como um lutador de boxe acuado, preso nas cordas, 
(...) é evidente que nós não somos garis.
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Como não podemos trabalhar com adornos, deixei o relógio de pulso 
em casa, o que me faz perder a referência da hora. Mesmo assim, não é difí-
cil perceber que já estamos ali há quase uma hora e que, embora a jornada 
começasse às 7h, alguns garis seguem chegando para o trabalho. Outros já 
estão espalhados no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, o que propor-
ciona alguns comentários da parte do encarregado Paulo:

– É preciso dar uma atenção da saída da Rua General Garzon até o 
posto BR e tem que aparar o mato perto de onde morreu o Dener.

Nada falo, mas fico surpreso com o uso de uma referência tão antiga: 
o acidente que vitimou Dener aconteceu há mais de 20 anos, mais precisa-
mente em 1994. Paulo me orienta a levar um agasalho, pois faz frio na beira 
da praia, e, por conta disso, subo para pegar outra camisa. Quando desço, 
vejo Fernando encostado no muro, aparentemente conversando com outros 
garis. Fico um pouco à distância, tentando registrar os fatos, observando 
que a conversa parte em todas as direções e que todos ali falam muito alto, 
sem necessariamente estabelecer uma interação conosco. Uma margarida 
passa por nós e me aponta:

– Esse aí é gringo ou alguém importante!
Outro, muito mais forte, diz-me que o trabalho na praia é para pre-

guiçosos e que eu tinha é que começar pelo caminhão de lixo. Como um 
lutador de boxe acuado, preso nas cordas, incapaz de contra-atacar, busco 
refúgio próximo ao Fernando, mas, quando me aproximo, percebo alguma 
tensão, quase uma hostilidade, pois, dizem alguns, é evidente que nós não 
somos garis. Quando já estou me preparando para revelar minha identi-
dade, somos surpreendidos pela chegada do gerente Agripino, que nos pede 
desculpas pelo atraso. Entabulamos uma rápida conversa, na qual ele per-
gunta se estamos prontos para trabalhar ao mesmo tempo que nos apre-
senta Rosa e Inês, as duas garis que irão nos acompanhar ao longo do dia. 
Inês nos explica que elas trabalham, respectivamente, nos setores 7/8 e 9/10, 
que vão do canal do Jardim de Alah até o Posto 10 e do Posto 10 até a Rua 
Joana Angélica. Ela nos explica, ainda, que juntos iremos cobrir a totalidade 
dessa área. Nesse momento, Agripino intervém para nos dizer que a praia 
é dividida em dezoito setores e que cada gari é responsável por cobrir uma 
faixa de areia de 2.200 m². Pergunto como faremos o deslocamento até o 
nosso setor e sou informado de que há um ônibus para atender os garis. 
Fernando pergunta pelas nossas ferramentas, e, quase simultaneamente, 
Paulo entrega-nos dois rastelos. Eu pergunto sobre as luvas, e Fernando 
indaga a respeito do boné. Agripino nos leva até o setor administrativo, 
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onde todos esses apetrechos nos são entregues. Engajamos uma conversa 
sobre os tipos de chapéus, ao constatar a mudança do modelo australiano 
para o atual legionário. Agripino sugere alguma complexa explicação rela-
cionada com a incidência de câncer de pele no nariz e nas orelhas. Em 
seguida, ele nos mostra nossa ordem de serviço para atuar na limpeza de 
praia, além do mapa da área de atuação da gerência do Leblon, que engloba 
três gerências adjuntas: Ipanema, Jardim Botânico e Rocinha. Na praia, são 
dezoito setores, da ponta do Leblon até a praia do Diabo. É um mundo 
administrativo totalmente desconhecido e complexo que nos é apresentado.

Voltamos ao pátio e somos apresentados ao Valter, vulgo Quinze, que 
é o agente fiscalizador da orla. Mentalmente, organizo a cadeia de comando 
na cabeça: na base, eu, Fernando e nossas companheiras de trabalho; logo 
acima, Quinze; acima dele, o encarregado Paulo; e, no topo, o gerente 
Agripino. Quinze estava nos propondo um dia de trabalho começando na 
altura da Rua Maria Quitéria até o Posto 10, com o que concordamos de 
pronto. Ele diz que irá preparar a ordem de serviço e examina nossos cra-
chás para confirmar nossos nomes. Quando olha meu crachá, sinto hesi-
tação. Antecipo-me e digo que meu nome é Roberto, embora não seja isso 
que conste no crachá, pois colocaram meu sobrenome. Todos caem na 
risada com o inusitado da situação. Olho para nossas companheiras e, ao 
vê-las de casaco e com uma mochila de cordinha nas costas onde carrega-
vam suas garrafas de água, peço para voltar ao guarda-roupa e recuperar 
minha mochila. Nela, decido colocar meu casaco, além de documentos, e, 
em seguida, desço para me juntar novamente aos demais. Quando chego, 
nossa pequena roda se dispersou e Fernando está de novo no pequeno pátio 
com os garis que nos diziam sermos diferentes. O clima hostil retorna e sou 
perguntado de supetão:

– Bin Laden, qual é o número da sua matrícula?
De bate-pronto, replico dizendo que não sei. Eles voltam à carga:
– Como é que o cara não vai ter matrícula no crachá?
– Quem vocês acham que estão enganando?
– Diz aí qual é a matrícula de vocês?
O ambiente fica cada vez mais tenso e pergunto ao Fernando o que está 

acontecendo. Ele me diz que, enquanto eu subi para ir ao guarda-roupa, um 
deles se aproximou e o interpelou:

– Vocês estão aqui estudando alguma parada aí, cara. Esse chapéu, 
ninguém tem esse chapéu; esse uniforme, ninguém tem essa porra aí sem 
matrícula. Vocês são alguma coisa grande da Comlurb...
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Nesse momento, um deles nos adverte:
– Vocês vão arrumar um jeito de gari bater em vocês aí.
Outro, mais exaltado, aponta para mim e diz:
– Esse aí é professor de história. Deve ficar o dia inteiro no computador 

estudando, deve ficar em escritório.
Então um deles diz que não estamos fazendo treinamento para gari, 

que isso é sacanagem com eles. Fernando replica indagando por que ele 
acha isso, e a tréplica é imediata:

– Vocês não são gari mesmo, não têm jeito nenhum; Qual é o seu con-
curso? Aliás, eu já te vi em algum lugar, acho que foi na televisão. Diz lá, 
qual é o seu concurso? Olha o crachá deles: treinamento... E a matrícula? 
Chegaram aqui ganhando tudo: roupa, chapéu, crachá...

A situação fica insustentável e Fernando se apresenta:
– Eu sou psicólogo social e trabalhei dez anos na USP como gari. Fiz 

isso duas vezes por semana durante dez anos lá em São Paulo, mas não 
era para investigar, para ser X9, era para entender o sofrimento de vocês. 
Roberto leu meu trabalho e a gente veio para trabalhar mesmo, tentar 
entender como é o trabalho de vocês.

– Eu sei, filho, basta olhar para vocês. Então é um estudo... Vocês fize-
ram em São Paulo e agora estão fazendo aqui no Rio.

A explicação parecia convincente, mas não foi suficiente.
– Aí, vocês não são polícia, não? Delegado?
– Não, nada disso, a gente está aqui para trabalhar.
– Vocês são delegado de algum lugar... Eu, com 23 anos de Comlurb, 

não tenho um crachá desses.
Eu e Fernando rimos nervosamente, tentando desanuviar o ambiente, 

que é bastante confuso. Alguns já saem para trabalhar, outros pegam fer-
ramentas de trabalho, mas a desconfiança não se dissipa. Nem mesmo a 
verdade parece convencer os garis de que não estamos ali para investigar a 
partir de alguma desconfiança, de que não somos alcaguetes de suas práti-
cas. Queremos aprender o trabalho, experimentar o cotidiano da limpeza 
de praia. No final, a tensão não se dissipa pela instauração de uma relação 
de confiança, mas sim pela partida da maioria dos garis para seus postos de 
trabalho e pela chamada de Quinze, que queria nos dar as orientações de 
trabalho em separado.

Enquanto o ônibus parte, Quinze inicia a preleção em separado:
– Não se teleguiem por ninguém, sejam vocês! Eu tenho vontade de 
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crescer na empresa, mas não é fácil. As oportunidades não são muitas. Vocês 
podem achar que como sou negro, morador de favela e conquistei um lugar, 
aqui é fácil. Mas não é, não. Tem que ter comprometimento e assiduidade. 
Vou dizer uma coisa: não se teleguia por ninguém, sejam vocês! Quando 
não souber, pode me perguntar. Ganhei um presente. Vocês são duas mão-
de-obra que vão ser meus amigos o resto da vida. Trabalhar comigo é fácil e 
simples. Hoje vocês vão trabalhar com a Inês, mas não sei se vocês vão ficar 
com ela direto. Depende da minha gerência. E outra coisa: escuta mais, não 
fala muito, só escuta. É o conselho que eu te dou, porque foi o conselho que 
recebi quando entrei na empresa. Vamos lá, o importante é o serviço. A 
gente sabe com quem pode contar. Hoje, eu enxergo o erro e quero ajudar a 
corrigir. Meus amigos, desde já, um dia maravilhoso para vocês, que Deus 
abençoe o dia de vocês, sejam bem-vindos à nossa equipe.

Da longa preleção, guardo principalmente duas recomendações: seja 
você mesmo e escute mais do que fale. Ambos fazem eco à fala de Tom no 
guarda-roupa: o primeiro conselho é quase uma reprodução literal de sua 
fala e o segundo parece dialogar com sua advertência de que gari na rua 
só quer fuder com os outros. No fundo, não percebo maldade na fala, mas 
entendo tudo isso como um cuide-se de você mesmo que ninguém irá cui-
dar de você. É um trabalho solitário, no qual cada um faz o que pode, sem 
que chegue a se formar um sentimento mais sólido de comunidade.

Com o retorno do ônibus, chega finalmente nossa vez de partir para 
o trabalho, depois de quase duas horas de socialização na base. Pegamos 
nossas ferramentas, dois rastelos novinhos, e, junto com Inês e Rosa, 
entramos no ônibus, onde mais uma música cristã contemporânea preen-
che o ambiente. Anoto o estribilho: não despreze a sua cruz. Mais tarde, 
verifico na internet e descubro que se trata da canção O mapa do tesouro, 
de Gisele Nascimento.

Ninguém é super-homem
Deus não te fez de aço
Não leve em teus ombros
Além do que Ele te deixou
O mundo é natural
A carne é mortal
É a realidade pra chegar no ideal
O inimigo luta pra você deixar a cruz
Sem ela, ele sabe que você negou Jesus
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O peso da tribulação, não dá pra comparar
Com o peso da glória que o céu vai revelar
Não despreze a sua cruz
Ela tem sua medida, Deus um dia calculou
Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador
O calvário declarou
Com o sangue de Jesus
Para o mundo o seu valor
Não despreze a sua cruz
A renúncia é o braço de equilíbrio pra você
Hoje você não entende, mas um dia irá saber
Que as pegadas de Jesus
São o mapa do tesouro
Deus tem recompensa pra você
O inimigo luta pra você deixar a cruz
Sem ela, ele sabe que você negou Jesus
O peso da tribulação, não dá pra comparar
Com o peso da glória que o céu vai revelar
Não despreze a sua cruz
Ela tem sua medida, Deus um dia calculou
Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador
O calvário declarou
Com o sangue de Jesus
Para o mundo o seu valor
Não despreze a sua cruz
A renúncia é o braço de equilíbrio pra você
Hoje você não entende, mas um dia irá saber
Que as pegadas de Jesus
São o mapa do tesouro
Deus tem recompensa pra você
A cruz é a responsabilidade do fiel
É o domínio sobre a carne
A ponte para o céu
Diga sim pra Deus
Não negue o que é seu
A trajetória certa Ele escreveu
Não despreze a sua cruz
Ela tem sua medida, Deus um dia calculou
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Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador
O calvário declarou
Com o sangue de Jesus
Para o mundo o seu valor
Não despreze a sua cruz
A renúncia é o braço de equilíbrio pra você
Hoje você não entende, mas um dia irá saber
Que as pegadas de Jesus
São o mapa do tesouro
Deus tem recompensa pra você
Pra você

Não sei bem o que pensar diante dessa religiosidade ostensiva, 
enquanto converso com Fernando sobre os acontecimentos na base. Fomos 
hostilizados ou ameaçados? Não sabemos ao certo. Fazemos algum silêncio, 
que é quebrado pelo locutor do rádio, e assim descobrimos que estamos 
ouvindo a 93 FM, uma rádio gospel. Como o ônibus demora a sair, voltamos 
a conversar sobre o trabalho. Finalmente, o ônibus parte em direção à praia: 
sai pela Rua Bartolomeu Mitre, vira na Rua Tubira, desce a Rua Adalberto 
Ferreira, entra na Rua Fadel Fadel e segue até a Avenida Afrânio de Melo 
Franco, virando, enfim, à esquerda na Avenida Delfim Moreira. Estamos na 
praia do Leblon, indo em direção à praia de Ipanema. O encarregado Paulo 
pergunta-nos se conhecemos a praia e começa a explicar a distribuição das 
gerências adjuntas. Com alguma hesitação, explico que conheço as ruas, 
pois moro próximo, no bairro do Jardim Botânico, mas não frequento a 
praia. Ele diz que vamos tirar de letra e faz uma alusão à praia de Atafona, 
o que é uma benção para mim, pois era onde passava férias durante minha 
adolescência. Lembro-me brevemente dos bailes de carnaval no Atafona 
Praia Clube e dos namoros praianos sem futuro. Falamos da praia de 
Grussaí e das cidades de Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Não 
demora muito e chegamos à Rua Vinícius de Moraes, onde descemos todos 
para iniciar o trabalho. Paulo se despede e informa que nos pegará pouco 
antes da 11h para o almoço. Estamos agora por nossa conta.

Na praia, fazemos uma breve reunião e, após traçar uma linha imaginá-
ria na altura das barracas, dividimos o trabalho: Rosa e Fernando ficam com 
a parte inferior da faixa de areia, enquanto eu e Inês ficamos com a parte 
superior. Após nos separarmos, Inês me explica que não precisamos reco-
lher todas as guimbas de cigarro, mas apenas quando houver excesso. Olho 



63roberto fragale filho

ao redor e fico inquieto, pois a praia parece infinita. Começamos a rastelar 
e sinto enorme dificuldade com o volume de areia que vem com o lixo. Inês 
me explica que isso ocorre, pois a areia está molhada. É um trabalho solitá-
rio, que parece não ter fim. Inês me chama atenção sobre a necessidade de 
limpar as entradas na praia, o que me esforço para fazer corretamente, ainda 
que siga com a impressão de que estou enxugando gelo, já que o lixo escapa 
pelas aberturas do rastelo. Inês me explica então que estamos usando uma 
ferramenta de grama, já que está faltando material. No rastelo de grama, 
as pontas do garfo são mais espaçadas e, como consequência, muito lixo 
volta a cair na areia após ser recolhido. É uma boa desculpa, mas, na ver-
dade, sinto-me incompetente para o trabalho. Olho de novo ao redor e vejo 
muita gente nas redes de vôlei, futevôlei e beach-tênis; vejo uma quantidade 
enorme de gente nas barracas de venda e mais um mundo de pessoas que 
parece curtir a praia sem se importar com o tempo ruim. De fato, apesar do 
mal tempo, é muita gente ao redor. De repente, um sujeito para no calçadão 
e me pede o rastelo emprestado. Finjo que não é comigo, mas ele insiste. 
Digo que é meu primeiro dia e que não posso emprestar minha ferramenta 
de trabalho. Chamo Inês, que explica ao sujeito que o trabalho deve ser 
feito por nós e não por terceiros. Limpamos o terreno para ele, que começa 
a arrumar o espaço para alugar guarda-sóis. Desejamos-lhe sorte, enquanto 
ele agradece nossa colaboração. Em seguida, ele nos diz que o brasileiro é 
muito porco! Não fazemos réplica, mas limitamo-nos a reiterar os votos de 
boa sorte. Prosseguimos com a limpeza e comento com Inês que há muitas 
guimbas de cigarro. Ela me diz que podemos passar o dia a retirar apenas 
as guimbas, que proliferam aos montes. Pior, diz ela, no verão, a sujeira fica 
muito maior, pois uma multidão vem para a praia.

Prosseguimos na limpeza, e Inês me explica a dificuldade de lidar 
com os barraqueiros, cujo lixo deve ser acumulado ao lado das barracas. 
Avançamos lentamente, enquanto Fernando e Rosa parecem progredir 
muito mais rápido. Aparentemente, há menos lixo na faixa inferior da areia. 
Inês me explica que nem sempre é assim, pois o lixo de maré, quando vem, 
é horrível. Em seguida, ela chama minha atenção para os restos de carvão 
na areia e me explica que é o pessoal do queijo que costuma deixar esse 
tipo de lixo, cuja retirada é quase impossível. Prosseguimos na empreitada, 
que é atrapalhada por um grupo de jovens que utiliza um contêiner como 
cesto para tentar jogar uma bola de futebol em seu interior. Eles só param 
quando nos aproximamos para despejar o lixo recolhido. Mesmo assim, 
uma vez despejado o lixo, eles voltam a jogar como se não estivéssemos 
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ali. O trabalho é também atrapalhado pela quantidade de coisas enterradas 
na areia. Há canos de água, bolsas, mantimentos. Distinguir o que deve ser 
recolhido é algo difícil, que exige um exercício discricionário.

É um trabalho profundamente solitário, marcado por verdadeira 
poluição sonora, que envolve desde o barulho do mar até o ruído surdo 
do rastelo deslizando no chão, passando pelas inúmeras conversas dos fre-
quentadores da praia. Concentro-me para não cometer erros, quando o ras-
telo passa por um monte de fezes. Congelo. Chamo Inês, que me explica que 
é assim mesmo. É o pessoal que mora na praia. Digo que é o meu primeiro 
cocô, aquele que a gente nunca esquece. Ela me explica que devo jogar areia 
em cima para recolher tudo e jogar no contêiner. A sensação é horrível. Inês 
trata o episódio com impressionante naturalidade e diz que é assim mesmo, 
que nem sempre é o pessoal que mora na praia quem faz esse tipo de sujeira. 
Registro minha estupefação e sigo limpando. Afinal, não há alternativa... 
Reclamo e digo que bem que podia ser uma moedinha, daquelas de um real. 
Infelizmente, não é uma moeda, mas um monte de fezes.

Observo Fernando e Rosa ao longe e me pergunto se eles são realmente 
muito rápidos ou se eu e Inês que somos mais lentos na limpeza. Difícil 
responder, enquanto recolho um desodorante de plástico, algumas garrafas 
pet e uma quantidade assombrosa de tampas de plástico. De repente, um 
novo som é adicionado à poluição sonora: sirenes diversas antecipam uma 
longa caravana de motocicletas que desfilam na orla de Ipanema por quase 
intermináveis quinze minutos. Quando a faixa de rolamento volta à norma-
lidade, ouço alguém me chamar:

– Pai!
Era minha filha mais velha, que viera de bicicleta testemunhar esse 

duplo evento: eu trabalhando de gari e, ainda por cima, na praia, um lugar 
que detesto e jamais frequento. Balanço o braço pedindo para ela não falar 
comigo e percebo que, atrás dela, está o pessoal da EBC filmando nosso 
dia de trabalho. Procuro esquecer essas distrações e me concentro no ras-
telo, que manejo com dificuldade. (Depois, minha filha me diria que a mol-
dura vermelha de meus óculos me denunciava e que eu jamais convenceria 
alguém de que era um gari. Registro a observação, mas tento explicar que 
não é esse o nosso objetivo, que o interesse da experiência não consiste em 
convencer os outros de meu pertencimento, mas em sentir o que Outros 
vivenciam no mundo do trabalho.)

No pequeno espaço de vegetação de restinga das dunas, há muito 
lixo: coco, pedaços de madeira, sacos de plástico, até mesmo uma bandeira 
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vermelha de sinalização de mar agitado. Pergunto a Inês se devemos pegar 
a bandeira e levar até o posto de salvamento, mas ela me diz que esse não é 
o nosso trabalho. Olho de novo para o calçadão e não mais vejo minha filha, 
tampouco a equipe da EBC. Ao longe, vejo Fernando e constato que a filma-
gem está com ele. Volto ao meu trabalho e passo o rastelo mais um pouco, 
encontrando um osso de galinha. Mostro para Inês, e rimos juntos. Ela me 
diz que a farofa corre solta e que esse é um tipo de lixo bastante comum. 
Prossigo e, por mais três vezes, encontro fezes, agora já em decomposição. 
Faço um esforço para colocá-las no saco plástico que carregamos, pois não 
podem ser despejadas no contêiner. Mais adiante, retiramos vários pedaços 
de madeira que cobrem um enorme buraco na areia, onde algum material 
parece ser guardado. Deixamos uma única madeira cobrindo o esconderijo 
e levamos tudo para a beira do calçadão. Inês me pergunta:

– Viu como é a ralação?
Respondo que me parece muito cansativo, mas que todo trabalho com 

lixo deve ser bem difícil. Ela prossegue:
– É, mas o pessoal diz que a gente fica só vendo o tempo passar, que a 

gente na praia fica preguiçoso.
Enquanto conversamos, avistamos o ônibus se aproximando. Quando 

ele para, colocamos no compartimento traseiro as madeiras e os sacos de 
lixo, e, em seguida, embarcamos carregando os rastelos. Dentro, já estão 
Fernando e Rosa. Inês diz logo que fui o felizardo do dia e que encontrei 
fezes mais de uma vez. Pergunto ao Fernando sobre a filmagem, e, espiri-
tuosa, antes que ele respondesse, Inês diz que foram filmar os protagonistas 
e deixaram os figurantes para pegar o pior do lixo da praia. Rimos todos 
juntos, sem prolongar a conversa. Meu corpo dói, e sinto um prenúncio de 
uma gripe. O ônibus segue recolhendo os garis, e, em dez minutos, estamos 
de volta na base para almoçar. Nenhum de nós faz qualquer comentário, 
mas fizemos a limpeza de apenas dois quarteirões!

Como não trouxemos nada, Inês e Rosa nos sugerem uma ida ao 
supermercado Pão de Açúcar, que fica a 200 metros da base. Perguntamos 
se elas também irão, mas Inês diz que só lanchará, e Rosa diz que irá com-
prar uma lasanha para esquentar em um bar da vizinhança. Insistimos para 
que elas venham conosco e, enquanto elas saem para guardar suas coisas, eu 
e Fernando conversamos sobre o trabalho: falamos das famílias que moram 
na praia e comentamos a economia da praia. Fernando comenta que Rosa 
lhe fez muitas perguntas e que riu muito quando ela indagou se a capa de 
plástico que fora fornecida no início do dia e que fora por ele guardada 
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dentro da meia era uma tornozeleira eletrônica. Ele me contou ainda os 
diferentes tipos de lixo que encontrou próximo ao mar: muita guimba de 
cigarro, garrafas de plástico e um aplicador de pomada vaginal, que lhe 
proporcionou algum espanto, além de uma discussão com Rosa sobre suas 
possibilidades de uso na praia.

Poucos minutos depois, rumamos todos para o supermercado, onde 
elas nos mostraram uma bancada de comida pronta com a possibilidade de 
aquecer no micro-ondas. Enquanto escolhíamos, Rosa pegou sua lasanha e 
partiu com Inês. Fernando pediu uma esfiha aberta e dois pedaços de sobre-
coxa de frango e eu montei um pequeno prato de arroz de brócolis com dois 
bolinhos de bacalhau, além de uma sopa de ervilha. Infelizmente, a comida 
estava muito ruim: a sopa parecia um pudim que dava para comer de garfo 
e faca; o arroz e os bolinhos estavam frios, apesar de aquecidos no micro
-ondas. Quis beber algo e pedi um suco de laranja, que veio bem adoçado, 
além de aguado. Fernando, por sua vez, reclamava dos talheres de plástico, 
que não facilitavam a refeição. Ainda por cima, o relógio corria contra nós: 
ainda não tínhamos começado a comer e metade do intervalo já tinha se 
esvaído. Para não nos atrasar, degluti quase sem mastigar o que foi possível. 
Compartilhamos nossas impressões sobre a manhã, notando a desconfiança 
dos homens e a acolhida diferente por parte das mulheres, que produziam 
respostas para as perguntas que não conseguíamos responder: devíamos ter 
tíquetes-refeição, mas, se não tínhamos, era porque levam uns cinco dias 
para processar; devíamos ter matrícula, mas, se não tínhamos, era porque o 
pessoal da burocracia é enrolado; não sabíamos dizer o ano de nosso con-
curso, mas devia ser 2015, quando ocorreu o último certame. Enfim, havia 
um precário equilíbrio no ambiente, que oscilava rapidamente entre hosti-
lidade e generosidade, e, decididamente, eu estava bastante confuso. Afinal, 
aquela era uma realidade muito diferente daquela que eu havia conhecido 
quando trabalhei no Sousa Aguiar, onde a desconfiança não se traduzia 
em hostilidade. Quando faltavam dez minutos, sem dissipar nenhuma das 
dúvidas que nos invadiam naquele momento, demos por encerrada nossa 
frustrante refeição e voltamos para a base.

Na base, a retomada do trabalho corria em ritmo modorrento. O ôni-
bus já tinha partido e tínhamos que esperar seu retorno para nos levar para 
a praia. Na subida do vestiário, encontramos Tom e duas colegas que nos 
perguntaram como tinha sido a primeira manhã de trabalho. Elas eram a 
expressão mais ostensiva da solidariedade naquele ambiente improvável. 
Dissemos que tudo tinha corrido bem, e elas replicaram dizendo que tínha-
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mos que levar o período de experiência no sapatinho. Agradecemos pelo 
conselho, ao mesmo tempo que Inês e Rosa chegavam. Perguntamos onde 
tinham almoçado, já que o refeitório da base estava em obras. Rosa disse-
nos que almoçara no Big Bi, uma lanchonete próxima à base, onde esquen-
tara sua lasanha. Descemos para o pátio, e, subitamente, um gari oferece 
comida, que Rosa aceita: depois de uma lasanha congelada, ela ainda traça-
ria um prato de arroz com feijão preto e carne assada. Pensei em meu pudim 
de sopa de ervilha e fiquei me perguntando se não devia também ter ido 
ao Big Bi. Mas agora era tarde e achei melhor curtir o momento tranquilo. 
Ficamos ali pelo pátio, vendo o tempo passar, sentados no chão, ouvindo 
pássaros enquanto Rosa terminava seu almoço bis. Ao menos, a chuva tinha 
desaparecido e um tímido mormaço começava a aparecer.

Naquele instante pós-almoço, o sono batia forte e o desejo de dormir 
era intenso; dava quase para apostar que não voltaríamos jamais à praia e 
que terminaríamos o dia de trabalho por ali, aguardando o lento passar do 
tempo. Mas não foi o que aconteceu. Com algum atraso, o ônibus voltou, e, 
em poucos minutos, estávamos todos em seu interior, esperando para voltar 
à praia. O rádio não mais tocava música gospel, pois tinha sido mudado 
para a JB FM, que, depois de despejar notícias do cotidiano, tocava I can 
see clearly now, de Jimmy Cliff. Enquanto o rádio repetia o estribilho – It 
is gonna be a bright, a bright sunshine day –, Fernando pediu e tirou nossa 
única selfie do dia. No ônibus, com ele em primeiro plano e nós três atrás, 
o momento ficou registrado em seu celular. Quando o ônibus finalmente 
partiu para repetir o mesmo trajeto da manhã, Rosa cantarolava Faz assim 
(Faz assim/Te dou meu telefone/Você me diz seu nome/Que a gente então se 
vê), do Sorriso Maroto. Nesse momento, com o corpo doendo, uma tosse 
infinda me consumindo e a sensação da gripe chegando, tive certeza de que 
meu sentimento de pertencimento não podia ser mais frágil. Depois de dez 
minutos, o ônibus nos deixou em frente ao antigo hotel Caesar Park.

Na beira da praia, fazemos uma reunião e decidimos inverter as fai-
xas de trabalho: eu iria para a faixa de areia próxima da água com Rosa, 
enquanto Fernando passaria para a faixa superior, próxima ao calçadão, com 
Inês. Cada dupla retomou o seu trabalho, sentindo o castigo de um tímido 
sol que se fazia acompanhar de um impiedoso mormaço. Recolhíamos o 
lixo silenciosamente, quase sem nos falarmos. Eu ouvia o barulho do mar 
e, às vezes, o cantarolar de Rosa. Diferentemente da coleta próximo ao cal-
çadão, não se ouvia o barulho da rua. De alguma forma, tudo aquilo me 
remetia à sensação que experimentara ao ver o filme O som ao redor, de 
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Kléber Mendonça Filho. Mais que décor, na minha experiência de limpeza 
na praia, o som é uma personagem integral. Mais que todos os demais sen-
tidos, é a audição que é desafiada na praia. Quando me concentro no ritmo 
contínuo e repetitivo das ondas, é como se ouvisse o Bolero de Ravel, mas 
quando elas são concatenadas com os diálogos gritados dos usuários, os 
anúncios dos vendedores ambulantes, a poluição sonora da faixa de rola-
mento e do calçadão, o barulho suave do rastelo na areia, o sibilar discreto 
do vento, quando todas essas sonoridades se juntam, pareço estar ouvindo 
Clara Crocodilo, uma velha e difícil música de Arrigo Barnabé. Quando um 
helicóptero passa por cima de nós, minha trilha sonora imaginária ecoa a 
Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, enquanto visualizo o balé 
aéreo da abertura de Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola. Onipresente 
na praia, o som nos invade por todos os lados. Ouço, quase sem falar, mas, 
de vez em quando, rompo meu silêncio e faço uma ou outra pergunta para 
Rosa. Perguntas telegráficas que recebem respostas curtas. Na verdade, 
minha interação com ela é bem diferente da que tive com Inês. De manhã, 
falávamos sobre o trabalho e suas dificuldades; de tarde, não era o diálogo, 
mas sim o silêncio que nos fazia cúmplices do e no trabalho. Não havia 
muita gente na praia, e a maior parte dos banhistas era de turistas hispanó-
fonos; gente que já gastara para estar ali e que talvez só deixasse de apro-
veitar a praia se caísse uma chuva torrencial, gente que girava a cadeira de 
praia para afrontar de peito aberto a nesga de sol que se infiltrava por entre 
as nuvens. Estávamos quase no posto 10, onde iríamos terminar nossa jor-
nada de trabalho na praia.

Caminhamos para a faixa superior da areia e reunimo-nos os quatro 
em torno de um contêiner de lixo. Rosa oferece-me água que havia obtido 
no posto de salvamento. Tomo um largo gole, e engajamos uma conversa 
coletiva. Fernando pede que Rosa tire uma foto de nós dois com o morro 
Dois Irmãos ao fundo. Quando vê a foto, diz que somos um árabe vende-
dor de esfihas ao lado de um hippie vendedor de pulseiras. Rimos todos. 
Quando Fernando chama a atenção para a quase ausência de moradores de 
rua no trecho da tarde, Inês e Rosa apontam para duas barracas de camping 
próximas ao canal: a primeira é ocupada por um antigo presidiário, que só 
sai da praia para assinar um papel no final do dia no presídio de Benfica, 
e a segunda por uma doida, que aparece de tempos em tempos. Elas falam 
de ambos com alguma intimidade, contam-nos histórias dos moradores de 
praia: a aleijada que anda direitinho na areia e que tinha enganado o ven-
dedor de mate; o sujeito que finge não ter um braço e fica no sinal pedindo 



69roberto fragale filho

dinheiro; ou, ainda, o louco que cata lixo e diz que vai mandar a fatura para 
o prefeito. Parece ficção, mas são apenas histórias do cotidiano. Quero ser 
mais pessoal e pergunto se elas têm filhos. De bate-pronto, Rosa responde:

– Tenho filhos e neto.
– O quê? Não acredito?
– De quatro anos! Meu filho tem 18 e minha filha tem 22. Ela que 

tem filho...
– Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem?
– 36.
– Começou cedo, né?
– Preciso fazer conta... 36 menos 22...
– 14.
– Comecei cedo, não é?
– Mas agora é só curtir, não é, Rosa?
– Eu tive ela com 14 e ele com 17.
– Com o mesmo pai?
– Não.
– Então agora é só curtir?
– Não tem essa de vovó ama e cuida; vovó só ama e tá na pista...
O diálogo tinha algo de surpreendente, pois Rosa foi avó mais cedo que 

minha esposa foi mãe. Não há uma regra, mas a disparidade era enorme, 
ainda mais considerando-se que Inês não tinha filhos. Fernando nada disse, 
mas eu sabia que seu arranjo familiar também era diferente. Éramos quatro 
pessoas com quatro histórias familiares bem diversas. Rosa se dizia na pista 
e explicava que iria se divertir em Madureira e curtir o domingo na ilha de 
Paquetá. Dávamos sugestões de mobilidade para que ela pudesse estar em 
todos os lugares planejados. Ríamos e nos perguntávamos o que iríamos 
fazer até o ônibus vir nos buscar. Começamos a caminhar em direção às 
barracas de um dos hotéis da orla, com Fernando tentando nos conven-
cer a caminhar até a base. O problema é que o ônibus já tinha confirmado 
que viria nos pegar. Falamos de um pastel delicioso na Rua Bartolomeu 
Mitre, mas elas não mostraram disposição para encarar mais esse lanche. 
Continuamos a caminhada, enquanto nova revoada de helicópteros preen-
chia o som ambiente. Cavalgada das Valquírias e Apocalipse Now. Mais do 
mesmo! Ao longe, despontava o ônibus, que chegava para nos pegar mais 
cedo do que o combinado. Mudamos de direção, tomando o calçadão como 
horizonte. Quando chegamos, o motorista do ônibus já nos aguardava 
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pacientemente. Embarcamos. Inês e Rosa nos perguntaram se estávamos 
prontos para o calor do verão, enquanto o motorista do ônibus nos pergun-
tava se tínhamos gostado. Dissemos que sim, ao mesmo tempo que Rosa 
nos dizia ter quatro anos de Comlurb, sempre na praia, e Inês contava cinco, 
mas com um intervalo de varrição na ciclovia no Leblon. Difícil dizer se elas 
projetavam um futuro para a gente na praia ou mesmo na Comlurb.

No ônibus, conversávamos sobre o final de semana, os planos da vovó 
na pista: em Madureira, havia um aniversario; em Paquetá, um pagode com 
a galera do Cacique de Ramos. Inês dizia não ter planos, enquanto eu e 
Fernando tínhamos combinado um churrasco na minha casa. Eu estava 
exausto, todo o meu corpo moído, mas salivava só de pensar no bife ancho 
que assaríamos na brasa. Ao chegarmos à base, despedimo-nos do moto-
rista e tiramos várias fotos com os quatro segurando seus rastelos, nossas 
armas de guerra. Entramos e fomos recolher nossos pertences no guarda
-roupa. Conversamos rapidamente sobre o serviço, com o pessoal da base 
dizendo que aquele tinha sido um dia fácil, com uma chuva que afastava a 
população. Agradeci ao Agripino pela acolhida e pela força, sem saber se 
ele tinha alguma ideia do que estávamos fazendo ali. Na verdade, não con-
seguia imaginar quem ali sabia o que estávamos fazendo e, contrastando 
o difícil ambiente da manhã com a harmoniosa convivência com Rosa e 
Inês, realmente não sabia se queria voltar para conversar com o pessoal 
sobre minha experiência. Mesmo assim, despedi-me de Rosa e Tom, que eu 
reencontrara no guarda-roupa, com um abraço carinhoso. Fernando estava 
comigo quando reencontramos Inês na saída e, juntos, caminhamos até o 
ponto de ônibus, que ficava em frente ao Big Bi. Embarcamos todos no ôni-
bus da linha 460 (São Cristóvão/Leblon, via túnel Rebouças). Eu desem-
barcaria um pouco adiante, em frente ao Hospital da Lagoa, enquanto 
Fernando e Inês seguiram até São Cristóvão. Despedi-me com um ambí-
guo até segunda-feira, que escamoteava meu improvável retorno e não dava 
conta do reencontro com o Fernando no churrasco que planejáramos para 
um pouco mais tarde.

Quando cheguei em casa, parecia que um trator tinha passado por 
cima de meu corpo. Comi uma banana enquanto desvencilhava-me das 
duas meias que estava vestindo. Contei para minha esposa um pouco do 
que tinha sido meu dia na praia e deixei-me seduzir pela ideia de um banho 
quente. Embaixo da água, sentia-me massageado. O corpo relaxava enquanto 
eu rememorava o longo dia de trabalho que tínhamos vivenciado. Precisava 
registrar minhas recordações, minhas emoções, alguns improváveis diálo-
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gos que tinham acontecido. Não queria perder nada daquele dia especial. 
Quando terminei o interminável banho, deitei-me para descansar um pouco 
e acabei por adormecer, deixando-me levar por um sono profundo, que só 
seria interrompido pela chegada de meu cunhado e sua esposa para nosso 
churrasco. Conversamos, falamos bobagens, abrimos uma garrafa de vinho 
e nos preparamos para compartilhar a carne com Fernando e sua família. 
Quando eles chegaram, Alice, com seus poucos meses de vida, conquis-
tou corações e mentes. Todos se derreteram diante dela e suas bochechas, 
que mais pareciam dois convidativos brioches. O ambiente transbordava 
de carinho e afeto, prolongando uma jornada de trabalho que eu ainda não 
sabia necessariamente avaliar. Bebemos, comemos, falamos bobagens, fize-
mos vídeos parodiando a série O Brasil que eu quero, da televisão. Naquele 
momento, eu me sentia compartilhando o verdadeiro sentido da palavra 
hospedagem, proporcionando um abrigo e fomentando um sentimento de 
comunidade. Estávamos todos juntos, e um sentimento recíproco de solida-
riedade nos invadia e em mim proporcionava um desejo inusitado, parafra-
seado do poeta: Que aquele dia fosse infinito, enquanto durasse!

Foi um domingo morno e caseiro, com o Flamengo prosseguindo sua 
queda-livre pós-Copa do Mundo, dessa vez com uma acachapante derrota 
para o Atlético Paranaense. Preparei a aula da faculdade para a noite de 
segunda-feira no piloto automático, ainda irritado com o resultado do jogo. 
Procurei deitar-me cedo, pois, na manhã seguinte bem cedo, faria meu trei-
namento na Nova Rio junto com José Antonio, Manoel e Marcelo. Estava 
indeciso quanto à locomoção, já que sairia de lá direto para Niterói, onde 
daria aula às 18 horas. Resolvi deixar o carro na garagem do apartamento 
de meu pai, no Rio Comprido, e de lá prosseguir com um POP99. Ficaria 
mais fácil para o retorno, já que assim eu ficaria próximo da Leopoldina, 
na boca da Ponte Rio-Niterói. A orientação era para estar às 7h na porta 
da Nova Rio, na Rua Licínio Cardoso, 436, no bairro São Francisco Xavier, 
entre a Mangueira e Triagem. Calculei o tempo do snooze, da higiene pes-
soal, do café e da locomoção e botei o despertador para 5h51. Nove minutos 
de sono extra. 6h. Café quente e higiene pessoal. 6h25. Garagem, Lagoa, 
Túnel Rebouças, Rio Comprido, garagem. 6h40. POP99. O motorista era 
simpático e puxou conversa. Disse que morou no prédio da esquina das 
Ruas São Francisco Xavier e Santos Melo. Não aguentou muito tempo por 
conta dos tiroteios. Quando viramos na Rua Santos Melo, ele me aponta a 
empena do prédio toda cravejada de balas. Diz que a região da Mangueira 
ficou perigosa. Agora, há boca de fumo e os assaltantes querem os celulares, 
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que para ele são um utensílio de trabalho. Para não se distrair, diz que não 
tem mais WhatsApp, que, aliás, é algo que vicia. Preocupado, ele me manda 
andar com o celular no bolso. Obediente, digo que assim farei.

6h55. Desembarco na porta da Nova Rio, desejando uma boa semana 
ao motorista do POP99. Olho em volta e constato que sou o primeiro a che-
gar do nosso grupo. Olho mais um pouco e percebo que a grande maioria 
das cerca de 50 pessoas que se aglomeram na porta da empresa são mulhe-
res negras e que nenhuma está usando seu celular. Por mais que procure 
disfarçar, é evidente o meu desconforto. Marcelo chega logo em seguida, de 
táxi. Cumprimentamo-nos e trocamos uma palavra rápida. Ele me diz que, 
no sábado, deu uma volta de bicicleta em Ipanema, mas não conseguiu avis-
tar a mim, tampouco a Fernando. Nesse momento, avistamos José, Manuel 
e Josué chegando, vindos da estação Triagem do metrô. Josué nos cumpri-
menta e explica que seremos chamados com aqueles que foram notificados 
para comparecer. Em seguida, ele desaparece. Manoel nos oferece frutas, 
que recusamos gentilmente. Comentamos o perfil das pessoas ali presentes. 
Josué reaparece, e a multidão se aproxima da porta. Em ordem alfabética, 
30 pessoas são chamadas: somos justamente os quatro últimos. A tensão 
é enorme, pois existe a expectativa do emprego. Não é como na Comlurb, 
onde todos já estão empregados. Josué se dirige aos que ficaram de fora 
e indaga se alguém ali não teria sido chamado, embora tivesse recebido 
convocação para treinamento. Ninguém responde, enquanto entramos. Na 
porta, uma voz feminina assume o comando e começa a explicar o procedi-
mento de cadastro pela internet para aqueles que sobraram, insistindo que 
não adianta ficar por ali. No interior da casa, espalhamo-nos entre sala de 
espera e corredor. Enquanto esperamos, alguns poucos conversam, outros 
tomam água e fazem fila para usar o banheiro, mas a grande maioria per-
manece em silêncio.

Pouco mais de intermináveis dez minutos de espera transcorrem até 
que alguém aparece e nos conduz à sala de aula, onde ocorrerá o treina-
mento. Josué faz uma nova chamada e constata duas ausências. Nosso grupo 
é, portanto, composto de 28 pessoas, dezessete mulheres e onze homens. 
7h25. Josué dá boas-vindas formais e avisa que quem trouxe papel e caneta 
pode fazer anotações. Explica que nosso treinamento tem como foco o tra-
balho em áreas administrativas, ou seja, condomínios, shopping, loja ou 
supermercado, mas que não diz respeito ao trabalho em hospitais, cujo con-
teúdo é diferente. Como todo professor, ele nos incentiva a fazer perguntas:

– Se eu não for claro, havendo dúvidas, vocês podem me interromper 
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e fazer pergunta; até porque, como diz o ditado aí fora, quanto mais eu não 
elimino as minhas dúvidas, eu acumulo...

Não sei se os outros candidatos também desconheciam o ditado, mas 
o silêncio que Josué fez para que preenchêssemos a última palavra da frase 
permaneceu até que ele mesmo respondeu:

– Dívidas.
Josué prosseguiu com os avisos explicando que telefones celulares não 

precisavam ser desligados, mas deveriam ficar no silencioso e, caso pre-
cisássemos atender, bastava comunicá-lo, que ele nos direcionaria para o 
pátio, caso o sinal do aparelho estivesse ruim no Centro de Treinamento. 
Essa postura compreensiva, segundo ele, não poderia ser diferente, pois 
alguns de nós moramos em comunidades onde a violência está fortemente 
presente e podemos ter deixado um filho menor em casa tomando conta 
do mais novo. Não era, definitivamente, o meu caso, mas era perceptível 
a angústia ali compartilhada, ainda mais naquela segunda-feira que havia 
começado com operações das forças de segurança pública nos Complexos 
do Alemão, da Maré e da Penha. Havia tensão pelo emprego, tensão pela 
crise econômica, tensão pelo aprendizado, tensão pela violência, tensão 
pelo desamparo, enfim, diferentes camadas de tensão que se superpunham 
umas sobre as outras como em um improvável mil-folhas. Não havia a 
mesma tolerância com o fumo, cujo uso pelos candidatos era proibido, já 
que o espaço fumante do pátio era restrito aos colaboradores da empresa. O 
uso do banheiro era autorizado, mas no mesmo prédio em que nos encon-
trávamos, bastando efetuar uma comunicação prévia ao instrutor. Foi-nos 
ainda explicado que o intervalo para o almoço duraria uma hora e começa-
ria entre 11h e 11h30, e que, por conta do trânsito de veículos, era terminan-
temente proibido ficar no pátio da empresa.

Depois de todas essas informações iniciais, Josué pede que repitamos 
em voz alta as seguintes palavras, que explicam o propósito do treina-
mento: capacitar, qualificar e desenvolver. Em uníssono, como um man-
tra, repetimos:

– Capacitar, qualificar, desenvolver!
Para entendermos o alcance do mantra, ele nos dá o exemplo da autoes-

cola. Quando nela nos inscrevemos, é para nos capacitarmos e, ao prestar-
mos o exame de habilitação, evidenciamos nossa qualificação. Entretanto, 
para ir além e dirigir com confiança, é preciso ganhar experiência, ou seja, 
praticar para desenvolver. Com o treinamento, estaríamos cumprindo jus-
tamente esse itinerário de aprendizagem. Josué nos explica então que nossa 
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forma de trabalhar se daria em conformidade com a política do sistema 
de gestão integrado, que engloba tanto procedimentos normativos quanto 
regras dos contratos da empresa e que diz respeito às questões de qualidade, 
meio-ambiente, segurança e saúde. Essas dimensões, diz ele, são reguladas, 
respectivamente, pelas normas e certificações da ISO 9001, ISO 14001 e 
ISO 18001. Ouço atentamente aquelas explicações, que me parecem muito 
distantes do trabalho que farei limpando banheiros. Contudo, Josué não 
demora a nos trazer para dentro daquele cipoal normativo, enfatizando que 
cada um de nós pode (e deve) contribuir para a oferta de um melhor serviço 
por parte da empresa:

– Devo usar EPI? Devo economizar água?
De fato, nenhum de nós hesitaria em dizer que devemos usar equipa-

mento de proteção individual (EPI) para nossa própria proteção pessoal e 
que devemos economizar água para contribuir para a sustentabilidade do 
planeta, mas as perguntas contêm uma dimensão empresarial subjacente: o 
uso do EPI diminui riscos e a economia de água suprime custos, tudo con-
tribuindo para o alcance dos padrões de qualidade almejados pela empresa. 
Josué reforça assim a importância das certificações e nossa contribuição 
para sua manutenção. Cada colaboração individual é como um grão reco-
lhido pela galinha no ditado popular, que é por ele mobilizado:

– De grão em grão, a galinha...
Dessa vez, todos preenchem rapidamente a fala incompleta:
– Enche o papo!
Quando, em seguida, ele nos fala sobre sustentabilidade, o exercício se 

repete:
– Tem um ditado aí fora que diz que queremos um mundo melhor 

para nossos...
– Filhos – respondemos todos.
– Mas precisamos também dar filhos melhores para o...
– Mundo!
Nesse exercício, Josué mobiliza, enfim, um pouco de música e nos 

recita parte de Paciência, canção de Lenine: 

Enquanto todo mundo espera a cura do mal
E a loucura finge que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência
O mundo vai girando cada vez mais veloz
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A gente espera do mundo e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência

Josué diz-nos então que podemos contribuir para o mundo, indicando 
que faremos um processo de conscientização na prática, com cada um de 
nós recebendo seu copo de plástico para tomar água durante o treinamento. 
Ele nos explica que essa seria uma contribuição singela, porém importante, 
pois cada copo de plástico tem um tempo de decomposição de 50 anos! O 
treinamento envereda, em seguida, pelo tema da coleta seletiva e sua paleta 
de cores: azul para papel, vermelho para plástico, verde para vidro e amarelo 
para metal. Josué nos explica que essas são as principais, mas que há outras, 
como, por exemplo, laranja para resíduos perigosos. Aliás, diz ele, isso teria 
proporcionado algum problema na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, 
quando turistas estrangeiros teriam evitado o uso das lixeiras da Comlurb 
por conta da convenção internacional da coleta seletiva. Ele encerra a expli-
cação falando um pouco sobre reciclagem e nos diz que alguns uniformes 
da empresa são feitos com garrafas pet recicladas.

O treinamento sofre uma súbita guinada para falar sobre a ocupação de 
servente de limpeza e sua rotina, que pode envolver a necessidade de traba-
lhar em feriados, finais de semana ou aniversários. Assim ocorre por conta 
das escalas, que, na maioria das vezes, exigem seis dias de trabalho para um 
dia de descanso. Em alguns locais, pode-se também trabalhar na escala de 
doze horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36). Josué nos diz que 
precisamos estar conscientes de nossas escolhas, pois ninguém quer quei-
mar a carteira de trabalho. Eu já tinha ouvido expressão semelhante com o 
verbo sujar, que remeteria tanto à existência de registro de trabalho em área 
diferente daquela da especialidade do trabalhador quanto a múltiplos regis-
tros de curta duração. A primeira perspectiva fazia sentido em um mundo 
fordista pautado pela ideia de um emprego para toda a vida, o que parece 
ser algo em extinção. Mas era, sobretudo, em relação ao segundo aspecto 
que Josué se referia: precisamos saber se queremos realmente trabalhar 
como serventes de limpeza, além de termos comprometimento com o tra-
balho e com a empresa. Não importam os problemas pessoais e urbanos do 
Rio de Janeiro, pois, uma vez que nos engajamos, precisamos corresponder.

O discurso ainda ressoa na minha cabeça, quando olho ao redor. O 
clima segue tenso, com as pessoas trocando olhares, estudando-se umas às 
outras e, em raras ocasiões, trocando algumas palavras. Há uma flagrante 
ansiedade, quando Josué nos diz que iremos agora fazer uma prova e assinar 



78 Dias improváveis

uma declaração de participação no treinamento. Ele nos pede calma e escla-
rece que o teste é para aferir nosso grau de conhecimento sobre o trabalho 
de limpeza. É uma prova simples, de múltipla escolha, com vinte afirma-
ções para dizermos se elas estão ou não corretas assinalando sim ou não. 
A primeira questão versa sobre apresentação e higiene pessoal afirmando: 
Evitar usar roupas curtas, decotadas, transparentes, muito justas, bermudas, 
chinelos e bonés para ir trabalhar. Os homens (devem) manter a barba feita e 
o cabelo cortado; as mulheres (devem) manter o cabelo preso e usar esmaltes 
claros; os homens e as mulheres (devem) tomar banho, manter os dentes esco-
vados, usar talco nos pés e as unhas curtas e limpas. Não é difícil concordar 
com a afirmação, ainda que ela me faça pensar sobre minha barba e longos 
cabelos, que estão claramente em desacordo com o texto. Não consigo dei-
xar de pensar sobre o problema que isso representaria se estivesse ali efeti-
vamente pleiteando um emprego. Na correção, Josué nos diz que são exi-
gências para valorizar nossa imagem, pois a primeira impressão é a que fica.

Prossigo com as duas perguntas seguintes, que tratam de assuntos de 
comportamento: Toda vez que acontecer um problema com a equipe da Nova 
Rio, devo comunicar e pedir ajuda ao cliente, imediatamente e, [n]o caso de 
falta, não preciso avisar com antecedência, (pois) o mais importante é ao 
retornar ao trabalho levar um comprovante oficial, para justificar a ausên-
cia e abonar o dia. Respondo negativamente às duas questões imaginando, 
respectivamente, que não devo nunca importunar o cliente e que o mais 
importante é avisar à empresa, seja para permitir uma eventual reposição, 
seja para evitar que meus colegas tenham que trabalhar mais para suprir 
minha ausência. Aliás, Josué dirá mais tarde que é preciso ter tempo para 
acionar a equipe de apoio para ajudar no trabalho e para que o cliente não 
glose o pagamento da empresa, já que ele é calculado com base no número 
de empregados colocados à sua disposição. A quarta pergunta, por sua vez, 
diz que: Disponibilidade de horário é importante, pois a qualquer momento 
a Nova Rio pode precisar de mim e me transferir tanto de setor quanto tro-
car meu horário. Coloco-me, ao responder, na posição de demandante de 
emprego e imagino que uma resposta negativa seria uma evidência de falta 
flexibilidade, o que não corresponde ao perfil desejado. Penso também no 
discurso de Josué e na importância por ele atribuída ao comprometimento, 
e, sem hesitar, respondo afirmativamente.

As sete questões subsequentes versam sobre normas e procedimen-
tos de trabalho. Na quinta, são enumerados os equipamentos de proteção 
individual (luva, bota, máscara, óculos) e coletiva (placas de sinalização), 
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indicando que ajudam a evitar acidentes de trabalho. Por sua vez, na sexta, 
é dito que luvas verdes são usadas em locais mais contaminados/sujos e 
luvas amarelas em locais menos contaminados/sujos. Lembro-me de minha 
experiência como gari no Souza Aguiar e respondo ambas afirmativamente. 
Na sétima, é dito que: Toda vez que eu tiver dúvida no trabalho devo primeiro 
buscar resposta no manual do colaborador, que é entregue no ato da admis-
são. Como isso me parece difícil de ser feito na prática, já que eu precisaria 
ter o manual comigo o tempo todo, imagino que a afirmação está incorreta 
e que devo procurar ajuda com meu encarregado. Mais tarde, na correção, 
eu descobriria, entretanto, que a afirmativa estava correta e que o manual 
deve ser sempre consultado em caso de dúvida. Na oitava, é dito que: 
Esponja verde ou bombril são indicados para limpar e ao mesmo tempo polir 
as torneiras (metais) das cozinhas e dos banheiros. De forma equivocada, 
respondo afirmativamente, sem me dar conta de que esponja verde ou bom-
bril são abrasivos e, na verdade, terminam por arranhar os metais. Na nona, 
afirma-se que: Antes de aplicar qualquer produto no mobiliário, remova a 
poeira com pano limpo/flanela e se for no chão, varra primeiro para remover 
a sujidade. Digo que está correta, já que a mistura do produto com a sujeira 
irá certamente produzir mais sujidade. Na décima, sugere-se que: Misturar 
detergente com cloro facilita e agiliza na hora da limpeza. Recordo-me, mais 
uma vez, de minha experiência no hospital, quando aprendi que não se 
misturam produtos de limpeza, e respondo negativamente. Finalmente, na 
décima primeira, afirma-se que: Não tendo tanque no setor, os panos de chão 
podem ser lavados na pia do banheiro e, se não houver varal, podem ser colo-
cados para secar pendurados em qualquer porta. Como sei que não se deve 
usar o mesmo espaço para limpeza e alimentação e/ou higiene, não hesito 
em responder negativamente.

As três afirmações subsequentes tratam de técnicas de limpeza: As eta-
pas da limpeza de vidro são: aplicar o produto no pano, espalhar em movi-
mentos retos de cima para baixo e finalizar com jornal; A limpeza começa de 
cima para baixo, do fundo para porta de saída e do mais sujo para o menos 
sujo; e todo produto de limpeza deve ser aplicado diretamente no pano ou na 
esponja. Respondo afirmativamente para todas, sem atentar que as duas pri-
meiras estão erradas. De fato, Josué explicaria mais tarde que o uso de jornal 
para a limpeza de vidros resulta em arranhões, bem como sua tipografia 
deixa marcas, e que a limpeza deve ser feita do menos sujo para o mais sujo. 
Ao menos, acerto a última, cujo conteúdo deseja enfatizar que produtos de 
limpeza não devem ser jamais utilizados diretamente no objeto a ser limpo. 
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A décima quinta afirmação versa sobre organização e limpeza e diz erronea-
mente que: Máquinas, equipamentos e acessórios de trabalho devem ser guar-
dados no depósito logo após a finalização das atividades. Na verdade, tudo 
precisa ser limpo antes de ser guardado. Ao tratar dos produtos, a décima 
sexta frase diz, corretamente, que: Usamos detergente para remover sujeiras 
e gorduras, cloro/água sanitária para desinfetar, bom ar para aromatizar o 
ambiente e multiuso em mesas e cadeiras de fórmica, pisos e outras superfícies 
como paredes, divisórias e telefones.

Deixo em branco a décima sétima, que indaga quais são as cores dos 
discos da enceradeira para dar brilho/polir, fazer lavação e remover cera 
antiga. Erro a décima oitava, por desconhecer que: Para aspirar líquido, 
basta retirar o filtro e a camisinha do aspirador de pó; mas completo corre-
tamente a décima nona ao afirmar que o mop pó e o mop água substituem, 
respectivamente, a vassoura e o pano de chão e o rodo. Finalmente, a última 
afirmação trata da norma de qualidade ISO 9001 e afirma corretamente que: 
Antes de usar, devemos verificar se os produtos de limpeza estão identificados 
com etiqueta, dentro da validade e na diluição correta. No final, constato, 
com algum orgulho, que acertei treze das vinte questões.

No verso do questionário, há um termo de declaração indicando que 
estou consciente de que o pagamento é efetuado até o quinto dia útil, que 
o contracheque é online, que a jornada semanal é de 44 horas, que tenho 
disponibilidade para trabalhar em qualquer parte do município do Rio de 
Janeiro e em qualquer turno, que posso ser transferido, que usarei correta-
mente o uniforme, que tenho que evitar atrasos e faltas, que só devo deixar 
meu posto de trabalho com autorização superior ou quando o outro turno 
estiver completo, que horas extras só são pagas no mês subsequente à sua 
realização, que tenho que cumprir as normas e procedimentos da Nova 
Rio e do cliente, que tenho que zelar pela imagem da empresa, que terei 
cuidado para nada danificar, que posso ser demitido por justa causa se não 
usar o EPI e que não posso misturar, em hipótese alguma, os produtos de 
limpeza. Leio e releio o termo de declaração e, como se fosse um verda-
deiro postulante do emprego, assino antes de devolvê-lo para Josué, que 
compartilha conosco a correção da prova dizendo que esse é um exercício 
de aprendizagem recíproca.

Mais da metade da manhã já tinha transcorrido quando uma pri-
meira pausa coletiva para café é realizada. Como eu tinha tomado um 
café da manhã bastante frugal, deliciei-me com a ideia de tomar um gole 
de café quente e comer uns dois cream crackers, imaginando ainda que 
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aquele seria um bom momento para tentar conversar com os outros can-
didatos. Aproximei-me da mesa, peguei os biscoitos e despejei uma boa 
dose da bebida no meu copo de plástico, sem reparar que não havia na 
mesa um pote de açúcar ou mesmo um adoçante, até porque aprecio meu 
café amargo. Comi o primeiro biscoito como se estivesse em um velho 
comercial do refrigerante Teem e quisesse provocar minha sede. Tinha 
agora a boca seca, que clamava por algo líquido. Levei o copo à boca e 
tomei um gole generoso, subitamente interrompido. O gosto era horrível! 
Como o café havia sido prévia e fartamente adocicado, a sensação familiar 
do amargor não estava ali presente, e era insuportavelmente ruim. Como 
era necessário lavar o copo para poder utilizá-lo no resto do dia, termi-
nei por desistir da bebida e das conversas. Fui ao banheiro, onde joguei o 
café no vaso sanitário e lavei o copo. Quando voltei, o treinamento estava 
retomando suas atividades.

Passamos para uma sala contígua, onde uma placa me chamou a aten-
ção. Nela estava escrito: Centro de Treinamento Armar Rey. Josué diz que 
agora iremos aprender fazendo, pois, se apenas escuto, esqueço; se vejo, lem-
bro; mas, se pratico, aprendo. Ele nos explica que, doravante, constituímos 
uma única equipe de trabalho e que devemos colocar em um carrinho de 
limpeza todos os produtos que acreditamos ser necessários para lavar um 
banheiro. Enquanto ele se afasta, saímos de forma desordenada recolhendo 
materiais na sala: vassoura, rodo, esfregão, pano de chão, balde, água sani-
tária, desinfetante, luvas verde e amarela, e, rapidamente, o carrinho está 
lotado, sem espaço para mais nada. Lembrei-me de Os velhos marinheiros 
de Jorge Amado, mais especificamente a passagem em que o comandante 
Vasco Moscoso de Aragão é chamado para atracar o navio ao cais de Belém:

– Com quantas amarras, comandante?
– Com todas!
– Quantos ferros, comandante?
– Todos!
– Quantas manilhas, comandante?
– Todas!
– Quantos strings, comandante?
– Todos!
– O ancorete também, comandante?
– Também.
– Ligado com amarra ou cabo de aço?
– Pelos dois.
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Como nada sabíamos sobre o trabalho, parecia que estávamos tentando 
tudo colocar no carrinho, prontos a dizer que tínhamos trazido todo e qual-
quer equipamento que Josué desejasse utilizar. Exalávamos um ar de triunfo 
na certeza de que ele não nos surpreenderia, pois tudo, absolutamente tudo, 
estava naquele carrinho. Josué nos surpreendeu, contudo, ao deixar o carri-
nho de lado e fazer a apresentação dos três tamanhos de enceradeira – 300, 
350 e 510 – com que poderíamos trabalhar. Ele nos explica que os discos 
branco, bege e amarelo devem ser usados para polimento, ao passo que os 
discos vermelho e verde são, respectivamente, para lavação leve e pesada. 
Finalmente, quando for para remover cera, deve-se usar o disco preto. Em 
seguida, ele nos diz que os discos devem ser apostos em um suporte que 
se chama starlock, e prossegue dizendo que a enceradeira deve ser man-
tida na altura da cintura, a um palmo do corpo, sempre manuseada com as 
duas mãos, pois assim não prejudicamos nossa coluna e preservamos nossa 
saúde. Ele insiste na importância desse cuidado e nos conta o caso de uma 
colaboradora que, ao utilizar uma enceradeira de forma incorreta, foi por 
ela atingida e, grávida, acabou por perder a criança. Conta ainda o caso de 
outro colaborador que, desde sua admissão, reivindicava trabalhar na lim-
peza hospitalar para ganhar mais 40% de adicional de insalubridade e, sem 
preparação adequada, acabou por se ferir com uma agulha contaminada 
com sangue soropositivo. Os exemplos utilizados deixam o ambiente algo 
tenso, mas Josué consegue, sem dúvida, passar a mensagem de que nossa 
saúde está em primeiro lugar.

Finalmente, Josué pede que conduzamos nosso carrinho para o espaço 
que reproduz um banheiro e começa por nos explicar o princípio básico da 
limpeza: água e sabão. Rememora uma das questões da prova e nos faz repe-
tir: a limpeza deve ser feita do alto para baixo, do fundo para a saída e do 
menos sujo para o mais sujo. Para a limpeza, a primeira providência consiste 
em colocar a placa de sinalização e um pano de chão na entrada do banheiro. 
Em seguida, ele nos fala das luvas: verde para as áreas mais críticas e amarela 
para as menos sujas, e nos explica como fazer para calçar e descalçar as mes-
mas sem contaminar seu interior. Ao demonstrar como virar e/ou desvirar 
as luvas, fico com a sensação de que está fazendo mágica e fico me pergun-
tando se serei capaz de reproduzir. Mas não posso me perder em devaneio, 
pois ele já engata com uma explicação sobre como fazer um vasculhe nas 
partes altas do banheiro. Em seguida, emenda com a limpeza da pia e do 
espelho, que deve ser feita com o multiuso e luva amarela. Na limpeza do 
vaso sanitário, já calçado com luva verde, ele nos recomenda dar sempre des-
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carga antes de levantar a tampa, caso ela esteja fechada. O conselho parece-
me, porém, também válido mesmo para quando a tampa estiver levantada. 
Nessa limpeza, devemos utilizar detergente, cloro e, eventualmente, removic, 
que é um detergente desincrustante para remoção de manchas. Josué nos 
explica então que não devemos confundir removic e removit, pois, enquanto 
o primeiro é usado em banheiros, o segundo é utilizado para tratar pisos.

Quando chegamos, enfim, ao piso, Josué pergunta como fazemos em 
casa, mas ninguém ousa responder. Ele brinca dizendo que fazemos uma 
sopinha para facilitar, cuja receita é bem simples: em um balde, botamos 
uma dose de detergente, uma dose de cloro e várias doses de sabão em pó, 
tudo isso ao mesmo tempo que deixamos a panela no fogo para não atrasar 
o almoço. Não, diz ele, não podemos misturar nenhum produto, pois, além 
de perigoso, é uma prática proibida pelas regras do contrato de trabalho. 
Ele nos adverte que não devemos exagerar no uso da água, pois isso tor-
nará difícil a secagem ao final. É para salpicar um pouco de água e efetuar 
uma limpeza quase a seco. Ele ainda nos fala sobre as paredes, o uso de 
detergente neutro, do limpa tudo e de uma fita branca, mas já não consigo 
mais acompanhar. De fato, com proficiência, ele despeja uma quantidade 
de informação cujo processamento integral é quase impossível, o que, aliás, 
só faz aumentar minha ansiedade com a realização do trabalho. Meu pen-
samento está longe, quando ele nos informa que podemos parar para uma 
segunda pausa café.

É uma pausa rápida, pois, na verdade, o café tinha acabado no 
intervalo precedente e não tinha sido reposto. Retomamos o trabalho na 
mesma sala, mas em outra estação. Agora, simulamos o espaço de um 
escritório, onde o elemento preponderante é madeira. Josué nos conduz 
através do vasculhe e nos orienta dizendo que não devemos passar óleo 
de peroba, mas lustra-móveis. A recomendação é simples, mas o diabo 
mora nos detalhes. Pipocam orientações para limpar tudo o que é fórmica, 
plástico ou PVC com multiuso e, em se tratando de computador, sem dar 
pancadas no teclado ou desconectar seus fios. Flagro-me pensando no 
desespero de encontrar meu computador destruído pelo serviço de lim-
peza e compreendo que todo cuidado é pouco com o trabalho alheio. Há 
orientações sobre as cadeiras, a mesa, os armários, até que Josué nos faz 
uma pergunta difícil ao indagar como devemos fazer para tirar um chiclete 
eventualmente encontrado em um dos móveis. Entreolhamo-nos sem ofe-
recer uma resposta até que um de nós sugere que chiclete desgruda com 
gelo. Alívio! Alguém sabia o que responder.
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Enquanto ainda estou processando essa informação, Josué já está nos 
dizendo que devemos ter todo o cuidado do mundo com os pertences pes-
soais dos clientes. Ele nos diz para nunca guardar um pertence pessoal, 
mas sempre registrar no caderno de controle disponível nos locais de tra-
balho as eventuais ocorrências. Ele nos fala um pouco do uso da feiticeira, 
não sem antes brincar dizendo que não se trata da esposa do Vitor Belfort. 
Minha concentração foi para o espaço e pareço um adolescente pensando 
na Feiticeira e na Tiazinha, personagens fugazes de um passado distante. 
Estou exausto e penso em sentar no braço do sofá do simulacro de escri-
tório, mas desisto rapidamente quando vejo uma candidata reclamar de 
dores no joelho e, mesmo após eu sugerir que ela se sente um pouco, gen-
tilmente recusar dizendo que tudo isso está sendo observado pelo pessoal 
da empresa. Digo-me que está na hora de almoçar, que é melhor interrom-
per o treinamento, sem contar, contudo, com a chegada inesperada de Jane, 
que nos propõe dez minutos de ginástica laboral. Depois de se apresentar, 
conecta seu celular em uma pequena caixa de som e solta a música: No Way 
No, do grupo Magic! O ritmo invade-nos por todos os poros. Gordinhos, 
sedentários, pouco importa, somos todos teletransportados para uma aca-
demia imaginária de ginástica, talvez o lugar preferido de meus pesade-
los. Mal a música acaba, outra trilha sonora prolonga o pesadelo: a cai-
xinha de som agora toca Rude, do mesmo grupo Magic! Parece que estou 
ouvindo o iPod de minha filha mais nova, mas com a obrigação de me 
movimentar. Finalmente, ao cabo de dez longos e intermináveis minutos, 
a ginástica laboral se encerra e batemos palmas como se quiséssemos nos 
congratular pela resistência evidenciada. Definitivamente, é hora de uma 
pausa, é hora de almoçar.

Após orientar o grupo sobre o intervalo de almoço, Josué pediu que 
os quatro juízes – eu, José Antonio, Manoel e Marcelo – permanecêssemos 
na sala para falarmos sobre nossa documentação. Assentimos à solicitação, 
mas não houve tempo para ninguém sair da sala, pois o gestor de contratos 
com empresas públicas, Celso Almeida, acabara de entrar no recinto para 
fazer uma breve apresentação sobre a empresa. Com um discurso prêt-à
-porter, ele nos explicou que a crise era muito forte e que, talvez por conta 
dela, a empresa recebia cerca de 60 currículos por dia; que devíamos agra-
decer pela oportunidade, especialmente por termos saúde e não estarmos 
no mundo cão lá de fora. Disse ainda que na empresa somos todos pres-
tadores de serviço e parte de um empreendimento social coletivo, no qual 
faltar não é bom e deve ser evitado:
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– É um mercado muito competitivo, onde a avaliação é permanente, e 
não fica bem ficar botando muito atestado.

O absenteísmo era um problema para a empresa, prosseguia ele expli-
cando, pois sua remuneração era calculada pelo número de trabalhadores 
alocados e fisicamente presentes. Para mostrar que as possibilidades de 
crescimento eram enormes, ele apontou para Dona Antonia, que ingressara 
como servente, passou, posteriormente, a líder de turma e encarregada, e 
agora estava fazendo treinamento para ser supervisora. Dona Antonia 
levantou-se e exibiu um grande sorriso, como se agradecendo por aquele 
elogio público. Em seguida, Celso despediu-se, desejando sorte a todos. 
Chegara, finalmente, a hora de almoçar.

Após todos saírem, Josué indicou-nos um pequeno restaurante de 
comida a quilo ao lado da empresa para almoçarmos. Era o Cantinho da 
Fafá, cujo letreiro anunciava a oferta de mais de vinte variedades de pra-
tos frios e quentes, sem dizer, contudo, que a diversidade desaparecia no 
processo de cozimento, já que quase tudo era fritura. Limpo e agradável, o 
restaurante ocupava dois andares: no primeiro, algumas poucas mesas e o 
carro térmico onde ficavam as comidas, e, no segundo, um pequeno salão 
refrigerado com dois monitores de TV, que, felizmente, estavam sintoniza-
dos no mesmo canal. Depois de nos servirmos, subimos os quatro para o 
salão. Josué chegou pouco depois e juntou-se a nós. Enquanto comíamos, 
tentávamos conversar, distraídos pela emissão televisiva que discutia como 
lidar com ciúme retroativo.

Comentávamos ainda as operações policiais deflagradas naquela 
manhã, quando Josué passou a nos contar um pouco de sua rotina profissio-
nal e de sua vida pessoal. Era preciso ter alguma sensibilidade para aquele 
trabalho, dizia ele, pois a maioria dos empregados da empresa vive com 
muita dificuldade, expostos em permanência à violência urbana hiperbo-
lizada pelo confronto entre traficantes, milicianos e policiais. Ilustrava sua 
narrativa com exemplos de situações difíceis vivenciadas por alguns empre-
gados: a ausência de dinheiro para locomoção, os riscos de uma operação 
policial na comunidade ou, ainda, a descoberta de um parente decapitado. 
Eu estava incomodado com a naturalização da narrativa, que concorria com 
o noticiário da TV, que falava agora sobre a operação militar que fora defla-
grada naquela mesma manhã. Fiquei feliz por não esticarmos o assunto 
e começarmos a falar sobre o dia de trabalho que teríamos mais à frente. 
Havia a questão do uniforme e do crachá, com contornos complicados pelo 
fato de José Antonio e Manoel virem de fora do Rio, o que exigia uma logís-
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tica mais elaborada, já que eles chegariam na véspera, em horário avançado 
para passar na EJ1 ou na empresa. Imaginamos que a solução consistiria em 
deixar o material no hotel onde eles se hospedassem.

Falamos um pouco mais e, por conta do adiantado da hora, resol-
vemos voltar para a empresa. Ao entrarmos, constatamos que a maioria 
dos candidatos já havia regressado do almoço, e estavam todos na sala 
de espera, empilhados nos bancos da frente, aguardando a retomada dos 
trabalhos. Incomodei alguns para ter acesso às cadeiras vazias do fundo, 
onde me sentei à espera de sermos chamados. Fechei os olhos para tentar 
cochilar, mas não consegui. Ao meu lado, duas candidatas conversavam 
animadamente, ambas impressionadas com um candidato que dormira no 
treinamento e, portanto, não fizera nenhuma anotação. Outros teclavam 
ininterruptamente em seus smartphones. O burburinho era intenso e tra-
duzia uma enorme ansiedade, que podia ser notada em cada um dos rostos 
ali presentes. Era pouco mais de meio-dia e meia quando fomos, enfim, 
chamados para voltar ao treinamento.

Retomamos o treinamento recapitulando algumas orientações práti-
cas de limpeza, o que se estende por longos minutos antes de passarmos 
a uma apresentação sobre segurança do trabalho feita pela técnica Elisa. 
Ela começa dizendo que seu trabalho consiste em prevenir para evitar a 
ocorrência de acidente de trabalho e que quanto mais chatos os técnicos de 
segurança do trabalho forem, maiores são as chances de êxito em sua tarefa. 
Após nos mostrar uma foto horrorosa de uma mão triturada por um torno, 
ela nos diz que o acidente não avisa que irá acontecer, mas simplesmente 
acontece. A conclusão é inequívoca: quanto mais chatos os técnicos de 
segurança do trabalho forem, maiores são as chances para que nossos esfor-
ços de prevenção consigam postergar o acidente. Aliás, diz ela, quando ele 
acontece, é porque houve falha de alguém em algum momento do trabalho.

Esse trabalho de prevenção conta com a participação da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), composta por alguns represen-
tantes indicados pelo empregador e outros eleitos pelos empregados, sendo 
que estes últimos gozam de garantia de emprego por um ano após o término 
de seus mandatos. Em seguida, ela nos explica que há dois tipos de aci-
dente: típico, que ocorre no local de trabalho, e de trajeto, cuja ocorrência 
dá-se na locomoção para e do trabalho. Prosseguindo, dá vários exemplos 
para cada um deles, sempre enfatizando o que pode ou não ser jogado na 
conta da empresa por conta do acidente. Ao referir-se às luvas, ela as distin-
gue dizendo que a verde é para limpeza abaixo da cintura (vaso sanitário, 
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chão, lixo), enquanto a amarela é usada para limpar coisas acima da cin-
tura. Insiste na importância de respeitarmos as normas de segurança, pois 
a empresa tem um nome a zelar e nós somos seus representantes. Ela pede 
então que repitamos em voz alta:

– Eu sou Nova Rio!
A palestra prossegue com uma sequência de fotos assustadoras, cujo 

propósito parece ser despertar medo: uma mão cortada ao meio por serra, 
um olho furado por uma chave de fenda que nele permanece pendurada, 
um corpo todo queimado por conta do manuseio de produtos químicos, 
outro todo tomado por uma reação alérgica. As imagens funcionam como 
uma porta de entrada para ela explicar que os riscos de um acidente dimi-
nuem com o uso de EPI, cujo uso é obrigatório para os empregados, assim 
como o fornecimento sem custo para o trabalhador é obrigação da empresa. 
Obrigados a usar EPI e proibidos de usar adornos. Ou seja, nada de pulsei-
ras, brincos, anéis e/ou cordões. Mais ainda: asseio e higiene são fundamen-
tais para nossa permanência no trabalho. Ela explica que isso ocorre pois 
somos terceirizados.

É a primeira vez que ouço a palavra e a explicação de seu sentido é 
cruel: somos descartáveis, podemos ser trocados a qualquer momento, pois 
o cliente pode não ter gostado de nossa atitude, aparência ou qualquer outra 
coisa. Com um simples telefonema e sem qualquer custo, o cliente pode 
nos trocar ou dispensar, solicitando que outro empregado venha em nosso 
lugar. É assim pois, diz ela:

– Infelizmente, a corda arrebenta pelo lado mais fraco, e sempre somos 
nós – os terceirizados – o lado mais fraco; além disso, vocês sabem que o 
cliente sempre tem razão.

Não há nada de pessoal na fala de Elisa, mas ela é um direto no estô-
mago. É uma frase que mostra a impessoalidade do empregado terceiri-
zado, evidencia seu caráter intercambiável ou mesmo, o que é muito pior, 
sua dimensão descartável. A sensação de desconforto é ampliada quando 
ela recomenda:

– Nada de ir pela cabeça dos outros, que já estão lá há 50 anos, que 
vêm dizer que sempre fizeram assim ou assado. Quem vai pela cabeça dos 
outros é...

– Piolho!, completam todos.
De fato, a recomendação reforça uma inserção individualista no mundo 

do trabalho, sugerindo que cada um cuide de si, o que, ao final das contas, 
importa na eliminação dos laços de solidariedade e companheirismo no 
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espaço de trabalho. Penso no anonimato que será imposto àqueles que saí-
rem dali aprovados para o emprego e sinto uma enorme tristeza impossível 
de ser bem digerida, pois a palestra continua em ritmo acelerado.

Elisa explica-nos os procedimentos que devemos adotar em caso de 
acidente: comunique o supervisor e vá para o hospital, de onde você não 
pode sair sem o papel de primeiro atendimento, pois ele é o comprovante 
de sua ida ao hospital. Depois, traga você mesmo ou peça a alguém para 
levar o papel para a empresa. É ainda importante portar o crachá o tempo 
todo, pois ele permite que você seja identificado na rua, caso aconteça um 
acidente de trajeto. Mais uma vez, ela nos fala da importância do EPI e 
explica, em seguida, a necessidade de também usarmos o equipamento de 
proteção coletiva (EPC). Exemplifica com a placa amarela de limpeza cujo 
conteúdo adverte para o chão molhado e explica que ela é um jeito de tirar 
o meu da reta.

Outro aspecto importante que ela nos recomenda observar é a ficha de 
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), que não precisa-
mos decorar, embora seja importante saber que ela existe e que traz infor-
mações relevantes. Finalmente, ela nos orienta dizendo que não se faz favor 
para cliente que envolva saída do local de trabalho. Quando, por exemplo, 
o cliente pedir para você pagar uma conta dele no banco, comprar cigarros 
ou fazer uma entrega, responda que você não está autorizado a fazer esse 
tipo de serviço. Afinal, se você for pego fazendo isso, a corda irá arrebentar 
é do seu lado, já que o cliente dirá não ter nenhuma responsabilidade sobre 
sua conduta. O recado é claro: proteja-se e tire o seu da reta. Em tradução 
livre, ela diz:

– Farinha pouca...
– Meu pirão primeiro!, completamos todos.
Aos poucos, começo a entender que há uma dissonância cognitiva 

entre o discurso de prevenção e o tirando o meu, o seu, o nosso da reta. 
Com efeito, a mensagem que prevalece é aquela que sugere que as regras 
são feitas não para proteger e prevenir, mas para determinar quem não agiu 
em conformidade com o protocolo e, por via de consequência, determinar 
quem é culpado (ou livrar a culpa da empresa). Enquanto tento elaborar 
essa reflexão, Elisa agradece pela atenção dispensada e deseja-nos sucesso 
na empresa, que tenhamos uma longa trajetória na Nova Rio.

Enquanto Elisa se despede, Josué já nos chama para prosseguir com 
o treinamento prático. Ouço a chamada, mas o corpo não responde, pois 
estou exausto. O choque de realidade em relação ao mundo terceirizado 
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parece ter drenado todas as minhas forças, ainda que eu tente me convencer 
da importância do treinamento para meu dia de campo. De modo meio 
autômato, imponho-me a continuação e sigo o resto do grupo para a sala 
contígua, onde nos espera um treinamento prático com a enceradeira, o 
mop pó e o mop úmido. Josué oferece-nos uma demonstração completa da 
utilização dessas ferramentas de trabalho, e percebo que há uma infinidade 
de orientações para um uso adequado de ambas. Aprendo que preciso fazer 
movimentos geométricos, lidar com cantos e, sobretudo, não me deixar 
dominar pelo medo do manuseio da enceradeira.

Quando Josué me pede que tente a enceradeira, descubro que ela 
parece ter realmente vida própria e, na maior parte do tempo, conduzir-
me ao invés de ser por mim conduzida. Domá-la torna-se uma questão de 
honra, que passa pela memorização de seus movimentos: ao levantar seu 
braço, ela vai para a direita, enquanto abaixar produz uma guinada para 
a esquerda. Brinco com todos dizendo-me irresponsável por eventual aci-
dente e recomendo que se afastem para não se machucarem. Olham-me 
ainda com curiosidade, quando Josué nos convida para dividirmo-nos em 
quatro grupos e termos a chance de simularmos, cada um de nós, os movi-
mentos de cada uma dessas formas de limpeza. Estabelece-se, assim, uma 
espécie de algazarra repetitiva em que rimos uns dos outros, admiramos 
quem exibe destreza, incentivamos quem aparenta ter dificuldades. O clima 
era de solidariedade e compartilhamento, até porque aquele era o momento 
em que, ao longo do treinamento, tínhamos chegado mais perto da reali-
dade, das práticas do trabalho para o qual nos candidatamos e/ou fomos 
designados. A ansiedade não desaparecera, mas havia ali um espírito de 
diversão, como se fôssemos crianças brincando com brinquedos novos. Por 
duas vezes testei a enceradeira, simulei o mop úmido mais de três vezes e 
umas duas vezes testei-me com o mop pó. Tudo parecia funcionar à risca, e, 
irrealisticamente, pensei que estava pronto para o trabalho.

Depois de fecharmos o circuito de treinamento, como derradeira ati-
vidade foi-nos proposto arrumar o espaço, recolocando todas as coisas em 
seu devido lugar. Não foi fácil cumprir o desafio, confesso. Havia uma ten-
tativa de ordem na desordem que havíamos produzido, cuja reorganização 
não vinha com facilidade. Ao cabo, parecia que tínhamos conseguido e, 
mesmo que não tivéssemos, isso parecia irrelevante. Josué falou-nos do dia 
difícil que tinha sido lá fora, com operações militares em Niterói, na Maré e 
em outras comunidades. Com calma, dizia não querer prejudicar ninguém 
no seu retorno para casa e, por conta disso, informou-nos que seríamos 
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liberados um pouco mais cedo. Quanto mais cedo? Agora, de imediato!
A algazarra só não foi maior, pois estava previsto um retorno para o 

dia seguinte às 7h. Mesmo assim, ao cabo de cinco minutos, só restávamos 
eu, José Antonio, Manoel e Marcelo. Começamos a conversar sobre o dia 
de treinamento e, em pouco tempo, estávamos comparando nossas provas. 
Feliz, constatei que eu tinha obtido a maior nota entre os quatro juízes, mas 
era também o único que tinha uma experiência prévia. Deixamos isso de 
lado e corremos cada um para seu destino. Enquanto o resto do grupo ia 
pegar o metrô, eu tinha que chegar a Niterói. Chamei um POP99 e me des-
pedi, pois ainda precisava  recuperar meu carro no Rio Comprido. Quando 
o carro chegou, Josué ainda estava comigo na porta da Nova Rio. Dei-lhe 
um abraço agradecido, dizendo-lhe que jamais estaria efetivamente pronto 
para o dia de trabalho que me esperava, mas que estava pronto para tentar, 
o que já era um bom começo.

Depois de uma longa segunda-feira compartilhada entre a Nova Rio e 
a universidade, a terça-feira foi um dia modorrento e rotineiro. Meu trei-
namento na Braspress estava programado para a quinta-feira às 8h junto 
com Marcelo Augusto, também designado para participar da experiência 
na empresa, mas, por conta de um agendamento feito com quase dois meses 
de antecedência no consulado italiano para informar o falecimento de meu 
pai, emendado com um compromisso em Brasília, solicitei sua antecipa-
ção. Assim, com a devida autorização da empresa, na quarta-feira bem cedo 
rumei para São João de Meriti conforme combinado. Pensei em ir de metrô 
e táxi, o que exigiria ao menos mais uma hora de deslocamento. Preferi ir 
com meu carro, pensando em deixá-lo no fórum trabalhista de Vilar dos 
Teles, pois isso me permitiria rever os funcionários da 1ª Vara do Trabalho, 
onde sou juiz titular desde fevereiro de 2004, embora afastado da jurisdição 
para trabalhar na EJ1 desde março de 2015. Dei-me conta, contudo, de que 
eu corria grande risco de atrasar-me e, por conta disso, alterei meus planos 
no meio do caminho. Decidi estacionar o carro no shopping Grande Rio 
e caminhar até a Braspress. Logo após sair da Linha Vermelha, fiz então 
alguns poucos metros na Rodovia Presidente Dutra e virei à direita para o 
shopping. Passei em frente ao galpão onde antes funcionara a Noite na Pista, 
uma antiga casa de shows que deixara um importante passivo na Justiça do 
Trabalho. Entrei no estacionamento do shopping e, feliz, percebi que havia 
um espaço coberto para guardar o carro. Estacionei e, rapidamente, peguei 
minhas coisas para caminhar até a empresa. Na dúvida, digitei no Waze o 
endereço – Estrada São João/Caxias, 1.200 – e entrei em pânico: ele infor-
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mava que eu deveria andar quase até Duque de Caxias. Não havia dúvida: 
eu iria me atrasar.

Desci correndo a rua que margeia o shopping, cruzando-a na altura do 
viaduto que conduz ao outro lado da Dutra. Um pouco mais à frente, havia 
uma parada de ônibus, onde algumas pessoas aguardavam a condução. 
Aproximei-me e indaguei pela Braspress. Disseram-me que eu estava perto, 
pois o portão de entrada ficava logo depois do Hotel Vogue Rio. O alívio foi 
imediato, pois isso significava que eu não iria me atrasar. De fato, a orienta-
ção do aplicativo não fazia sentido, pois, quando se chega ao final da Linha 
Vermelha, o shopping e a empresa parecem muito próximos. Enfim, apertei 
o passo e, em pouco mais de cinco minutos, cheguei ao portão. Parei diante 
do vigilante e disse que estava sendo esperado no departamento de recursos 
humanos. Quando ele me perguntou por quem, só consegui pensar no con-
tato de São Paulo, cuja presença estava confirmada para quinta-feira, mas 
que provavelmente não estaria lá naquele momento. Como o vigilante não 
conhecia o sujeito, ele insistiu para que eu dissesse um nome conhecido. 
Resolvi procurar no celular, pois eu me lembrava de ter recebido um e-mail 
com orientações, mas nada consegui localizar. Quando parecíamos cami-
nhar para um impasse, o vigilante resolveu ligar para o departamento. Não 
demorou um minuto e minha entrada estava liberada. Ele me disse para 
dirigir-me à primeira porta após dois contêineres que funcionavam como 
espaços de repouso para os caminhoneiros.

Caminhei pelo pátio em direção ao departamento de recursos huma-
nos, onde fui recebido por Brigite e Eshilei. Cumprimentamo-nos, e rapida-
mente fui conduzido a uma pequena sala de cerca de 8m², onde havia nove 
cadeiras, um computador e uma televisão para fazer minha integração na 
empresa. Eshilei trouxe-me dois uniformes e o equipamento de proteção 
individual, que incluía luva e protetores auriculares. Ela me mostrou a ficha 
de entrega que eu deveria assinar, explicando, ainda, que o período de uso 
das camisas e das calças era de seis meses, e de um ano para a bota. Em 
seguida, pediu que eu fosse ao vestiário para experimentar um dos unifor-
mes. Dirigi-me, então, ao banheiro, que ficava ao lado do departamento de 
recursos humanos. Nele, havia alguns chuveiros e seis cabines com vasos 
sanitários, além de dois urinóis interditados. O suporte de papel higiênico 
ficava próximo da entrada do banheiro, comportando um rolo de centenas 
de metros. Era preciso, portanto, pegar o papel higiênico antes de usar o 
vaso sanitário. Havia uma bancada com quatro pias, mas, para enxugar as 
mãos, apenas um secador de ar. Quando entrei, havia uma fila para usar os 
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vasos sanitários, cujas cabines não tinham tranca. Cumprimentei a todos, 
certo de que meu desconforto era evidente. Rumei para o banco que ficava 
na frente dos chuveiros, onde troquei de roupa.

O uniforme era confortável, mas, para minha surpresa, a calça não 
tinha bolsos. Na altura dos joelhos, havia um zíper que permitia sua trans-
formação em bermuda. Da camisa, tirei uns dezessete adesivos de controle 
de qualidade. Calcei a bota e percebi que havia pedido um número muito 
grande. Quando tentava caminhar, os calcanhares saíam do calçado, dan-
do-me a sensação de estar usando um pé-de-pato frouxo. Era desconfortá-
vel, e fiquei inquieto com a perspectiva de trabalhar um dia inteiro daquele 
jeito. Vestido com o uniforme, juntei minha roupa e voltei para a salinha de 
integração. Eshilei perguntou-me se estava tudo bem e, quando comentei a 
situação da bota, fez uma troca imediata por um número menor. Calcei a 
nova bota, que me proporcionou uma melhora evidente, embora ela ainda 
estivesse um pouco frouxa. Optei, entretanto, por não pedir outra troca, 
lembrando-me do truque das duas meias que aprendera trabalhando na 
Comlurb. Após eu assinar o recibo de entrega de todo o material, Eshilei 
retirou-se da sala.

Depois de alguns minutos, Brigite entrou e perguntou se eu me inco-
modava de tirar algumas fotos. Disse que não, mas pedi que qualquer 
divulgação fosse efetuada apenas depois de eu ter meu dia de trabalho. Ela 
aproveitou para me explicar que a empresa havia fornecido aos empregados 
uma explicação diferente para a presença minha e de Marcelo Augusto por 
ali: éramos, na verdade, professores de logística interessados em conhecer 
o funcionamento da empresa. Essa justificativa fazia-se necessária, pois as 
admissões davam-se pela função de ajudante, ou seja, como ajudante de ter-
minal (que fica no depósito), ajudante de praça (que participa das entregas 
na rua) ou ajudante noturno (que fica na exportação recebendo as merca-
dorias para triagem). A progressão para conferente era feita mediante pro-
cesso interno, o que contrariava nossa suposta admissão já naquela fun-
ção. Ela arrematou dizendo que, naquela filial, havia 78 conferentes, dos 
quais apenas cerca de dez não tinham sido promovidos mediante processo 
interno, pois foram admitidos em uma expansão de quadro em março de 
2016. Dessa forma, para evitar a desconfiança dos demais empregados, 
tínhamos virado professores. Embora fosse uma surpresa para mim aquele 
arranjo, ele fazia todo o sentido dentro do contexto por ela descrito.

Finalmente, minha integração na empresa começou com uma longa 
apresentação de PowerPoint, com quase uma centena de slides. Ajeitei-me, 
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pacientemente, na cadeira, pronto para uma longa palestra. De plano, 
Brigite esclareceu que a Braspress era a maior transportadora nacional de 
encomendas com atuação em todo o território nacional e que sua missão 
consistia em ser o meio mais eficaz de integração dos mercados brasileiros, 
facilitando a circulação de bens com segurança e com a melhor relação cus-
to-benefício, preservando a geração de lucros permanentes. Como em uma 
boa aula de administração, seguiu-se a visão de futuro, na qual a empresa 
vislumbra-se como a maior e melhor provedora de soluções de logística em 
âmbito nacional, além de seus valores: satisfação do cliente, inovação, com-
petitividade, responsabilidade social e qualidade. Ela me explicou que a 
empresa tem 94 filiais, emprega mais de 6.000 colaboradores diretos e pos-
sui uma frota própria de 2.030 caminhões, e, com grande orgulho, falou-me 
do Planeta Azul, a matriz localizada ao lado do aeroporto de Guarulhos.

Com números superlativos, ela me explicou também que a empresa 
possui os três maiores sorters da América Latina, instalados na matriz, na 
filial do Rio de Janeiro, onde eu irei trabalhar, e em Curitiba. Números em 
profusão são mostrados para indicar milhares de encomendas, entregas, 
carretas, caminhões, empregados, agregados e filiais, cujas fotos são tam-
bém exibidas. Depois dessa longa introdução, falamos pela primeira vez 
sobre o regulamento interno de trabalho, que é entregue a todos os colabo-
radores. Nele, são explicadas as regras de conduta gerais na empresa, como, 
por exemplo, em relação ao horário de trabalho e férias, direitos de imagem, 
revista nos horários de saída do trabalho e perícias médicas e toxicológicas. 
Enquanto recebo minha cópia do regulamento e observo que nele está con-
signada, tácita e por adesão, minha autorização de uso de imagem, minha 
concordância com revistas na saída e uso do bafômetro para averiguação de 
consumo de álcool, Brigite me explica que, há cerca de dois anos, a empresa 
lançou uma campanha anticorrupção, indicando que não se deve pagar 
propina para estacionar o caminhão na rua.

A partir desse momento, o processo de integração tornou-se mais 
familiar, pois ela começou a falar de questões trabalhistas. Falamos 
sobre o contrato de trabalho, o período de experiência correspondente 
aos primeiros 90 dias, consequências de eventual pedido de demissão e 
emendamos com o controle de horário, que seria marcado por relógio 
biométrico, eliminando assim qualquer margem de erro. Havia quatro 
marcações diárias: entrada, saída e regresso do intervalo e encerramento 
ao final do dia para o pessoal interno. Colaboradores externos marcavam 
apenas o início e o término da jornada, com o restante sendo marcado 
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no próprio caminhão por um sistema denominado Macro. Essa marca-
ção, disse-me ela, não era opcional, pois isso permitia não só ter algum 
controle sobre a produção de horas extras, mas possibilitava também um 
gerenciamento de risco em relação ao caminhão. A tolerância em relação 
à marcação era de dez minutos, computadas todas as marcações diárias, 
sendo que mais de 30 minutos de atraso na semana importavam na perda 
do descanso semanal remunerado. Consoante sua explicação, graças a 
essa medida, o índice de absenteísmo havia caído quase a zero, pois nin-
guém gosta de ver sua remuneração diminuída. Havia ainda os descontos 
parciais, quando o colaborador esquecia-se de marcar a entrada ou o tér-
mino da jornada. O esquecimento de marcação no intervalo gerava ape-
nas uma advertência verbal, sem descontos, ao passo que a existência de 
apenas uma marcação no dia gerava sua perda integral. Quanto às faltas, 
elas podiam ser abonadas integralmente caso fosse apresentado atestado 
do INSS ou de algum parceiro com recomendação de afastamento pelo 
dia inteiro. O procedimento para as faltas não justificadas consistia na 
aplicação de medidas disciplinares progressivas: advertência verbal, três 
advertências por escrito, suspensões progressivas de um, dois e três dias, 
e, finalmente, aplicação de justa causa. Ela me diz, então, que é como um 
jogo de sete erros para que o colaborador possa se corrigir.

Finalmente, chegamos aos benefícios. O primeiro que ela me apre-
senta é o vale-transporte, que, desde 2016, é fornecido consoante o sistema 
poupador, que faz a gestão de créditos não utilizados. Assim, se o colabo-
rador não utiliza a totalidade do crédito que possui em seu bilhete único, a 
empresa não faz novo depósito integral no mês seguinte, mas apenas com-
plementa para que o valor cheio seja novamente alcançado. Ela me explica 
que esse é um sistema em que todos saem ganhando, pois a empresa paga 
menos e o colaborador sofre um desconto menor em sua contribuição 
para o benefício. Logo passamos ao tíquete-alimentação, cujo valor diário, 
consoante a convenção coletiva, é de R$ 21,70. Para os colaboradores que 
fazem refeição no refeitório da empresa, há um desconto equivalente a 20% 
do tíquete, o que corresponde a R$ 4,34. Embora não seja incluído for-
malmente nos benefícios, a empresa oferece ainda uma premiação deno-
minada cesta assiduidade, uma espécie de vale-alimentação mensal de R$ 
110,00 para quem tem 100% de presença ao longo do mês. Quando per-
gunto se as faltas justificadas ou licenças legais são computadas para fins 
de pagamento da cesta, ela me diz que toda e qualquer ausência impede a 
percepção do referido prêmio.
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Em seguida, ela me apresenta o Serviço Social do Transporte/Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) e me diz que 
tenho direito a serviços de saúde e lazer gratuitamente nas suas unidades, 
pois o empregador já contribui para os referidos serviços. Além disso, caso 
o colaborador sinta necessidade, a empresa disponibiliza um serviço social 
de apoio totalmente sigiloso, que pode ser contatado por telefone fixo e por 
WhatsApp. Ela me mostra ainda algumas fotos do Centro de Atendimento 
ao Motorista Braspress (CAMB), onde é desenvolvido o Programa do 
Sono, que busca prevenir acidentes por conta do cansaço dos motoristas. 
Em outras palavras, mediante a mensuração de indicadores de saúde, o 
programa desestimularia o uso de estimulantes e contribuiria para a pre-
venção de acidentes.

Despercebidamente, minha integração tinha movido dos benefícios 
para higiene e segurança do trabalho. De fato, Brigite prosseguiu explicando 
como funcionava o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT), que ficava localizado em São Paulo e tinha 
por objetivo esclarecer os riscos no ambiente de trabalho e promover ações 
com vistas à sua neutralização ou eliminação. Consequentemente, emenda-
mos com uma apresentação sobre os equipamentos de proteção individual 
que a empresa fornecia gratuitamente e que o colaborador era obrigado a 
utilizar, tudo consoante exigência legal. Aos poucos, a integração se trans-
formou em uma aula sobre acidentes de trabalho, com explicações sobre a 
distinção entre os seus tipos: típico, atípico e de trajeto, além de ilustrada 
com figuras de uso indevido ou impróprio do maquinário, coisas do tipo 
apoiar uma escada na fiação de eletricidade. Ela me passava, sem dúvida, 
uma quantidade enorme de informação, que eu recebia de forma passiva, 
e, depois de quase uma hora de integração, tornava-se cada vez mais difícil 
acompanhar a leitura que ela fazia dos slides. Assim, ela passou pelas doze 
regras de ouro de prevenção de acidentes sem que eu conseguisse memori-
zar uma única delas.

Com efeito, minha capacidade de concentração tinha se esvaído quase 
no mesmo instante em que ela começou a falar sobre o sistema da gestão 
da qualidade, implantado há pouco mais de um ano na empresa. Mesmo 
assim, lembrei-me da famosa cena do filme Tropa de Elite em que o Capitão 
Nascimento traduz a palavra estratégia em diversas línguas estrangeiras, 
quando ela explicou que a palavra qualidade vinha do latim qualitate, o 
que me parecia irrelevante naquele momento. Exibindo um slide com as 
pirâmides egípcias, prosseguiu dizendo que a preocupação com a quali-
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dade já existia na Antiguidade. Confesso que me pareceu um exagero, mas 
o cansaço tinha me alcançado e eu não conseguia mais acompanhar o ritmo 
da informação. Qualidade, dizia ela, estaria relacionada com a satisfação 
do cliente, a correta realização dos processos de trabalho, o aumento das 
vantagens competitivas e a redução de custos com lucros contínuos para a 
empresa, e, com o propósito de ampliar a qualidade, a empresa tinha ado-
tado o sistema de gestão de qualidade pautado pela metodologia 5S, que 
alude a cinco palavras japonesas: seiri, seiton, seisō, seiketsu e shitsuke, que 
correspondem, respectivamente, aos sensos de utilização, organização, lim-
peza, saúde e disciplina. Ela ilustrou, então, como o 5S havia contribuído 
para a mudança de pequenas coisas do cotidiano: por exemplo, o acúmulo 
de papeis desnecessários era agora evitado, assim como pequenos lanches e 
café não eram mais consumidos nas mesas de trabalho. Eu já estava pronto 
para consignar minha estupefação com a exemplificação retirada da banali-
dade do dia a dia, quando Brigite anunciou o fim da apresentação de integra-
ção, desejando-me boas-vindas à empresa e informando que eu iria agora 
assistir a um vídeo institucional. Ou seja, depois de pouco mais de uma 
hora e quinze minutos acompanhando a apresentação de um PowerPoint 
de 96 slides e de uma rápida pausa para ir ao banheiro, reinstalei-me con-
fortavelmente na cadeira para assistir a 13m50seg de imagens retratando a 
trajetória institucional da empresa.

Em seguida, ela me anunciou que haveria mais uma apresentação, 
dessa vez relacionada com as práticas do trabalho que eu iria realizar, ou 
seja, um treinamento operacional. Descobri assim o que eu estaria trans-
portando: confecções, autopeças, calçados, material médico-hospitalar, 
medicamentos e artigos de informática. Eram caixas de entre 5 e 50kg, 
com dimensões de 70cm de largura e/ou altura e 120cm de cumprimento. 
Recomendações que me pareciam óbvias eram enfatizadas, provavelmente 
porque, embora evidentes, não eram necessariamente observadas: o empi-
lhamento das caixas é feito sempre das maiores para menores, sem ultra-
passar o limite de três unidades, com os adesivos de seta apontando sempre 
para cima. Quando a caixa trouxer o símbolo de uma caveira, o supervisor 
deve ser acionado, pois ela indica se tratar de mercadoria tóxica, com risco 
de morte, que não é, contudo, transportada pela empresa. Na verdade, além 
das mercadorias proibidas, tais como inflamáveis, radiativos e corrosivos, a 
lista de material não transportado pela empresa é enorme, incluindo, entre 
outros, motores de veículos, cristais, produtos a granel, perecíveis ou con-
trolados, carga viva, artesanato e móveis. Quando várias caixas estão reu-
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nidas em uma única nota fiscal, trata-se do transporte de volumes em lote, 
o que não se confundiria com a aglutinação de volumes, pois nesse caso, 
embora eles estejam sendo levados para o mesmo local, há mais de uma 
nota fiscal envolvida.

Embora essa segunda apresentação estivesse diretamente relacionada 
com a parte operacional, era eminentemente teórica. Dessa forma, aprendo 
as cinco regras necessárias para fazer uma correta paletização a partir de 
uma sequência de fotos: volumes posicionados de forma simétrica, com os 
mais pesados servindo de base para os mais leves e adequado respeito da 
simbologia, envolvendo os volumes por completo com o filme stretch, sem 
ultrapassar os limites do pálete. Ao imaginar como eu me sairia fazendo 
uma paletização, algo me diz que o resultado será desastroso. Resolvo não 
prolongar o exercício especulativo e reconcentro-me na apresentação, 
enquanto Brigite fala-me do engaiolamento das mercadorias. De novo, 
aprendo que há três regras a serem seguidas: volumes de forma simétrica 
com o mínimo de espaço entre eles, respeitando a simbologia e colocando 
os pesados como base para os mais leves. Observo que as regras não diferem 
daquelas da paletização, e recebo uma réplica imediata:

– Claro! É só seguir a lógica!
Na verdade, desde o início dessa segunda apresentação, tudo me parece 

lógico e intuitivamente óbvio, mas alguma coisa me diz que ela não estaria 
ali se não fosse necessário rememorar aquelas recomendações.

Passamos, na sequência, às etiquetas, cujo conteúdo espelhava a nota 
fiscal com suas indicações de remetente, destinatário, peso, medida, valor 
mercantil e descrição do produto. Na etiqueta, havia as seguintes informa-
ções: filial do destino e correspondente rota, número da nota fiscal, número 
de volumes e, quando se trata de volumes agregados, número de notas adi-
cionais, tipo de frete, que pode ser FOB ou CIF, além do código de barras. 
A colocação das etiquetas comporta oito regras básicas: respeitar a simbo-
logia da caixa, etiquetar sempre na maior face, não etiquetar as quinas do 
volume, não superpor à etiqueta do cliente, verificar se ela está bem colada, 
bem como sua qualidade de impressão, não colocar mais de uma etiqueta 
e usar etiquetas azuis para a mercadoria farmacêutica. Normalmente, o 
processamento dos volumes é feito manualmente, já que nem todas as filiais 
possuem sorter, que, por sua vez, realiza o processamento automático ape-
nas dos volumes entre 500g e 50kg.

O peso é, aliás, uma variável proeminente ao longo de todo o processo 
de transporte. Nas carretas, por exemplo, os volumes devem estar concen-
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trados no centro, sem ultrapassar o peso total de duas toneladas. Ela explica 
ainda as diferenças entre carga miolo, lateral e lastro, bem como as oito 
regras para sua distribuição dentro do veículo, que mal consegui registrar, 
pois, decorridas quase duas horas de apresentação, por maior que fosse meu 
esforço de concentração, o cansaço se traduzia em uma enorme dificuldade 
de acompanhamento. Registro, contudo, que o carregamento é avaliado por 
uma equipe que determina a necessidade de reciclagem dos empregados em 
função do risco de avaria ou extravio das mercadorias.

Indago se esse é o trabalho que irei fazer como conferente, mas ela me 
explica que não, pois isso é feito por uma equipe especializada. Brigite me 
explica, então, que meu trabalho consistirá em conferir e ajudar a carregar 
o caminhão, sendo que também está previsto que irei fazer uma rota de 
entrega para ver como funciona o trabalho. Digo que estou com medo de 
errar, cometer alguma bobagem, quando ela me diz que aquele é meu pri-
meiro dia de trabalho e que errar faz parte do processo. Não sei se isso me 
deixa mais ou menos tranquilo, mas resolvo não pensar no assunto, dizendo 
para mim mesmo que quero apenas fazer um serviço correto. Depois dessas 
duas longas apresentações, sou, enfim, liberado para almoçar no refeitório 
da empresa, para onde sou conduzido por Brigite, que solicita a liberação da 
roleta para minha entrada.

O refeitório é acanhado, mas convidativo. Caminho até o carro tér-
mico e descubro que podemos nos servir de duas porções de proteína, 
sendo livre o serviço em relação ao resto da comida. Faço meu prato com 
arroz, feijão, farofa, salada e escondidinho de linguiça, além de servir-me 
de uma generosa dose de um suco de abacaxi. A comida é bastante gostosa 
e dá até vontade de repetir o escondidinho, mas lembro que a proteína é 
porcionada, o que impede uma segunda rodada. Não somos sequer vinte 
pessoas a comer no refeitório, mas o barulho que fazemos concorre inten-
samente com a televisão que transmite um jornal televiso qualquer. Na 
verdade, ninguém parece olhar para a TV. Não há um único empregado 
almoçando sozinho como eu, que distribuo sorrisos sem sucesso. Ninguém 
se aproxima para conversar ou perguntar quem sou, quando comecei na 
empresa. Talvez eu devesse fazer o esforço de aproximação, mas as rodas 
de conversa às mesas parecem tão bem definidas que não me sinto con-
fortável para tentar uma aproximação. Termino minha refeição e abdico 
da sobremesa, dirigindo-me ao café, que é servido na saída do refeitório. 
Tomo dois copinhos, enquanto leio os pequenos cartazes afixados em um 
mural acima da bandeja do café.
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Quando estou saindo, vejo Brigite entrar com Eshilei. Cumprimento-as 
à distância e desejo bom apetite. Conforme me foi previamente explicado, 
eu tinha agora um longo período de descanso. Olho ao redor do pátio, que é 
enorme, e não vejo nenhum movimento, pois um calor modorrento parece 
arrefecer os ânimos de todos. Alguns empregados aproveitam as pou-
cas sombras para tirar um cochilo. Do outro lado do muro, há um movi-
mento intenso na Dutra. Carros cruzam dirigindo-se tanto para a Baixada 
Fluminense quanto em direção à Avenida Brasil. Encontro um banco de 
praça próximo ao refeitório e nele me instalo para olhar meu celular. Vejo 
uma quantidade enorme de mensagens, que tento responder sem muita 
pressa, pois tenho a sensação de que a espera será longa. Ao cabo de quinze 
minutos, só me resta navegar pela internet devorando meu pacote de dados. 
Eventualmente, algum empregado passa por mim, e nos cumprimentamos 
com um boa tarde protocolar e respeitoso. Lentamente, o tempo vai se 
esvaindo enquanto penso no que será o treinamento da tarde.

Depois de um longo tempo de espera, Brigite aparece e me convida 
para conhecer o galpão onde trabalharei. É um enorme espaço retangular, 
com pé-direito altíssimo, cujos lados menores estão voltados para a Estrada 
São João-Caxias e a Via Dutra. No lado da Estrada, ficam as docas para 
estacionamento das carretas que chegam trazendo encomendas, ao passo 
que, do lado da rodovia interestadual, fica um pequeno prédio de dois 
andares, onde, em dois grandes espaços comuns, sendo um por andar, tra-
balham os colaboradores administrativos. Brigite me conduz pelo prédio 
administrativo, apresentando-me ao gerente de operações Ascânio, que me 
recebe bem, fazendo ainda um comentário sobre a importância de conci-
liar o trabalho teórico universitário com a prática profissional. Como essa 
fora a explicação dada pela empresa para minha presença ali, digo que a 
observação tem toda a pertinência, mas fico torcendo para ele não me fazer 
perguntas mais específicas sobre meu suposto trabalho docente de logística. 
Enquanto ele me deseja sorte, agradeço a oportunidade quase ao mesmo 
tempo que nos despedimos.

Caminhamos entre diferentes mesas, subimos ao segundo andar, e lá 
sou apresentado ao gerente regional Wilson, que, junto com Brigite, é o 
único ali que tem conhecimento de minha condição profissional de magis-
trado. Conversamos um pouco, e descubro que ele é paulista e tem 30 anos 
de empresa, tendo passado por Porto Alegre e Curitiba antes de se fixar 
no Rio de Janeiro há pouco mais de sete anos. Pergunto qual foi a melhor 
cidade em que morou, e ele me responde que gostou de todas, que teve boas 
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experiências em todos os lugares por onde passou. Despedimo-nos com 
ele me desejando sorte com o trabalho. Finalmente, Brigite me apresenta 
William, o encarregado supervisor de plataforma com quem irei fazer o 
treinamento vespertino.

William é um jovem forte, bem-disposto, que trabalha na empresa há 
oito anos. Passou pela informática e pelo setor de controle de perdas antes 
de se tornar encarregado. Com ele, caminho pela área administrativa, onde 
repassamos as notas fiscais e recebo informações bem genéricas sobre as 
operações da empresa. Minha impressão é de que se trata de um trabalho 
repleto de minúcias, cheio de detalhes. Em seguida, ele me leva para o 
interior do galpão, onde, naquele horário, não há praticamente nenhum 
movimento. Caminhamos pelo corredor central do galpão, que se estende 
do espaço administrativo até o setor de importação e triagem na outra 
extremidade, tudo dominado pelo sorter, que se estende por quase todo o 
espaço aéreo com seus mil tentáculos que levam diretamente aos diferentes 
boxes de distribuição.

Ele me explica que a operação começa pela importação das encomen-
das trazidas pelas carretas, quando é efetuada sua triagem. Inicialmente, 
todos os volumes são bipados para entrar no sistema, além de verificada sua 
conformidade com o padrão utilizado pelo sorter. Quando adequados ao 
padrão utilizado, os volumes tramitam pela esteira automática e são dire-
cionados para os boxes onde estacionam os pequenos caminhões que fazem 
as entregas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na verdade, cada um 
dos boxes tem uma destinação específica, que cobre um bairro, apenas uma 
parte dele ou, ainda, um conjunto de bairros. Quando não existe conformi-
dade, os volumes são então triados manualmente, o que também ocorre na 
hipótese de haver alguma avaria. Nesse caso, é feita, inicialmente, uma con-
ferência de conteúdo, assim como da nota fiscal, tudo seguido da lacração 
do volume avariado, que é, então, encaminhado para a zona de distribuição 
pertinente. Entusiasmado, William dirige-me, então, uma pergunta:

– Conferente faz o quê? Confere?
Mal tenho tempo de esboçar uma resposta, pois ele mesmo responde:
– Não, ele é gestor de box!
No galpão, há três diferentes escadas. William faz-me subir a pri-

meira delas, que fica bem centralizada em frente ao setor de importação e 
triagem. É a escada que leva ao espaço de controle do sorter, que naquele 
momento está em manutenção. Enquanto os mecânicos conversam tran-
quilamente, olho para a longa esteira parada e, fascinado, fico imaginando 
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o trabalho de separação que é por ela realizado. Caminhamos um pouco 
ao longo do sorter, que, infelizmente, eu não veria funcionar em momento 
algum. Descemos e dirigimo-nos para a segunda escada, que ficava em um 
dos lados do setor de importação e triagem. No final dela, há um pequeno 
mezanino com uma sala aquário onde são tratados os volumes recusados 
pelo destinatário ou cuja entrega depende de agendamento. Em frente à 
sala, perfilam-se várias estantes, onde são estocados os volumes ali tratados.

Caminhamos um pouco por ali, examinando os diferentes tipos de 
volumes expostos, até William sugerir que devemos olhar o outro mezanino, 
cujo acesso se faz pela terceira escada, na outra ponta do setor de impor-
tação e triagem. Repetimos o mesmo procedimento e chegamos ao outro 
mezanino, que se estende por cima de vários boxes, quase de uma ponta 
à outra do galpão. Trata-se, na verdade, de um espaço de estocagem para 
maiores quantidades, cuja distribuição não é imediata. Percorremos quase 
sua totalidade, observando os diferentes volumes, com William fazendo 
uma leve sabatina para ver se eu conseguia explicar os registros das etique-
tas. Após descermos, paramos em frente aos boxes e recebo novas expli-
cações: o galpão é dividido em quatro zonas, sendo que ele é responsável 
por uma delas. Cada conferente é, por sua vez, responsável por dois boxes, 
sendo que cada um deles conta com dois ajudantes para realizar o carrega-
mento. William me explica que todos botam a mão na massa e contribuem 
para o êxito cotidiano da operação, que exige muita comunicação. Aliás, 
repete isso quase como um mantra:

– Comunicação é fundamental para esse trabalho!
Não se trata apenas de falar uns com os outros, mas também de saber 

dar ordens, coordenar o trabalho alheio, fazendo que com a engrenagem 
da distribuição de encomendas funcione da forma mais azeitada possível. 
Qualquer comunicação truncada pode gerar um transtorno gigantesco, 
cuja correção não é facilmente efetuada. Durante nossa conversa, ele não 
perde nenhuma ocasião para repetir o mantra. Parados ali no centro do 
galpão, enquanto ele repete as mesmas explicações pela segunda ou terceira 
vez, observo os espaços de estocagem para cidades mais distantes: Campos 
dos Goytacazes, Juiz de Fora, Resende, Vitória. Assim, concluo que o galpão 
é um grande hub da empresa no Rio de Janeiro. Quando rumamos para o 
prédio administrativo, vejo os terceirizados que se preparam para lavar o 
chão do galpão. Cumprimento-os, desejando sorte na realização da tarefa, 
que irá certamente consumir um tempo enorme. Embora William pareça 
querer estender o treinamento um pouco mais, sou salvo por Brigite, que 
me chama para falar sobre o dia de trabalho.
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Despeço-me de William e, com ela, rumo para o departamento de 
recursos humanos. No caminho, ela me explica que a empresa decidiu man-
dar Marcelo Augusto acompanhar as entregas no Centro de Niterói e que 
eu irei para uma empresa em Duque de Caxias, onde o processo de entrega 
e coleta dura o dia inteiro. Em outras palavras, minha experiência seria em 
um lugar fixo, sem maiores andanças. Como eu não conseguisse esconder 
minha frustração, indago se há alguma outra possibilidade, e ela me fala no 
Centro do Rio. Abro imediatamente um sorriso e me digo que aquela pode 
ser uma experiência ainda mais interessante: fazer entregas em uma área em 
que normalmente transito em outras condições. Fico imaginando a possi-
bilidade de encontrar alguém, de não ser reconhecido. Peço, então, que ela 
me escale para o Centro e recebo uma resposta positiva.

Quando chegamos ao seu departamento, ela me pergunta como irei 
voltar para casa, e explico que caminharei até o Grande Rio, pois tinha dei-
xado meu carro no estacionamento do shopping. Ela me diz que aquilo não 
era necessário e que, na sexta-feira, no meu dia de trabalho, eu podia deixar 
o carro na empresa, bastando para tanto enviar uma cópia do IPVA para ela 
informar à vigilância. Além disso, disse-me ela, eu teria que abrir a mala do 
carro no portão de entrada para fins de controle. Não recusei a oferta, que 
facilitava enormemente minha vida, e despedi-me agradecendo pelo longo 
dia de integração e treinamento. Eu havia aprendido muito, mas temia não 
conseguir colocar tudo em prática quando chegasse a hora da verdade. Eram 
16h25 quando passei caminhando pelo portão da empresa. Refiz o caminho 
da manhã até o shopping, onde entrei para pagar o estacionamento e tomar 
uma água. Minha sede escondia uma intensa apreensão diante de mais um 
dia de trabalho braçal que se avizinhava.

Depois de uma breve visita ao consulado italiano e um almoço deglu-
tido a jato no aeroporto, minha quinta-feira foi consumida por uma rápida 
viagem a Brasília, um bate-volta para uma reunião na Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat). Eram 
21h40 quando pousei de volta no Rio de Janeiro, ansioso por chegar logo 
em casa e ter uma boa noite de sono antes de meu dia de trabalho como 
conferente. Como eu devia me apresentar apenas às 8h30, não seria neces-
sário acordar muito cedo, mas o temor de algum contratempo no trânsito 
fez-me programar o despertador para 6h30. Assim, eu teria uma hora para 
minha higiene e um bom café da manhã, além da leitura do jornal, e outra 
hora para o deslocamento até São João de Meriti.
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De fato, saí de casa às 7h35 e 40 minutos depois cheguei à Braspress. 
No portão, tudo correu como indicado por Brigite dois dias antes: minha 
entrada foi autorizada, após eu abrir pessoalmente a mala vazia do carro 
para o vigilante inspecionar. Cruzei o pátio e estacionei de frente para a 
Rodovia Presidente Dutra, ao lado do carro do gerente Wilson, que me 
cumprimentou desejando um bom dia de trabalho. Dirigi-me, então, ao 
departamento de recursos humanos, onde deveria me apresentar, não sem 
antes passar no banheiro, e lá chegando fui recepcionado por Marcelo 
Augusto, que, brincando, dizia estar me esperando há mais de meia-hora. 
Ele me pergunta como tinha sido a reunião em Brasília, e, quando comecei 
a responder, fui interrompido por Brigite, que desejava me entregar o valor 
do tíquete-refeição pelo meu dia de trabalho. Recebido o correspondente 
dinheiro, ela sugere que devemos nos dirigir para o terminal.

Obedientes, passamos no guarda-volumes para deixar as mochilas, 
que não são autorizadas naquele espaço. Em seguida, acompanhados de 
Brigite, rumamos para o terminal ainda conversando sobre a reunião de 
Brasília e sobre as mudanças que estavam sendo propostas para o processo 
formativo da magistratura trabalhista. Lá não havia a ebulição da madru-
gada, quando chegam as primeiras carretas do dia. Mesmo assim, havia 
muito mais vida do que no dia do treinamento. Demoramos um pouco até 
encontrar William, que é por ela informado sobre nossas respectivas equi-
pes: Marcelo irá trabalhar com Vladimir em Niterói, enquanto eu acompa-
nharei Ângelo no Centro do Rio. Brigite então se despede nos desejando 
um bom trabalho.

Nos minutos seguintes, enquanto a triagem é concluída, William 
reproduz boa parte das explicações fornecidas no treinamento, agora 
exemplificadas pelo trabalho dos demais empregados. Ouvimos atenta-
mente, tentando não exibir qualquer enfado diante da repetição. Na ver-
dade, William tem total domínio da operação, e é perceptível sua satisfação 
em nos explicar tudo de novo, despejando uma enxurrada de informações 
que mal conseguimos registrar. Finalmente, com o começo do carrega-
mento, ele nos encaminha para os nossos respectivos boxes. Despeço-me 
de Marcelo e William e sigo para o meu box, onde sou apresentado à equipe 
com que trabalharei:

– Muito prazer, Ângelo.
– Prazer, Roberto.
– Eduardo, mas ninguém me chama pelo nome. Aqui todo mundo me 

conhece como Mazaropi.
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– E eu sou conhecido como Charada, emenda Ângelo.
– Prazer, Adriano.
– Adriano não tem apelido? – indago.
– Não, não tenho não.
– Então é Adriano Adriano.
Depois de explicar que Hipólito, que também faz parte da equipe, 

foi cedo para o Centro e está guardando nossa vaga, Charada me incor-
pora rapidamente ao trabalho. Plantado na porta do box, um conferente 
canta o número da nota, e, com base nessa informação, a equipe procura 
o(s) volume(s) correspondente(s) para levá-lo(s) para o baú do caminhão. 
Localizamos uma nota depois da outra: um volume, três volumes, dezes-
sete volumes, cinco volumes, Cuidado, isso é um computador! Quando uma 
embalagem não é localizada, é como se o mundo parasse: olha-se ao redor, 
refaz-se a busca, checa-se no box vizinho, enfim, faz-se o impossível antes 
de registrar a ausência. Quase no final, Charada rejeita um volume avariado, 
pois, segundo ele, o destinatário é muito chato e vai recusar, além de botar a 
culpa na gente.

Levamos quase meia hora para concluir o carregamento, que todos 
diziam ter diminuído muito, pois o movimento não era mais o mesmo, 
reduzido pela crise e pela violência. Ao final, tínhamos uma avaria e três 
volumes não localizados, além de dois volumes que equivocadamente esta-
vam em nosso box. Enquanto esperávamos o desenlace administrativo das 
correspondentes notas, começamos a conversar sobre a zona de entregas que 
cobriríamos no Centro do Rio: alcançava um quadrilátero delimitado pela 
Praça da República, pela Avenida Presidente Vargas, pela Rua Uruguaiana 
e pela Rua da Carioca. Pareceu-me enorme, mas preferi não dizer nada 
depois que Mazaropi informou que fazia essa área havia uns quinze anos.

Quando a liberação chegou, embarquei no caminhão com Charada e 
Mazaropi, deixando Adriano na sede para receber os caminhões que che-
gariam de tarde. Quando fomos lançar o horário de saída no terminal do 
caminhão, Charada, que descobri então ser o nosso motorista, perguntou 
qual era a minha matrícula. Como respondi que não tinha, iniciou-se um 
debate entre eles que produziu uma explicação para aquela situação: como 
eu vinha da filial de São Paulo, era necessário passar na sala dos recursos 
humanos, informar que o carregamento fora concluído e que estávamos 
saindo no caminhão 2226. Minha origem paulista era uma ficção por eles 
produzida, muito diferente da justificativa acadêmica inventada previa-
mente por Brigite, mas preferi não contestá-la e segui fielmente a orien-
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tação, passando antes no guarda-volumes, onde recuperei minha bolsa. 
Despedi-me, em seguida, de Brigite, após dar as informações passadas por 
Charada, que me aguardava com o caminhão na porta. Embarcamos eu e 
Mazaropi, que me apontou um colega se dirigindo para o ponto de ônibus. 
Era Cirilo, o quinto membro de nossa equipe, que se juntaria a Hipólito 
para formar uma dupla de entregas, enquanto eu e ele constituiríamos a 
outra, cada uma delas com um pranchão. Charada, por sua vez, passaria o 
dia tomando conta do caminhão, que ficaria estacionado no Largo de São 
Francisco de Paula.

Quando obtivemos a autorização de saída, estávamos conversando 
sobre o almoço, os assaltos frequentes, as dificuldades de estacionamento 
e trânsito, o que me fez pensar no engarrafamento da Avenida Brasil. 
Resolvi, por precaução, fazer uma parada no banheiro. Quando voltei, 
Charada ligou o caminhão e explicou o procedimento a ser realizado no 
terminal de computador:

– Primeiro, a gente entra a rota; depois, os códigos do motorista e do 
ajudante; e bota ainda o contato da empresa, caso tenha algum problema. 
Quando envia, o registro vai para São Paulo e para o setor de risco também.

– E você botou código para mim? – pergunto.
– Não, você não tem, pois não é daqui; é de São Paulo, não é?
Nada respondo, até porque sou interrompido por Mazaropi, que quer 

me mostrar as fotos de seus filhos: dois garotos, um de onze e outro de um 
ano. A conversa começa a tomar outro rumo, que é, entretanto, abortado 
por Charada ao nos pedir que coloquemos os cintos de segurança. Como 
o cinto de Mazaropi é abdominal, ele rapidamente atende à solicitação. Eu, 
por outro lado, enrolo-me com o cinto de três pontas, que parece preso 
junto à porta. Aviso que vou abri-la ao mesmo tempo que o faço, apenas 
para ouvir Charada exclamar:

– Nãããããoooooooooo!
– Já era! – diz Mazaropi enquanto fecho imediatamente a porta, sem 

entender nada.
Nisso, uma voz metálica nos informa:
– Abertura da porta direita: o veículo será bloqueado. Atenção, o moto-

rista não é responsável por esta situação (e) somente nossa central poderá 
desbloquear o veículo. A equipe de resgate já foi enviada ao local.

O motor é subitamente cortado, e um alarme dispara de forma inter-
mitente. Não há nada a fazer, salvo esperar. Charada e Mazaropi dizem que 
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vai demorar, já que a central foi transferida para São Paulo e não é mais tão 
ágil quanto antes. Definitivamente, só nos resta esperar. Alguns minutos 
depois, uma voz chama pelo rádio perguntando o que houve. Charada diz 
que não foi nada, que o ajudante abriu a porta para botar o cinto de segu-
rança e que nem saímos ainda da empresa. A central manda um comando 
para o terminal, e o motor volta a funcionar. Finalmente, conseguimos sair.

Ao passarmos pelo portão, indago se já foram assaltados. Charada 
me explica que, na verdade, ele e Mazaropi já foram sequestrados quando 
faziam entregas no Largo da Carioca: com o caminhão parado, eles foram 
obrigados a ficar circulando em um carro e, após toda a mercadoria ser 
descarregada pelos assaltantes, foram largados em frente à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), na Avenida Brasil, de onde retornaram para 
recuperar o caminhão, cuja chave fora deixada embaixo da roda. Mazaropi 
relata então ter tido outro episódio em que esteve envolvido, embora não 
tenha sido a vítima. Na ocasião, seu colega pediu para o porteiro do pré-
dio ficar olhando os volumes no pranchão enquanto ele subia para fazer 
uma entrega, e, quando retornou, as três caixas haviam sido furtadas. Ele 
cai na gargalhada e diz:

– Era tudo material de sex shop, tudo piroca de borracha!
Era impossível não rir junto com ele, primeiro tentando reproduzir a 

cara do assaltante ao descobrir o conteúdo das caixas e, em seguida, con-
tando que, quando foram fazer o boletim de ocorrência, após o colega nar-
rar os fatos, o delegado afastou-o da parede pedindo para ver se a merca-
doria roubada não estava nas suas costas. Era para evitar essas situações 
de assalto que as janelas do caminhão tinham uma tela de proteção que, 
quando tocada, bloqueava o caminhão e disparava o alarme.

Na cabine do caminhão fazia um calor insuportável, além de um 
barulho ensurdecedor oriundo do motor. Nosso papo partia em todas as 
direções e, inevitavelmente, acabou na política. Mazaropi perguntou se o 
Lula estava solto, pois tinha escutado a voz dele no rádio. Charada expli-
cou que era uma gravação antiga, mas preferiu enveredar pela eleição pre-
sidencial, dizendo que era importante escolher quem estava do lado do 
trabalhador e que não pretendia aumentar a idade para a aposentadoria. 
Melhor ainda seria alguém que defendesse uma aposentadoria mais cedo 
para a mulher, pois ela trabalha em dobro. Mesmo assim, nenhum de nós 
tinha um candidato definido.

O trânsito seguia lento e insuportável. Olhávamos os carros ao redor 
e fazíamos comentários. Enveredamos pelas histórias familiares e Charada 
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disse ter duas filhas. Quando contou que a mais nova já tinha lhe dado uma 
neta, abriu um largo sorriso dizendo que ela era motivo de muita alegria 
e felicidade para ele e a esposa. Charada era um verdadeiro batalhador e 
estava investindo em si, fazendo formação para dirigir carreta. Nos finais de 
semana, ele ainda fazia Uber para aumentar sua renda e pagar pelo curso 
de motorista, bem como a mensalidade do próprio carro. Ele repreendia a 
falta de ambição de Mazaropi, que nunca quis sequer tentar ser conferente. 
Curioso, perguntei suas idades e fiquei surpreso quando Charada, que pare-
cia ser mais velho, me disse ter 50 e Mazaropi, que parecia ser bem mais 
novo, falou ter 42 anos. O surpreendente para mim é que, com 51, eu era o 
mais velho dos três.

Tínhamos rodado mais de meia hora, quando passamos pelo entron-
camento da Avenida Brasil com a Rodovia Washington Luís. O engarra-
famento era intenso e Charada resolveu me explicar a geografia da cidade 
comparando a Avenida Brasil com a Marginal Tietê de São Paulo:

– É a avenida que corta tudo.
À medida que avançávamos, ele passou a identificar os bairros de 

nosso trajeto: Penha, Olaria, Ramos, Parque União, Vila do João, Pinheiro, 
Maré e Conjunto Esperança, Bonsucesso, Benfica, São Cristóvão, Caju e, 
finalmente, Centro. Ao me perguntar como era o trânsito em São Paulo, 
embora eu soubesse dizer pouco, respondi que também era muito ruim e 
que, ainda por cima, tinha o rodízio.

O celular de Mazaropi tocou quando estávamos na Avenida Presidente 
Vargas. Era Cirilo querendo saber se íamos demorar. Charada estimou 
nossa chegada em uns dez minutos e recomendou que Hipólito segurasse 
nossa vaga. Eles me apontavam algumas referências da avenida: o edifício 
Balança, mas não cai, a Central do Brasil e, ao fundo, a igreja da Candelária, 
quando resolvi perguntar a origem do apelido Charada. Ele me disse que 
não sabia, que ninguém sabia, que, enfim, tudo era uma charada mesmo. Fiz 
a mesma pergunta para Mazaropi, e ele explicou:

– Eu fiquei zoando com um colega dizendo que ele era a cara do 
Costinha, até que ele, irritado, me disse: Quer dizer que eu sou o Costinha? 
Ah é, então você é o Mazaropi! O apelido acabou pegando e agora ninguém 
sabe o meu nome, ninguém me chama de Eduardo.

Observei que aparentemente todo mundo tinha apelido e que o Adriano 
parecia ter ficado chateado quando perguntei como ele era conhecido.

– A gente chama ele de Pitú, por causa daquele camarão vermelhão do 
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rótulo da cachaça, mas ele não gosta nem um pouco. Ele já deu até bronca 
no Charada – explicou Mazaropi.

– E qual é o apelido do Hipólito? – indaguei.
– Gigabyte – responderam juntos.
– Gigabyte?
– É que ele desmaiou no trabalho e perdeu a memória. A gente teve 

que levar ele para o hospital e ele ficou lá uma semana até recuperar – escla-
receu Charada.

– Cirilo também tem apelido?
– Esqueleto, aquele do desenho animado, magrinho como ele – emen-

dou Mazaropi.
Não resisti e dei uma sonora gargalhada ao perceber que estaria traba-

lhando com o quarteto Charada, Mazaropi, Gigabyte e Esqueleto, quase ao 
mesmo tempo que eles enfatizavam a importância da brincadeira para man-
ter o ambiente descontraído, sem esquecer, contudo, que é preciso saber ter 
respeito também e lembrar que trabalho é trabalho.

O caminhão contornou uma última curva antes de entrar no Largo de 
São Francisco de Paula e estacionar na Rua Ramalho Ortigão, em frente à 
loja onde antes ficava a tradicional papelaria Casa Cruz. Charada mandou 
que eu esperasse ele autorizar para abrir a porta. Obedeci sem hesitação, 
pois não queria que o caminhão fosse novamente bloqueado. Descendo, 
cumprimentei Gigabyte e Esqueleto e procurei alongar braços e pernas 
adormecidos pela viagem de uma hora e vinte minutos até o Centro. Como 
era quase hora do almoço, Charada apontou-me uma pensão na Rua Sete de 
Setembro, dizendo que ali havia um bom bife a cavalo. Registrei a indicação, 
sem muita convicção sobre o que faria para almoçar.

Descemos os pranchões e começamos a separar alguns volumes para 
entregar naquele pouco tempo que tínhamos até o intervalo para refeição. 
Com o pranchão cheio, Mazaropi me chamou para acompanhá-lo e saiu em 
disparada sem se atrapalhar com o piso irregular de paralelepípedos da rua. 
Pus-me atrás do pranchão, monitorando para que nenhuma caixa tombasse. 
Caminhamos em direção à Rua da Conceição e ali fizemos nossa primeira 
entrega. Enquanto eu entrava na loja, Mazaropi ficava viajando o pranchão. 
Colhi a assinatura do destinatário e voltei imediatamente para a rua, con-
tente por ter corrido tudo bem. Avançamos até a Rua Buenos Aires e entre-
gamos mais uma caixa, repetindo a operação. Não era fácil puxar o pran-
chão, mas havia ainda uma terceira e última entrega antes do almoço na Rua 
da Alfândega. Cumprida a tarefa, regressamos para o caminhão singrando 
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as estreitas ruas densamente povoadas do SAARA, sigla da Sociedade de 
Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega, que passou a designar a região 
que percorre as Ruas da Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires desde 
a Praça da República até a Rua Uruguaiana. Eram 12h10, e resolvemos tirar 
nosso intervalo. Como todos tinham trazido suas marmitas, despedi-me e 
tomei o rumo da pensão, prometendo estar de volta em uma hora.

Caminhei poucos metros até ser interrompido pelo sino do VLT, o 
alerta do bonde moderno inserido na paisagem urbana carioca por ocasião 
das Olimpíadas de 2016. Esperei ele passar e parei diante da pensão, que 
anunciava um self-service com várias opções de carnes, salada e guarnições. 
Não era comida a quilo, pois o preço bem barato era fixo e não dava direito a 
repetição, o que não faria sentido se o custo fosse por peso. Fiquei indeciso 
e procurei alternativas ao redor. Um pouco mais à direita, havia um rodízio 
de massas, que dispensei imaginando que não conseguiria voltar para o tra-
balho após tamanha esbórnia calórica. Lembrei-me do famoso Bar Luiz, um 
antigo restaurante na Rua da Carioca, cujo comércio tradicional vinha desa-
parecendo. Resolvi aproveitar a ocasião, ainda que provavelmente acabasse 
gastando mais do que recebera de tíquete-refeição para o almoço. Rumei 
para lá, já salivando com a ideia de comer um bife à milanesa com salada de 
batata. Foi o que efetivamente fiz, em um rápido almoço regado pela furtiva 
estripulia de um único chope. Como havia imaginado, gastei quase o triplo 
do valor do tíquete-refeição. Paguei em dinheiro e, após passar no banheiro, 
ganhei a rua para retornar ao caminhão.

No caminhão, todos já tinham acabado de almoçar. Com o auxílio de 
uma garrafa de água, Gigabyte escovava os dentes junto ao meio-fio da cal-
çada. Charada me ofereceu água, mas explicou que não tinha copo para 
mim. Fui até a padaria em frente e consegui um copo de plástico, devida-
mente guardado na cabine do caminhão para reutilização ao longo da tarde, 
após eu tomar um longo gole da água oferecida por Charada. Gelada, ela 
suavizava o calor que eu sentia por conta da calça comprida do uniforme e 
das duas meias que tinha posto para meus pés não ficarem sambando den-
tro do calçado.

Repassamos as notas e partimos com o pranchão para uma entrega na 
Rua Buenos Aires. Descemos, aproveitando os espaços vazios proporciona-
dos pelos trilhos do VLT, a Rua Sete de Setembro e, depois de passar pela 
Praça Tiradentes, viramos na Rua Regente Feijó. O sistema de alto-falantes 
da Rádio SAARA tocava Linha do Equador, com Djavan: Luz das estrelas/
Laço do infinito/Gosto tanto dela assim/Rosa amarela/Voz de todo grito/Gosto 
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tanto dela assim. Bem que podia ser a versão cheia de swing do Cláudio 
Zoli. De qualquer forma, o som já tinha ficado para trás quando fizemos 
a primeira entrega da tarde. Tudo muito rápido, embora ainda tenha dado 
tempo para uma cliente nos perguntar o preço de uma mercadoria:

– Desculpa, mas a gente não trabalha aqui, não.
Pegamos a Rua Regente Feijó, e, quando viramos na Rua Senhor dos 

Passos, a multidão era entretida pelos alto-falantes, que agora tocavam 
Sim ou Não, com Anitta e Maluma, uma parceria improvável. Entretanto, 
ninguém parecia prestar atenção à música, que competia com as ofertas 
gritadas pelos locutores e com uma impressionante diversidade de ruídos 
urbanos. Dobramos na Avenida Tomé de Sousa e, em seguida, na Rua da 
Alfândega para mais uma entrega.

Quando concluímos a segunda entrega, Mazaropi seguiu pela Rua da 
Alfândega, adotando uma nova rota de retorno para o caminhão. Fiquei 
confuso e perguntei a razão da mudança: íamos fazer duas coletas. Embora 
a cena fosse praticamente a mesma – ele puxava o pranchão com enorme 
destreza e eu corria ao lado tentando não ficar para trás –, a trilha sonora 
era diferente, já que os alto-falantes reproduziam Ferrugem e Bruno 
Cardoso cantando É Natural. Viramos na Rua Gonçalves Lédo, após fazer a 
primeira coleta. Descemos em uma linha quase reta até chegarmos ao Beco 
do Tesouro, onde fizemos a segunda coleta, dessa vez de duas caixas. Como 
as coletas tinham sido passadas pelo rádio, não tínhamos nenhuma nota 
correspondente para carregar, o que não impediu Mazaropi de reclamar 
comigo sobre a ausência de bolso na calça para guardar nossos pertences ou 
mesmo algo como as notas de coleta. Demos meia-volta para regressar, pois 
ele não queria passar pela Avenida Passos. Fomos até a Praça Tiradentes e 
voltamos pelos trilhos do VLT ao longo da Rua Sete de Setembro.

O turno vespertino mal começara e eu já estava exausto, sofrendo uma 
enormidade com o calor. Minha aparência não devia ser das melhores, 
pois Charada praticamente me ordenou que bebesse água. Não contestei a 
ordem, e, por duas vezes, enchi o copo de plástico que guardara na cabine. 
Perguntei se não podíamos carregar uma garrafa de água conosco, mas 
Mazaropi me respondeu com outra indagação:

– Vai carregar onde?
Resolvi tirar um dos pares de meia e transformar minha calça em 

bermuda, aproveitando que havia um zíper nas duas pernas pouco abaixo 
dos joelhos. Eu estava guardando as meias e os pedaços de calça em minha 
mochila, quando Charada apareceu com uma garrafa plástica de água vazia 
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indagando se alguém queria urinar. Tomei um susto e, sem coragem para 
perguntar como faria uso daquela garrafa, agradeci polidamente. Ele guar-
dou a garrafa e começou a arrumar nosso pranchão, enquanto descansáva-
mos um pouco. A conversa fluía solta, cheia de referências às entregas:

– Vamos fazer a Avenida Rio Branco? – indaguei.
– Não, a gente vai só até a Rua Gonçalves Dias – respondeu Mazaropi.
– Eles passaram a Avenida Presidente Vargas para a gente – emendou 

Charada.
– Mesmo?
– Mandaram pelo rádio.
Mazaropi levantou-se e chamou para nova rodada de entregas, dessa 

vez na direção oposta.
Entramos na Rua do Ouvidor, passando em frente da tradicional 

Confeitaria Manon. Ali, o comércio mudava de perfil assim como a trilha 
sonora que vinha do interior das Lojas Americanas, onde tocava Cherish, 
com Kool & The Gang. Repetíamos a mesma cena das entregas preceden-
tes: Mazaropi puxava o pranchão e eu acompanhava vigiando a trepidação 
proporcionada pelos paralelepípedos para que as caixas não caíssem na rua. 
Dessa forma, ele ditava o ritmo e eu corria atrás para não perdê-lo de vista. 
Dobramos na Rua Uruguaiana e chegamos à loja de artigos religiosos onde 
faríamos a entrega de doze caixas. Fomos recebidos pela gerente, que me 
pediu para levar a mercadoria até os fundos. Fui e voltei uma meia dúzia de 
vezes, carregando ora uma, ora duas caixas, mas sempre praguejando por 
aquele esforço extra. Ao final, coletei sua assinatura na nota e me despedi 
desejando um bom final de semana.

O calor era horrível, meus pés doíam enormemente, e, ao longo da Rua 
do Ouvidor, Mazaropi driblava os camelôs com destreza. Entramos na Rua 
Gonçalves Dias e caminhamos até o local da próxima entrega: uma livraria 
especializada em obras religiosas e de catequese. Entrei, avisei que trazia 
três volumes e recebi uma réplica indicando que era para deixar na sobre-
loja. Olhei a escadaria diante de mim e blasfemei intensamente. Ela não 
era muito grande, mas eu me sentia diante da escadaria de 382 degraus da 
Igreja de Nossa Senhora da Penha. Meu dia de entregador ganhava contor-
nos de promessa antiga não cumprida, cuja culpa eu devia agora expiar ple-
namente. Lá fui eu então: subi, desci, subi, desci, subi e, finalmente, desci. 
Dessa vez, só consegui grunhir um tchau.

Avançamos um pouco mais na Rua Gonçalves Dias e já estávamos no 
local da próxima entrega: uma loja de roupas. Pelo menos, era uma entrega 
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mundana. De seu interior, ecoava uma novidade na trilha sonora da minha 
jornada: Under a Southern Sky, do grupo The Beautiful Girls. Eram dezes-
sete caixas que o vendedor pediu que colocasse em um canto, atrás de uma 
arara. Assim fiz e, quando acabei, tive que esperar o fim do atendimento dos 
clientes. As caixas de som explodiam agora tocando Things on My Mind, da 
banda The Autumn Defense. Era evidente que eu estava incomodando, e os 
vendedores não faziam nenhum esforço para esconder sua insatisfação, até 
que o gerente finalmente resolveu me dar atenção. Nova música preencheu 
o ambiente: Track 19, de Kelvin Jones. Conferimos todas as caixas. Aquilo 
parecia interminável, e, como nos créditos finais de um filme, uma derra-
deira canção desfilou na tela: Tongue Tied, do Grouplove. Colhi a necessária 
assinatura para dar a entrega por concluída e saí da loja antes que atrapa-
lhasse alguma nova venda. Reclamei da demora com Mazaropi, que disse 
ser assim mesmo, já que ali eles conferem tudo.

Demos meia-volta e cruzamos a Rua do Rosário para uma nova entrega, 
agora na Praça Olavo Bilac, onde fica o Mercado das Flores. Paramos na 
porta do prédio, e sofro com os dois volumes que tenho que carregar diante 
das portas de vidro e do controle de entrada na portaria. Dou conta desses 
obstáculos com grande dificuldade, mas consigo pegar o elevador e che-
gar ao décimo andar, onde devo fazer a primeira entrega. Rodo um pouco 
para localizar a sala, e, quando consigo fazê-lo, a secretária me recebe com 
desconfiança. Explico que é uma entrega, e conferimos a nota: sim, estou 
no lugar certo para entregar uma cama elástica. Fico espantado, mas final-
mente entendo minha dificuldade com as dimensões do volume entregue. 
Estou exausto, suando em bicas, e não urino desde a saída do restaurante. 
Peço para usar o banheiro e pergunto ainda se não seria possível me dar um 
copo de água. Meus dois pedidos são atendidos e volto a me sentir como 
gente, apesar dos dedos dos pés que doem demais. Desço dois andares para 
fazer minha segunda entrega: um computador. Dessa vez, tudo é muito 
rápido e logo me vejo no elevador, descendo para encontrar Mazaropi, que 
ficou vigiando o pranchão.

No caminho de volta para o caminhão, pegamos a Rua do Ouvidor e, 
ao cruzar a Rua Uruguaiana, passamos por um grupo de guardas munici-
pais fardados como se fossem para a guerra: coturnos que emendam com 
proteção articulada para os joelhos, colete, escudo, capacete e gigantescos 
cassetetes. Mazaropi explica que o clima com os camelôs anda tão tenso que 
qualquer faísca pode desencadear o confronto. Enquanto isso, a Confeitaria 
Manon segue cheia de turistas e transeuntes, todos alheios à atmosfera de 
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mercado turco que prevalece nas ruas do Centro. Matando o tempo ao lado 
de uma apontadora do jogo do bicho, Charada nos acena quando entramos 
em seu campo de visão. Ele nos recebe com água e aproveita para entrar no 
baú do caminhão, arriando sua porta. Quando ele reaparece, percebo que 
queria alguma privacidade para usar o urinol improvisado. Ele desce e joga 
o líquido em um bueiro, passando, em seguida, uma água na garrafa para 
posterior reutilização.

– Não há mais entregas para fazer – Charada nos informa.
– Tem coleta ainda? – indago já tirando o calçado para aliviar a dor 

nos pés.
Charada diz que temos que fazer uma coleta na Avenida Presidente 

Vargas, mas que precisamos esperar Gigabyte e Esqueleto, pois são 
muitas caixas:

– Enquanto isso aproveita para descansar um pouco aí.
– Porra, que cansaço!
– Tá ruim? Andou pouquinho hoje...
– Charada, não sacaneia.
– Não andou nada ainda!
Explodimos os três na gargalhada diante de minha fisionomia desfi-

gurada pelo esforço físico da atividade. Deito no pranchão para descansar, 
e o camelô ao lado do caminhão tenta puxar conversa dizendo que tenho 
que usar protetor solar para me proteger do sol quente. Balanço afirmativa-
mente com a cabeça, procurando não prolongar o papo. Ao lado, Charada 
e Mazaropi discutem pelo telefone com Esqueleto por conta de uma recusa 
em receber a mercadoria. Encerrada a ligação, eles prosseguem discutindo. 
Mais alguns minutos, Esqueleto liga a cobrar e desliga. Charada retorna 
a ligação e recomeça a discussão. O imbróglio parece insolúvel, quando 
Mazaropi resolve partir para ajudar.

Enquanto esperávamos, Charada puxou papo e me perguntou se eu 
tinha vindo de carro. Respondi que sim, acreditando que ele estava pergun-
tando sobre meu deslocamento de casa para a Braspress. Na verdade, só per-
cebi que ele se referia à minha suposta vinda de São Paulo quando emendou 
indagando se eu iria ficar no Rio durante o final de semana. Disse que sim, 
e ele imediatamente recomendou uma ida à praia. Repliquei dizendo que 
preferia ver o Flamengo no domingo de manhã no Maracanã. Ele não estra-
nhou minha preferência futebolística e, curioso sobre São Paulo, quis saber 
quanto tempo durava a viagem de carro. Chutei entre cinco e seis horas, 
dependendo das condições de trânsito. Ele insistiu querendo saber a distân-
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cia entre as cidades. Novo chute: entre 400 e 450 km. Finalmente, o assunto 
tomou outro rumo com perguntas sobre o rodízio de carros, que, segundo 
ele, obrigava a ter dois carros. Charada me contou então que já tinha tido 
um carro e uma moto, mas não aguentou pagar IPVA para ambos. Quando 
vendeu a moto, desistiu de trabalhar fazendo entregas. Motoqueiro, ges-
seiro, pedreiro, contato gráfico, motorista de aplicativo, Charada era um 
virador e já tinha feito de tudo. Nosso papo corria solto, saltando de um 
assunto para outro: carros, saúde, filhos e idade, quando Charada começou 
a me mostrar fotos, primeiro, de sua neta e, depois, de sua festa de 50 anos, 
que começou no sábado e só acabou no final do domingo. Ele enumerava 
as bebidas consumidas na comemoração, quando o trio reapareceu dizendo 
que tinha conseguido resolver o imbróglio da entrega. O problema era sim-
ples: Gigabyte estava no endereço errado!

Não havia mais entregas para fazer, porém ainda tínhamos uma coleta 
na Avenida Presidente Vargas que fora passada pelo rádio. Mazaropi suge-
riu que levássemos um carrinho em cima do pranchão e escolhêssemos 
qual deles utilizar apenas quando víssemos os volumes. Assim fizemos, 
e saímos os quatro para buscar a mercadoria. Da Rua Ramalho Ortigão 
fomos para a Rua Reitor Azevedo Amaral e viramos na Rua Uruguaiana. 
Gigabyte puxou papo e perguntou se São Paulo tinha praia. Expliquei que 
tinha apenas no litoral, o que exigia tempo e preparação para um mer-
gulho. Ele me olhou com ar incrédulo e disparou na frente puxando o 
pranchão. Corríamos separadamente como se estivéssemos em uma com-
petição atlética de meio-fundo: eles compunham o primeiro pelotão de 
atletas quenianos na Corrida de São Silvestre, enquanto eu era um sedentá-
rio disfuncional e desesperado tentando acompanhá-los. Meus pés doíam 
demais! Como o sinal para pedestres da Avenida Presidente Vargas estava 
fechado, consegui alcançá-los para juntos atravessarmos suas dezesseis fai-
xas de rolamento e canteiros. Enquanto esperávamos, Esqueleto olhou-me 
e disparou uma inesperada pergunta:

– Tem muita mulher em São Paulo?
Mal tive tempo de responder que era igual a qualquer outro lugar, pois 

os carros e ônibus pararam diante do sinal vermelho e o bonequinho verde 
apareceu no semáforo liberando nossa travessia pela avenida. Chegamos ao 
local de coleta e fomos surpreendidos pela saída de dois outros entregado-
res da Braspress:

– Olha o Aedes aí, gente! – disse Mazaropi.
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– O que que tu tá fazendo aí? – completou Esqueleto.
– Entrega – replicou Aedes.
– E a coleta?
– Ficou para vocês.
Meus três parceiros subiram com o carrinho. Fiquei dividindo a cal-

çada com os pedestres e uma fila de camelôs, até que o porteiro me pediu 
para encostar o pranchão na parede e não impedir o acesso ao prédio.

Comprei uma garrafa de água mineral para matar a sede. O calor 
estava insuportável, mesmo naquele final de tarde invernal, seja lá o que 
isso signifique em um Rio de Janeiro cujas estações parecem denominar-
se: verão infernal, verão mitigado, veranico e verão próximo. Bebi toda a 
garrafa e pus-me a descansar sentado no pranchão. A coleta é demorada 
e acaba levando quase meia hora, apesar de não serem muitos volumes. 
Foi difícil amarrar tudo no carrinho, eles me explicam já disparando para 
a corrida de retorno ao caminhão: Esqueleto empurra o carrinho ao lado 
Mazaropi, e Gigabyte, vendo minha dificuldade, puxa o pranchão, enquanto 
vou ficando para trás. De vez em quando, eles viram para se certificar que 
ainda estou acompanhando a tropa. Capengando, tento me aproximar deles 
quando contornamos a Imperial Irmandade Nossa Senhora do Rosário e 
São Benedito dos Homens Pretos para retornar ao Largo de São Francisco 
de Paula. Quando chegamos enfim ao caminhão, estou acabado, pronto 
para pedir arrego. Charada, percebendo que estou mancando, explode em 
risos e é acompanhado pelos demais. Colocamos os volumes no baú em 
meio à risadaria. Estou destruído, e eles me ironizam perguntando: Quem 
te mandou vir de São Paulo para sofrer conosco?

Nem respondo e parto procurando um lugar para urinar antes de 
regressarmos para a base em São João de Meriti. Pergunto ao redor e um 
guardador de carro me orienta a fazer entre dois carros no estacionamento 
da lateral da Igreja São Francisco de Paula. Fico preocupado, achando que 
aquilo é pecado, mas tento me tranquilizar dizendo que deve recair na cate-
goria dos veniais. É aquilo ou o urinol improvisado no baú do caminhão. 
Contando com a compreensão divina, faço minha escolha e me alivio entre 
um Golf e um Civic.

No caminhão, Charada está organizando nossa saída e, quando me vê, 
solta um grito alegre:

– Paulista, você tava sumido!
Pronto, eu tinha ganhado um apelido como todos os demais. Estava 
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completamente integrado à equipe. Agora, éramos Paulista e Mazaropi, 
Gigabyte e Esqueleto, e Charada. Confesso que fiquei orgulhoso, mas achei 
que meu anonimato tinha ido longe demais, criando uma cumplicidade 
assentada em falsa premissa. Chamei Gigabyte e Esqueleto, que estavam 
saindo para pegar o ônibus, já que a cabine só comportava três pessoas, e 
reuni o grupo na porta do baú. Pedi desculpas e comecei explicando que 
eu era do Rio mesmo, que não vinha de São Paulo. Expliquei que eu era 
juiz do trabalho e que queria conhecer o trabalho deles, pôr-me em uma 
situação improvável para mim mesmo. Eles me olharam espantados, e, sem 
me segurar, desabafei:

– Porra, apanhei pra caralho!
Aquilo foi a senha para todos rirmos juntos, e eles começarem a me 

zoar dizendo que eu não tinha visto nada. Cumprimentei um por um, quase 
ao mesmo tempo que o camelô do protetor solar gritou:

– Olha lá, apertando a mão do juiz! Apertando a mão do juiz!
Difícil conter o riso diante do congraçamento, que passou a incluir 

o camelô. Pedi para tirarmos uma foto juntos diante do ônibus. Todos 
aquiesceram, e batemos várias selfies. Demos um até breve para Gigabyte e 
Esqueleto e entramos na cabine do caminhão. Charada deu-nos um pacote 
de amendoim para o retorno, checou se tínhamos água e mandou botar o 
cinto de segurança, sem abrir a porta.

Eram 17h15 quando Charada tirou o caminhão da vaga e seguiu pela 
Rua Ramalho Ortigão, virou na Rua dos Andradas e, de novo, na Rua Senhor 
dos Passos. Entramos na Rua Uruguaiana e, em seguida, pegamos a Avenida 
Presidente Vargas em direção à Central do Brasil. Tínhamos ficado ali por 
seis longas horas e agora iríamos enfrentar um engarrafamento gigantesco 
para regressar. Nenhum de nós era capaz de estimar nosso horário de che-
gada. Entre amendoins e goles de água, avançávamos muito lentamente. 
Compartilhamos nossos planos para o final de semana: Charada ia fazer 
mercado e depois Uber, enquanto Mazaropi pretendia comprar roupas para 
o filho. Eu não conseguia pensar em mais nada além de descansar. Puxei um 
papo sobre minhas “origens” paulistas:

– Quer dizer que vocês acharam que eu era de São Paulo?
– Achamos mesmo. Pediram até para pegar leve contigo.
– É sério?
– Foi pedido do conferente que te apresentou para a gente. Ele disse 

que era o seu primeiro dia.
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– Mas era mesmo! Tinha que pegar mais leve comigo, pois sou o mais 
velho aqui.

– Quantos anos você tem?
– 51.
– Bobagem, é só um aninho a mais.
Quis saber se Esqueleto e Gigabyte voltavam mesmo de ônibus, mas 

Mazaropi disse que não sabia, que às vezes eles pegavam o metrô até a 
Pavuna e, depois, um ônibus até a empresa. Charada explicou que eles ainda 
estariam por lá quando chegássemos. Era uma pedreira, disse ele, mas, para 
quem quer trabalhar, sempre tem emprego. Orgulhoso, Charada disse que 
nunca tinha faltado, e Mazaropi, pedindo corroboração, completou afir-
mando que só tinha faltado uma única vez, por ocasião de uma daquelas 
enchentes no Rio. Aquela obstinação exibida por eles era realmente impres-
sionante. Pedi para registrar nossa presença na cabine e tirei várias fotos, 
nem sempre bem enquadradas, quando um celular tocou. Era Brigite que-
rendo confirmar se tínhamos realizado a derradeira coleta e saber se eu 
estava bem. Charada deu uma risada e disse que eu estava quebrado, com 
dor no pé, mas que iria sobreviver.

Arrisquei verificar no Waze quanto tempo faltava para chegarmos: a 
voz metálica de Alessandra informou que o tempo estimado no engarra-
famento era ainda de uma hora e dez minutos, que chegaríamos às 19h15. 
Frustrado, fechei o aplicativo e tentei esquecer o congestionamento. Todos 
se calaram diante do mar de carros modorrentos que havia na nossa frente. 
Extenuados, eu e Mazaropi terminamos por cochilar, apenas para sermos 
acordados por um barulho seco ao meu lado. Na briga para trocar de pista e 
não atingir as motos que vinham pelo corredor, o espelho retrovisor do meu 
lado chocou-se com o do motorista de outro caminhão. Charada mandou 
que eu abrisse o vidro e prontamente iniciou uma negociação:

– Quebrou?
– Quebrou!
– Vinte merréis resolvem isso? Quanto é esse vidro aí?
– 50.
– Quanto?
– 50.
Proponho uma vaquinha, mas Charada se recusa, dizendo que a culpa 

foi dele e de mais ninguém. Ele remexe o bolso e grita para o outro motorista:
– Tenho só 40. Pode ser?
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– Tudo bem.
Ele me passa o dinheiro, que repasso para o motorista, com cuidado 

para não tocar na malha de proteção da janela e assim travar o caminhão. 
Charada grita um pedido de desculpas e, dirigindo-se a nós, vaticina:

– O cara vai embolsar o dinheiro. O vidro só trincou, não quebrou. Ele 
não vai trocar é nada.

– É verdade; ele vai chegar na empresa e dizer que nem viu, que não 
sabe como aquilo aconteceu – digo reforçando seu comentário.

O sol já se pôs há muito tempo, mas o calor permanece intenso, e nosso 
retorno parece interminável. É uma viagem sem fim, desgastante, cruel para 
quem passou o dia caminhando pelas ruas do Centro fazendo entregas. 
Encarar aquele engarrafamento como rotina exige tanto tenacidade her-
cúlea quanto paciência de Jó. Quando completamos 90 minutos de viagem, 
resolvo conferir o Waze e quase vou ao desespero com a informação de que 
ainda enfrentaremos uma retenção de 25 minutos na Rodovia Presidente 
Dutra. Mas nem tenho tempo de reclamar, pois uma voz metálica subita-
mente anuncia:

– Atenção! Nossa central constatou um movimento anormal. Este veí-
culo será bloqueado.

– Putz! Bloqueou, bloqueou sozinho – reclama Charada.
Ele me pede para botar a mão para fora, pedindo para deixarem que 

a gente entre em uma área de escape, quase ao mesmo tempo que o alarme 
dispara e passa a funcionar de forma intermitente. Cortado o motor, ficamos 
atravessados na pista mais à direita da rodovia, dialogando por um ou dois 
intermináveis minutos com a central, que quer saber o que houve. Nada, 
gritamos juntos, implorando para que o caminhão seja liberado. Assim que 
o motor volta a funcionar, o terminal de computador registra que a razão do 
corte foi contato com a tela de uma das janelas da cabine, embora nenhum 
de nós tenha tocado nelas.

Mais alguns longos minutos e, quase duas horas depois de termos 
partido do Largo de São Francisco de aula, chegamos à Braspress, após 
percorrer a bagatela de 26km. No pátio, Charada manobrou o caminhão 
para estacionar em uma das docas. Descemos todos e, passando por uma 
pequena entrada, entramos no baú para descarregar os volumes que havía-
mos coletado. Embora com dores no corpo, quis ajudar e quase deixei cair 
uma caixa, enrolado com seu peso. Charada percebeu minha dificuldade e 
gritou para Esqueleto e Gigabyte, que se aproximavam já de banho tomado:

– Ajuda o Paulista aí!
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Eles vieram em meu socorro, assim como Mazaropi, que me pedia 
Calma, Paulista! Mal consegui esconder meu espanto, pois, mesmo depois 
de ter explicado as verdadeiras razões para minha presença, eles continua-
vam a me chamar pelo apelido recém-outorgado.

Brigite, que me esperara para se despedir, não entendeu nada, mas 
se aproximou para saber se tudo tinha corrido bem. Disse-lhe que sim e 
agradeci intensamente pela acolhida, pedindo que transmitisse meu abraço 
ao Brayan, o responsável paulista, que desde o início encampou a ideia do 
projeto e nos recebeu de braços abertos. Expliquei que tinha sofrido com 
o calor, que devia ter perdido uns três quilos, mas que, por conta disso, eu 
estava mais esbelto para as derradeiras fotografias do dia. Despedi-me de 
todos: Brigite, Charada, Mazaropi, Gigabyte e Esqueleto, e, no meio daquele 
galpão agora silencioso, procurei um banheiro. Caminhei até o carro, esta-
cionado em frente à rodovia, onde agora o trânsito começava a dispersar e 
soprava uma brisa quente.

Nos três dias entre minhas experiências como ajudante de caminhão 
e auxiliar de limpeza, a vida teria seguido sua rotina – descanso no sábado, 
futebol no domingo e aulas na segunda-feira – se não fosse pelo trágico 
evento que vitimou o Rio de Janeiro na noite de domingo: o Museu Nacional, 
que eu avistara sob outro ângulo da cabine do caminhão na sexta-feira, foi 
lambido por um incêndio de gigantescas proporções. Nele havia uma infi-
nidade de tesouros culturais, que minha filha mais nova havia recentemente 
descoberto em uma excursão com a escola. Eu mesmo fizera semelhante ati-
vidade extraclasse quando criança. Estarrecidos diante da televisão, ficamos 
horas assistindo aos bombeiros combaterem o fogo que consumia o museu. 
O estado de torpor diante do desastre não me abandonou durante todas as 
minhas aulas de segunda-feira e, pouco antes de dormir, ainda dominava 
meu espírito quando me pus a refletir sobre a logística de meu dia de traba-
lho como auxiliar de limpeza, agendado para o dia seguinte.

Originalmente, eu e três outros juízes – José Antonio, Manoel e 
Marcelo – tínhamos sido designados para trabalhar na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), no bairro de Botafogo, o que não exigiria grandes deslo-
camentos pela cidade. No entanto, fomos informados de última hora que 
nosso posto de trabalho havia sido trocado e que deveríamos nos apresentar 
na Fiocruz, na Avenida Brasil, em Manguinhos. Como não haveria esta-
cionamento, mandei uma mensagem de WhatsApp para Josué indagando 
a melhor forma para chegar ao trabalho. Ele respondeu dizendo que iria 
conosco e pedindo para que estivéssemos todos na estação do metrô de 
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Triagem às 7h. De lá, pegaríamos o trem até a estação de Manguinhos, que 
fica em frente à Fiocruz. Esse arranjo tinha uma forte conveniência para 
nós, pois evitava todas as possíveis confusões na portaria. Resolvi deixar o 
carro na garagem de meu pai e pegar o metrô na estação do Estácio; levar 
marmita para o almoço e, para diminuir o peso da mochila, sair já com o 
calçado do uniforme. Com a logística equacionada, fui dormir ainda pen-
sando nas consequências do incêndio no museu.

Levantei às 6h e levei cerca de meia-hora para fazer minha higiene 
pessoal, tomar café da manhã e sair de casa. Deixei meu carro na garagem 
de papai às 6h45 e me dei conta de que não conseguiria chegar no horário 
combinado. Como chegar atrasado não era sequer uma hipótese, troquei o 
metrô por um táxi, que, dez minutos depois, me deixou em frente à estação 
de Triagem. Não houve jeito: eu estava atrasado. Correndo, subi a rampa 
de acesso. Josué e meus três companheiros de aventura esperavam do 
outro lado da roleta. Comprei um bilhete unitário e me juntei ao grupo. Na 
plataforma do ramal Saracuruna, embarcamos para uma curta viagem até 
a próxima estação, Manguinhos. No trem, fomos conversando sobre meus 
recentes dias de trabalho como gari de praia e ajudante de caminhão.

Desembarcamos e caminhamos cerca de 300 metros para ingressar na 
Fiocruz pela entrada auxiliar situada na Rua Leopoldo Bulhões. Passamos 
pelo controle de segurança sem sermos importunados, após Josué se identi-
ficar. Formávamos uma espécie de fila indiana bagunçada que marchava ao 
longo de uma rua interna do portão de entrada até a giratória que circun-
dava o Instituto Nacional de Controle em Qualidade da Saúde (INCQS). Na 
giratória, pegamos a segunda saída à direita e caminhamos um pouco mais, 
passando por umas oficinas e um estacionamento de terra batida, até che-
garmos ao galpão que funcionava como base para o pessoal da Nova Rio. 
Fomos encaminhados para o vestiário, onde trocamos de roupa e tiramos 
algumas fotos, agora uniformizados. Manoel tirava dúvidas comigo sobre 
as possibilidades de transporte dali para o Aeroporto Santos Dumont, onde 
pegaria seu voo de volta para Campinas no final da tarde.

Não sabíamos ainda exatamente onde iríamos trabalhar e, ao sair do 
vestiário, fomos chamados para uma pequena integração. Não havia neces-
sidade de algo mais complicado, já que tínhamos feito previamente o treina-
mento na empresa. Perguntei onde devia guardar minha marmita, mas me 
orientaram para levá-la comigo, pois haveria um micro-ondas para aque-
cê-la no meu posto de trabalho. Distribuímo-nos ao redor de uma mesa 
retangular comprida e, sem hesitações, explicitamos a hierarquia: de um 
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lado, Josué, o gerente Marco, o tst Benedito e mais um colaborador; do outro 
lado, nós quatro, os novos colaboradores. Havia ainda outra divisão, essa já 
totalmente naturalizada em terras cariocas: estávamos no limite lateral da 
Fiocruz, às margens de uma longa rua interna que atravessa o campus desde 
a Avenida Brasil até a Rua Leopoldo Bulhões, e, do outro lado, ao longo 
da Rua Beira Rio, amontoavam-se as casas da comunidade Parque Carlos 
Chagas. Entre as ruas paralelas, separando geograficamente esses dois mun-
dos ambiguamente relacionados, corre o rio Faria-Timbó, a evidência física 
de nosso abismo social. Fiz um esforço para refrear minha curiosidade em 
torno dessa distribuição espacial e me concentrar em nossa conversa.

Foi um longo papo sobre nossos afazeres, cujo início foi pautado por 
informações administrativas. De fato, Marco, que era a única pessoa com 
conhecimento sobre nossa situação, começou por explicar que o contrato 
com a Fiocruz envolvia 700 colaboradores, dos quais 550 trabalhavam no 
campus, e que nós tínhamos sido acionados por sermos da reserva, que é 
sempre mobilizada para cobrir eventuais faltas. Essa logística era impor-
tante, pois o contrato era remunerado pela cobertura efetiva da área do 
campus. Em outras palavras, o pagamento da empresa era calculado com 
base na razão entre empregados e m², resultando o absenteísmo em prejuízo 
para a empresa. Marco ainda compartilhou conosco seu número de celular 
e disse-nos para chamá-lo se houvesse qualquer tipo de problema.

Parecia que a integração tinha acabado, mas quem recuperou a pala-
vra foi Joaquim, o colaborador desconhecido da mesa. Ele se apresentou 
dizendo que questões técnicas e de segurança deveriam ser abordadas com 
ele e o tst Benedito. Pedindo desculpas, interrompi sua fala para perguntar 
o que era tst.

– Técnico em segurança do trabalho.
Como no meu jargão profissional essa é a forma abreviada com que nos 

referimos ao Tribunal Superior do Trabalho, fiz um Ah!, que ele nem perce-
beu, pois já tinha emendado com as explicações sobre as peculiaridades do 
serviço de limpeza na Fiocruz. Não é que não houvesse áreas administra-
tivas, mas o grosso do trabalho consistia em limpeza hospitalar, incluindo 
laboratórios, biotérios, ambulatórios, produção de vacinas. Era um contrato 
com tantas especificidades que ele terminou por exigir a presença de um 
enfermeiro supervisor de higienização, justamente ele. Entre as particula-
ridades daquele trabalho, ele ressaltava a importância dos colaboradores 
estarem sempre vacinados e saberem lidar com animais. Querendo talvez 
enfatizar a existência de tarefas tradicionais, repetiu as explicações sobre a 



122 Dias improváveis

distinção entre limpeza pesada e leve, que já tínhamos visto no treinamento 
com Josué. Em seguida, pôs-se a falar sobre nossos uniformes. Dependendo 
do setor, era possível haver diferença para o pessoal permanente, mas isso 
não era problema, pois roupas adequadas seriam oportunamente providen-
ciadas. Era, contudo, fundamental que não deixássemos de utilizar todos 
os itens que nos foram fornecidos: luvas verde e amarela, avental, óculos e 
protetor auricular. Mais ainda: era importante obedecer à sinalização exis-
tente em todo o campus. Ele nos advertiu ainda de que costumava rodar 
entre os postos de trabalho, mas que não necessariamente iria passar onde 
estávamos, já que o planejamento da ronda fica ao sabor dos problemas e 
emergências que surgem ao longo do dia.

Joaquim agradeceu pela atenção e desejou-nos um bom dia de traba-
lho. Expressamos todos nossos agradecimentos e começamos a nos des-
pedir. Fiquei com a impressão de que não nos veríamos mais e que eu não 
teria, portanto, outra chance para matar minha curiosidade em relação à sua 
tatuagem. Era bem simples, mas enigmática. Nos dedos, ele tinha tatuado 
as letras NMRK, sendo uma em cada falange proximal. Pedi desculpas pela 
indiscrição e perguntei sobre o significado da tatuagem. Ele pareceu inicial-
mente não entender, mas, em uma fração de segundos, respondeu:

– Eu sou budista e isso aqui é o meu mantra: Nam-Myoho-Rengue-Kyo.
– Como é?
– Nam-myō-hō-ren-gue-kyo – ele soletrou bem devagar.
– O que isso quer dizer?
– Devoto minha vida à Lei Mística. Acreditando na Lei de Causa e 

Efeito. Para alcançar a Revolução Humana.
Para me ajudar a conhecer um pouco mais de sua fé, ele me deu um 

cartão com a foto de uma flor de lótus, símbolo da espiritualidade para os 
orientais, e uma sucinta explicação para cada parte do mantra: Devotar a 
própria vida é Nam e Myoho quer dizer Lei Mística; Rengue é a Flor de Lótus 
que simboliza a simultaneidade de Causa e Efeito e, por fim, Kyo significa 
Sutra ou ensinamento do Buda. O cartão sugeria ainda que recitar o mantra 
três vezes não é pouco, assim como recitar um milhão de vezes não é muito. 
Guardei o cartão e entendi que a tatuagem não fazia sentido sem a religio-
sidade de Joaquim. Não eram apenas quatro letras gravadas no seu corpo, 
mas uma síntese de toda a sua fé.

Chegaram então quatro encarregados vindos de diferentes postos na 
Fiocruz. Foi quando ficamos sabendo que cada um trabalharia em um 
lugar distinto. Deram-nos quatro opções: Castelo, centro de vacinas, creche 
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ou escola. Alguém ponderou que, como eu tinha trazido marmita, devia 
ir para um posto com micro-ondas. Outro sugeriu que devíamos decidir 
com a brincadeira pedra, papel, tesoura. Não havia muita lógica no princípio 
de algazarra que se estabeleceu entre nós, rapidamente sufocado pela voz 
decidida de Manoel, que disse preferir ficar na creche. José Antonio queria 
conhecer o Castelo, que, na verdade, é o Pavilhão Mourisco. Como Marcelo 
se voluntariou para ficar no centro de vacinas, sobrou para mim a escola.

Fui apresentado ao encarregado Isaque. Muito prazer. Começamos 
a caminhar em direção à rua lateral, que margeia o rio Faria-Timbó. Ele 
me deu as boas-vindas. Minha respiração estava ofegante, e agradeci com 
dificuldade. Obrigado. Caminhamos um pouco mais, e ele perguntou se eu 
tinha trazido minhas roupas. Deixei no vestiário. Era melhor voltar e pegar, 
pois a escola é perto da saída da Rua Leopoldo Bulhões. Demos meia-volta. 
Recuperei minhas tralhas, e retomamos a marcha. Caminhávamos em silên-
cio e com passo acelerado, enquanto eu observava a comunidade do outro 
lado do rio. Quando passamos perto da área dos primatas, que podiam ser 
avistados do terceiro andar da escola, Isaque me disse que teria que tomar 
um monte de vacinas para não levar doença de bicho para casa. Tudo bem. 
Chegamos. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio é o nome de meu 
local de trabalho. Contornamos o refeitório, e avisto um contêiner, cujas 
dimensões estimo em 6m de comprimento, 3m de altura e 2,5m de largura. 
É o escritório de Isaque, a nossa base de trabalho na escola.

Dentro há um casal de colaboradores, a quem sou coletivamente 
apresentado:

– Pessoal, esse aqui é o seu Roberto.
Depois de registrar minha presença em um livro, Isaque diz que irá me 

dar o briefing que faz para todos que vêm trabalhar na escola.
– Aqui, tem um monte de adolescente. No máximo, dezoito anos. Aqui, 

você pode ver de tudo: menina com menino, menina com menina, menino 
com menino. Caso você entre no banheiro e veja algo absurdo, você sai, 
deixa tudo acontecer e, em nome de Jesus, pensa que não viu nada. É muito 
complicado, pois os alunos mandam. É para ficar no seu canto, entendeu?

Embora aquilo me parecesse exagerado, fiz o devido registro, sem 
levantar qualquer pergunta. Guardei minha marmita na pequena geladeira 
e, estranhando a presença de um livro sobre tarô na mesa, perguntei se era 
ele quem estava fazendo aquela leitura. Ele sorriu e, sem dar uma resposta 
afirmativa, disse que lia de tudo um pouco, fez uma reprimenda a si mesmo 
e pediu desculpas por não ter apresentado o pessoal:
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– Seu Roberto, esse é o Dimas, que é coletor de água, e essa aqui é a 
Anastácia, que trabalha no segundo andar.

Com uma pintura que mescla tons de roxo, areia e branco, a escola 
está localizada em um prédio de três andares, que pode ser dividido em 
dois espaços a partir de sua entrada. Nesse ponto de divisão, há uma escada 
principal mais larga, além do elevador. Para a esquerda, a área construída 
assemelha-se a um quadrado, com uma área de convivência aberta no meio, 
uma espécie de jardim de inverno. No meio da ala perpendicular mais dis-
tante do corredor de entrada, há outra escada mais estreita e, porque aberta, 
mais exposta às intempéries do clima. Para a direita, tem-se uma extensão 
do corredor de entrada de duas construções contíguas, uma redonda, mais 
próxima da extremidade, que é o auditório, e outra quase redonda, pró-
xima da entrada, que é o refeitório, em cujo teto há ainda um agradável 
terraço. Como nossa base de apoio fica justamente atrás, somos obrigados a 
contorná-lo em todos os nossos deslocamentos. É um local agradável, bem 
próximo da saída auxiliar da Rua Leopoldo Bulhões, onde é oferecida uma 
educação profissional em saúde bastante concorrida.

Isaque resolve me levar para uma visita das dependências da escola, 
que enfrenta há alguns dias uma forte mobilização dos alunos contra o assé-
dio. De fato, ao passar pelo refeitório, vejo o primeiro de muitos cartazes 
espalhados pelos muros. Meu corpo não é público. Entramos no corredor, 
e, na parede, a advertência salta aos olhos: Meu decote não é um convite. Na 
escada principal, subimos dois lances até o segundo andar. Contornamos 
duas alas até nos colocarmos, ao traçar uma diagonal, no ponto mais dis-
tante da entrada. Naquele canto há dois banheiros e um armário alto para 
guardar material. Ali, encontramos Olívia e Romualdo, que Isaque dire-
ciona, respectivamente, para limpar os banheiros na ponta oposta do prédio 
e para arear as mesas do refeitório. Ele me explica que o grosso do trabalho 
é feito na parte da manhã, enquanto à tarde faz-se apenas manutenção. Em 
seguida, aponta para o banheiro masculino e diz que é para eu fazer sua 
limpeza.

– Limpo apenas o masculino ou faço os dois, masculino e feminino?
– Não acabei de falar nessa confusão de assédio e o senhor quer entrar 

no banheiro feminino? Não entendeu nada, não?
– Mas é só botar uma placa de interditado.
– E alguém respeita placa?
De novo, aquilo me pareceu um exagero, mas evitei formular qualquer 
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contestação. Afinal, eu estava ali para seguir suas ordens, que eram para 
limpar aquele banheiro masculino e, quando acabasse o intervalo do café, o 
correlato do térreo, que ficava em frente ao auditório.

Continuamos a visita, subindo ao terceiro andar. Mais dois lances na 
escada principal e viramos à esquerda, onde ficavam dois banheiros e uma 
área de apoio para a limpeza. O corredor tinha uma vista que alcançava 
além da área onde tivemos a integração, mas, em primeiro plano, ficava 
a gaiola dos macacos. Isaque comentou o cheiro de comida gostosa que 
havia no ar.

– Deve ser dos macacos – disse uma das auxiliares de limpeza do 
corredor.

– Será? – ele replicou.
– Macaco só come coisa boa – ela insistiu.
– Olha lá, seu Roberto. O senhor não disse que queria ver os macacos? 

Ali, a gente nem passa; eles comem melhor que a gente.
– Não exagera.
– Eu sei, eu já trabalhei lá.
Descemos até o térreo para pegar o carrinho da limpeza. Chega de fiu-

fiu/Mulher não é objeto. No caminho, Isaque diz que posso pedir ajuda a 
Luana e Agostinho, que também trabalham no segundo andar. Meu corpo, 
minhas regras. Pego o carrinho e pergunto se posso subir com ele no ele-
vador ou se devo pegar algum elevador de serviço. Ciberbullying não! Há 
apenas um elevador, que me leva de volta ao segundo andar. Infelizmente, 
não terei um companheiro de trabalho, alguém para me orientar ou corrigir 
meus erros. Quase entro em pânico, pensando comigo mesmo: Que rou-
bada! Chego ao banheiro e sigo o ritual da limpeza, começando pela placa 
de interditado na porta. De repente, Isaque reaparece e indaga se preciso de 
ajuda. Respondo negativamente. Qualquer coisa, é só me procurar. Ligo a 
torneira para encher o balde de água enquanto borrifo hipoclorito de sódio 
no espelho, nas torneiras e nos urinóis. Nos últimos, atiro o primeiro balde 
de água. Encho um segundo, que derramo pelo chão. O terceiro jogo nos 
vasos, depois de borrifar um pouco mais de hipoclorito. Começo a transpi-
rar intensamente e fico nervoso quando percebo que, entusiasmado, joguei 
água suficiente para transformar o banheiro em uma lagoa.

Tento me acalmar dizendo que é só água e que posso direcioná-la com 
o rodo para o único ralo existente. Minha tentativa não chega, contudo, a 
secar o chão. Restam pequenas poças que meus pés insistem em dispersar. 
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Resolvo deixar essa tarefa para o fim e volto ao espelho e às pias, onde passo 
o pano úmido. Essa parte parece pronta e não me serve mais como desculpa 
para não concluir o piso. Decido dar cabo dos vasos primeiro e – equí-
voco supremo – neles jogo mais um balde de água para tirar o hipoclorito. 
Olho ao redor e as poças me parecem agora mais densas. Passo novamente 
o rodo, mas só consigo dispersar a água, sem proporcionar aquela sensação 
de conclusão do trabalho. Fico encharcado de suor e minhas mãos come-
çam a escorregar dentro das luvas. Respiro fundo e retomo a batalha. É 
como um balé aquático com três movimentos: rodo para cá, rodo para lá, 
despejo no ralo, cuja tampa retiro para facilitar a descida da água. Tinha se 
passado mais de meia hora e ainda não tinha conseguido acabar a limpeza 
do banheiro que, segundo Isaque, nem estava sujo. Que vexame! Agora, é 
hora da secagem definitiva. De dentro para fora, da parte mais distante para 
a porta, andando de costas: são duas passadas para lá, seguidas de duas para 
cá e uma torcida de pano para tirar o excesso de água. Quando alcanço a 
porta, paro e fico a admirar o trabalho realizado.

Nem deu tempo de tirar a placa de interdição e o banheiro foi invadido 
pelos alunos. Eu gritava Cuidado!, porém ninguém ouvia. Dei de ombros e 
resolvi descer. Peguei o elevador, que parou no segundo andar. Abriram a 
porta, e entraram duas senhoras.

– Bom dia.
– Bom dia.
– Você é novo aqui, não é? Como é o seu nome?
– Roberto.
– Muito prazer, Sandra.
– Letícia.
– Prazer. Vocês são professoras?
– Sim, professoras – responderam ambas.
– Eu vou subir, Letícia.
– Acho que esse é o terceiro, que o elevador subiu – disse sem muita 

convicção.
– Não, ele desceu. Esse aqui é o primeiro.
– Você está descendo, Roberto?
– Estou indo para o térreo, na verdade.
– Esse é o térreo. Deixa o Roberto descer.
– É aqui mesmo? Obrigado. Cuidado. Eu ainda estou aprendendo a 

manejar esse carrinho. Perdão.
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– Com jeitinho, você consegue.
– Desculpa mesmo.
– Tchau, Roberto.
A porta do elevador se fechou atrás de mim e fiquei pensando se não 

teria cometido um erro ao ocupar o elevador no horário do intervalo ou 
ainda ao dar sequência à conversa indagando se elas eram professoras. O 
mais provável é que, naquela situação, um auxiliar de limpeza se esfor-
çasse para permanecer invisível e, quando perguntado, só respondesse o 
estritamente necessário. Ao contrário, eu prolongara a conversa, tentando 
conhecer as professoras. De alguma forma, o roteiro parecia não se encai-
xar naquela cena.

Dirigi-me para o banheiro do térreo cuja limpeza consistia na minha 
próxima tarefa. Não havia mais alunos nos corredores. Comecei sua lim-
peza, sem pressa. Isaque apareceu e me perguntou como tinha sido no outro 
banheiro. Pedi para ele mesmo olhar e fazer um controle de qualidade, pois 
eu tinha ficado com a impressão de ter jogado muita água. Ele riu e partiu 
dizendo que, ao menos, não vai ficar com nenhum cheiro de mijo. De volta 
à rotina: balde de água, borrifador, secagem, água no chão. Mal peguei o 
rodo, Isaque reapareceu:

– É o homem das águas! Pelo amor de Deus, ainda bem que cheguei 
a tempo.

Ele tirou o rodo das minhas mãos e, em menos de um minuto, diminuiu 
o volume de água no chão. Tomei um susto e perguntei se a outra limpeza 
tinha ficado ruim. Ele disse que tinha ficado boa, mas que deu para perce-
ber que eu tinha inundado o banheiro, já que as gretas no rejunte tinham 
ficado molhadas e o pisoteio dos alunos terminou por sujar tudo de novo. 
Em outras palavras, o serviço estava sendo refeito por outro colega. Com o 
chão agora mais seco, ele jogou sabão e começou a esfregar com a vassoura. 
Interrompi, pedindo para que ele me deixasse fazer aquele serviço. Ele não 
hesitou e me devolveu a vassoura, não sem me advertir:

– Menos água, seu Roberto, menos água, por favor.
Terminei de ensaboar o chão e me preparei para jogar água. Dessa vez, 

em menor quantidade. Eu falava sozinho em voz alta: secar as gretas, secar 
as gretas. Embora o aviso de interditado estivesse na porta, um sujeito pediu 
licença, entrou, pegou um sabonete, agradeceu e, desajeitado, derrubou a 
placa, que no chão ficou assim como sua trilha de pegadas. Concentrei-me 
de novo nas gretas. Eu não podia decepcionar Isaque de novo, tampouco 
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queria dar trabalho extra para algum colega. Não joguei mais água sequer 
para limpar o rastro do invasor, mas optei pelo pano úmido. Enrolei-o no 
rodo e passei uma, duas, três vezes, pois – pensava eu – assim o chão ficaria 
efetivamente seco.

Longos minutos depois, apareceram Romualdo e Eliete, que eu ainda 
não conhecia. Ele perguntou se estava tudo bem. Disse que sim e aproveitei 
para pedir a opinião dele sobre a secagem. Ele esticou o olhar da porta até 
a outra ponta do banheiro, botou um, depois os dois pés no piso, voltou a 
sair e vaticinou: Está legal. Nem deu tempo de comemorar, pois Eliete me 
repreendeu, censurando minha postura, demasiadamente inclinada:

– Cuidado, seu Roberto, fica em pé, senão você vai ficar descadeirado.
Agradeci o conselho, vendo os dois se afastarem com Romualdo 

dizendo que iria almoçar em casa, o que me fez assumir que ele morava 
em alguma das comunidades vizinhas. Meu intervalo não estava próximo, 
contudo, e eu precisava acabar aquela limpeza. Peguei o rodo e, por precau-
ção, fiz mais uma secagem, abrindo cada casinhola de vaso sanitário. Dei 
descarga em todos eles e verifiquei que tudo estava a contento. Estacionei o 
carrinho próximo à área de descarte. Tirei as luvas e lavei o rosto e as mãos 
para me refrescar depois de todo aquele esforço.

Fui até o contêiner avisar que havia terminado. Até quando teremos 
que suportar/Mãos querendo nos apalpar. Isaque me orientou para fazer 
um terceiro banheiro, dessa vez embaixo do primeiro que eu havia lim-
pado. Recuperei o carrinho e para lá me dirigi. Os cartazes da campanha 
estavam por todos os lados, e era impossível não notá-los: Olhe bem para 
mim/Pareço uma fruta/Onde na minha cara/Está escrito “Me chupa”? No 
banheiro, retomei a rotina àquela altura já memorizada da limpeza: desin-
fecção, esfregação, lavagem e secagem, sem esquecer, contudo, as recomen-
dações de Isaque: menos água, seu Roberto, menos água. Cerca de trinta 
minutos depois, terminava meu terceiro banheiro do dia e estava pronto 
para almoçar. Levei o carrinho para a área de descarte próxima ao refeitório, 
que estava cheio e animado com os estudantes, e rumei para o contêiner, que, 
para minha surpresa, estava fechado. Ninguém por perto para abrir a porta, 
e minha marmita, infelizmente, trancada na pequena geladeira. Felizmente, 
Anastácia não demorou a chegar com a chave e salvar meu apetite.

O contêiner tinha um delicioso ar-condicionado que deixava o 
ambiente bem agradável. Botei minha marmita no micro-ondas e perguntei:

– Isaque joga tarô?



129roberto fragale filho

Anastácia e Romualdo, que tinha acabado de chegar, responderam 
negativamente. Ele só tem esse livro aí em cima da mesa. Dei uma confe-
rida: Consulte o tarô, de Nei Naiff. Desinteressadamente, folheei e esbar-
rei na explicação sobre o “método de uso deste oráculo: pense na questão 
desejada ou formule uma pergunta clara e objetiva, respire fundo, visualize a 
situação, vire o livro fechado várias vezes e abra numa página qualquer. Leia 
atentamente a resposta e medite sobre o seu significado. É aconselhável não 
perguntar várias vezes sobre a mesma situação, pois a primeira resposta é 
sempre a verdadeira, acredite nela e busque seu sucesso. Boa sorte em sua 
jornada!” Não era um livro, como eu pensara no início, para ensinar como 
jogar, mas sim uma ajuda para sanar dúvidas e fornecer esboços de resposta. 
O bipe insistente do micro-ondas fez-me lembrar da marmita, que devia 
estar bem quente.

Meu almoço foi bastante frugal: chuchu com (muito pouco) camarão 
acompanhado de arroz em excesso. De sobremesa, uma banana. Eu comia 
silenciosamente, quando Isaque retornou. Éramos agora quatro dentro do 
contêiner, e, de forma improvável, o papo começou a girar em torno do 
falecimento de uma colega do trabalho, derrotada pelo câncer. A conversa 
foi interrompida pela locutora de um noticiário que Isaque conectou em seu 
celular: a Unidade de Polícia Pacificadora Camarista Méier no Complexo do 
Lins fora desativada. Ninguém deu muita importância, e, com uma inter-
venção de Isaque, a prosa tomou um rumo inesperado.

– Seu Roberto, os enfermeiros na base não falaram nada sobre a sua 
barba? Futuramente, essa sua barba chique, tipo Bin Laden, vão pedir para 
retirar. O pessoal implica até com cavanhaque de bode.

– Não faz isso comigo, não; não pode nem tratada?
– Futuramente, eles vão pedir para tirar que a sua barba pode pegar 

contaminação, pode pegar bactéria, pode cair um fio em algum lugar. No 
futuro, se você quiser trabalhar, não tem jeito.

– De verdade?
– Se esse é o seu charme...
– Vou ter que mudar.
Para me consolar, Anastácia lembrou que eu podia deixar crescer 

durante as férias, que muitos faziam assim na empresa.
Mas o controle estético ia além de minha barba. Margarete, encarregada 

em outro posto no campus que chegara para bater papo até o final de seu inter-
valo e ouviu a reprimenda, estendeu a mão para mim mostrando as unhas.
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– Nem unha a gente pode fazer, a gente não pode ter vaidade.
– Mas você está com o cabelo tingido e solto.
– Eu expliquei que fiz escova progressiva, mas já tão implicando.
– Quer dizer que meu cabelo comprido não vai poder não?
– Preso!
– Isaque, ajuda, por favor. No manual, não fala nada disso.
– Na entrevista, o pessoal explica que até pode ter barba rala, mas Bin 

Laden não dá, não pode. Não é implicância, não, seu Roberto. Mas aqui é 
bem difícil – ele responde.

– De vez em quando, as meninas botam na sexta e tiram na segunda, 
mas dá uma pena, é jogar 35, 40 reais fora – ela completa.

Quieta até então, Anastácia faz um sugestão que resulta em uma gar-
galhada geral.

– Ele bem que podia trabalhar com a Valquíria.
– Quem é Valquíria?
– Uma pessoa doce, meiga, muito amável que não briga com nada, 

com ninguém – Isaque esclarece ironicamente.
– Ela vai dar lacinho na sua barba – emenda Margarete.
– Vai prender com durex – ele finaliza.
Até eu caio no riso, subitamente interrompido pela reclamação de 

Isaque com o atraso da pizza pedida para seu almoço.
Quem faz as pizzas para o pessoal é a esposa de Isaque, o que propor-

ciona uma mudança de assunto para família e filhos. Compartilhamos um 
pouco as histórias de nossos filhos; conto a história da Rosa, com quem tra-
balhei na praia de Ipanema e diz ainda estar na pista; e pergunto quem são 
os adolescentes que estudam na escola. Isaque explica que os alunos vêm 
de todos os lugares do Rio, que o ingresso é concorridíssimo, com mais de 
3.000 candidatos para menos de 100 vagas todo ano. Não adianta só passar 
na prova, já que depois tem um sorteio público para definir que vai entrar. 
É tão bom que os alunos já saem empregados.

– Mas eu não queria um filho meu aqui – diz Anastácia soltando 
um muxoxo.

Olho espantado, mas ela nem me deixa perguntar.
– Tem umas coisas que eu não entendo, mas enfim. É uma criançada 

namorando, beijando na boca, se pegando. Você não viu, não?
– Não vi nada demais, só um casal se beijando quando passei indo para 

o banheiro e um pouco depois voltando para cá.
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– Então, estão se beijando desde que chegaram aqui.
– Mas não é assim em todo lugar, gente?
– No Estado, é pior – diz Isaque.
– Mesmo assim, eu que não queria botar minha filha aqui – insiste 

Anastácia.
– Deixa ela se soltar aqui dentro. Para de reprimir, mulher!
– Ela ia apanhar aqui dentro, ia ser expulsa. O ensinamento pode ser 

muito bom, mas não é tudo.
É impossível não pensar nas discussões atuais sobre gênero, nas 

conversas com minha filha mais velha e suas narrativas sobre as escolhas, às 
vezes provisórias, de seus colegas adolescentes. É como se um mosaico se 
tornasse possível em função de quatro aspectos diferentes: sexo biológico, 
expressão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Ao cabo, 
surge um mundo policromático, onde diferentes tonalidades não cessam de 
aparecer e mesmo um simpatizante pode ter dificuldade para acompanhar. 
Mas há quem efetivamente prefira um mundo binário mais estável, como 
parece ser o caso de Anastácia. Entre esses dois mundos, há uma tensão que 
se manifestou no briefing inicial de Isaque e que parece explodir na nossa 
conversa de almoço. É um assunto difícil, que é rapidamente esvaziado, 
dando lugar a um silêncio, só interrompido pela locutora do noticiário no 
celular de Isaque, cuja bateria parece interminável. Para não cair nos braços 
de Morfeu, resolvo sair do contêiner e pegar um pouco de sol, antes de vol-
tar para o trabalho.

No retorno após o intervalo, eu e Romualdo somos designados para 
esvaziar as grandes lixeiras do refeitório. É um trabalho simples, mas que 
demanda duas pessoas em função do volume e das dimensões das lixeiras, e 
que deve ser feito com cuidado para evitar cortes com cacos de vidro, latas 
de alumínio, garfos e facas. Colocamos novos sacos plásticos em cada uma 
delas e depositamos o lixo recolhido em um carrinho de coleta que fica 
atrás do auditório. Como levamos pouco mais de dez minutos para fazer o 
serviço, Isaque disse para aguardar o fim do almoço dos alunos, o que me 
permitiu voltar para debaixo do sol. Não demorou muito e ele me chamou 
para aproveitar a temperatura de montanha que o ar condicionado propor-
cionava no contêiner.

Isaque é um chefe carismático, alguém que transborda simpatia, e 
estava conversando com Dimas sobre suas dificuldades no trabalho. Ele 
usava meus erros como exemplo: não botar a mão dentro do saco de lixo, 
utilizar menos água na lavagem. No meio da conversa, chegaram Caetano 
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e Mariuska, que pegavam no início da tarde, às 13h. Ele aproveitou para 
repassar os horários explicando que havia compensação de horário, pos-
sibilitando assim trabalho aos sábados, o que era, entretanto, muito raro. 
De tempos em tempos, Isaque repetia essa explicação, pois o pessoal, caso 
acionado, sempre reclamava, e isso poderia acontecer em função do feriado 
previsto para aquela semana. Mariuska ameaçou reclamar, mas percebeu 
minha presença e perguntou para Isaque de onde eu vinha.

– Seu Roberto é da reserva da Nova Rio.
– Ele não veio para o lugar do seu Rodrigues, que estava insatisfeito?
– Ele está insatisfeito? Deve ser por isso que tá faltando direto.
– Acho que ele queria ir embora.
– Hoje mesmo ele botou atestado.
O assunto parecia que iria se estender, quando, de repente, Mariuska 

solta um grito e eu dou um salto com um bicho que passa correndo entre 
meus pés. Ela foge com Isaque, que cai na gargalhada com meu susto e diz 
que é um gambá. É um rato!, grito assustado. Com uma vassoura, Caetano 
e Dimas caçam o bicho que, na verdade, é apenas um camaleão. Eles o 
expulsam para fora do contêiner, e o grupo volta a se reunir, agora para 
receber as orientações de Isaque para as atividades da tarde: eu devo acom-
panhar Mariuska até o terceiro andar, onde faremos a revisão da limpeza 
dos banheiros.

Na ponta extrema do terceiro andar, há dois banheiros e uma área de 
descarte. Fico com o banheiro masculino, enquanto Mariuska se encarrega 
do feminino. Ela me diz que basta um pouco de cloro, um baldinho de 
água e uma passada de pano, pois não é para fazer uma limpeza pesada. De 
tarde, é só manutenção. Economizo na água, passo um pano e tiro o lixo 
para deixar o banheiro limpo como de manhã, mas me distraio com a voz 
de Mariuska:

– O remédio me dá um sono.
– Que remédio? – pergunta outra voz.
– Calmante pra ansiedade. Ocitocina. Tomo quando começo a sentir 

aquela angústia, mas passei uns dias sem tomar, pois não tava conseguindo 
passar no médico.

Quando saio do banheiro, Mariuska me apresenta Rita, e Caetano se 
aproxima, reclamando de muita dor de cabeça.

– Tu não vem pra cá dizer que eu sou doida, não, viu?
– Eu só tô querendo ajudar no trabalho – replica Caetano já saindo 

de perto.
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O grupo dispersou, com cada um partindo para um lado. 
Concentrei-me de novo na limpeza do banheiro e, uns dez minutos depois, 
Isaque apareceu para me dar as instruções de encerramento do dia: por 
volta de 15h30, devo passar no contêiner, recuperar minha marmita, trocar 
de roupa e estou liberado para ir embora. Registrei a orientação e retornei 
à solidão da limpeza.

Caetano aproximou-se de novo quando terminei a limpeza e estava 
guardando o material na área de descarte. Queria saber como era trabalhar 
na reserva da empresa.

– Não sei onde irei trabalhar amanhã.
– E isso é bom?
– Tem seus dias bons, seus dias ruins. Hoje, foi bom. Gostei muito de 

trabalhar aqui.
– O senhor começou como reserva?
– Comecei tem pouco tempo e estou fazendo teste como reserva.
– Pensei que o senhor fosse ficar aqui fixo; tem um coroa querendo 

sair daqui.
Nesse momento, Mariuska reaparece dizendo que não conseguiu umas 

mudas de capim-santo para fazer chá, mas que alguém da escola iria arru-
mar umas pimentas para ela. Rita, que também já tinha se aproximado, diz 
que, aqui, o que tem é capim-limão. Recomeça o debate, e Caetano diz que 
não estamos na Paraíba, mas no Rio de Janeiro. Não enche! Todo mundo 
entende, replica Mariuska. Meio sem jeito, pergunto se ela vem da Paraíba.

– Sim, eu sou de Natal, sou do Rio Grande do Norte.
– É paraibana – insiste Caetano.
– É paraibana – diz Rita –, mas todo mundo gosta da comida de lá.
– É uma delícia a comida paraibana – arremata Mariuska.
Não há distinção na geografia referenciada pelos três, pois a origem 

nordestina, independentemente do local, é sempre adjetivada como parai-
bana. Embora seja potiguar, Mariuska se apresenta como paraibana e não 
parece se importar. Mas tudo muda quando, discutindo com Caetano sobre 
o uso excessivo de sacos de lixo, ele a chama de maluca.

– Não me chama de maluca, não! Odeio que me chame de maluca. 
Tu acha que se eu fosse maluca tava aqui trabalhando? Tava nada, tava 
lá internada.

O clima fica tenso; peço licença para retornar para o contêiner e desejo 
a todos um bom trabalho, que deve se alongar até tarde da noite.
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Faz um calor intenso, e, no contêiner, pego um copo de água na gela-
deira. Meu dia de trabalho vai se aproximando do final, e Isaque quer 
saber o que achei do meu primeiro dia de trabalho na escola, quer saber 
se gostei dali.

– Foi melhorando ao longo do dia. No primeiro banheiro, joguei muita 
água e ficou muito ruim.

– É assim mesmo. A gente tá acostumado com banheiro pequeno de 
casa e aqui, além de ser grande, ainda tem um caimento muito ruim.

Faz-se então um silêncio, só rompido pela chegada de Anastácia e 
Romualdo, que cantarola o refrão improvável de uma música desconhe-
cida: Sou um gordinho gostoso/gordinho gostoso/sou um gordinho gostoso/
sou um gordinho gostoso. O riso corre solto, mas Isaque retorna para os 
assuntos sérios:

– Tá muito tempo desempregado, seu Roberto?
– Não – respondo secamente.
– Está muito difícil.
– Aparece muita gente aqui pedindo emprego?
– Demais, chega a dar tristeza.
– É o pessoal da comunidade?
– Também. Antigamente, dava para encaminhar, mas agora é tudo 

pelo site.
– Eu tive lá tem uns dez dias, estava cheio na porta.
– Muita gente mesmo, muitos nem entram.
– Tinha muita gente mais velha.
– Está muito difícil para todo mundo.
O ambiente é triste e melancólico, preenchido por um silêncio mor-

tuário. Isaque roda o Consulte o tarô uma, duas, três vezes e abre em uma 
página qualquer, sem nos dizer sobre o que está perguntando. Não sei o que 
está lhe atormentando se você já sabe o que fazer. Nada é pior na vida do 
que o coração já ter decidido e a razão produzir uma hesitação. Acalme-se 
e prossiga. A angústia da decisão só está prejudicando o seu destino. Tudo 
depende só de você. Ele suspira e vaticina que o livro é meio abençoado, que 
a resposta decodificou o seu problema.

– Não entendi, não é para jogar carta?
– Não. É para pensar em uma situação e perguntar pro livro. Mas ele 

é meio malcriado. Tem vez que ele diz que não vai responder, que hoje não 
é o seu dia.
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Chego a pensar em perguntar a razão da consulta, o que ele queria 
saber, porém a referência ao coração me faz achar que é algo pessoal, que 
não devo me imiscuir nos assuntos particulares de Isaque.

Margarete aparece informando que o salário teria sido depositado e 
conta que não conseguiu resolver a rescisão trabalhista de seu pai, que a 
empresa mandou botar na justiça. Isaque diz que pode acompanhá-la no 
Ministério e na Caixa, caso ela queira. A oferta é prontamente aceita, e o 
papo parte em todas as direções, instaurando-se um debate sobre siglas.

– O que é SQN?
– Eu sei, é só que não – diz Romualdo.
– Não é gíria, não; é linguagem hospitalar. É sempre que necessário.
– O que é DML?
Todos se entreolham sem ninguém arriscar uma resposta.
– Depósito de material de limpeza – esclarece Isaque.
O telefone toca, e Isaque atende: Hã? Pois não. Claro. Ele pede licença, 

sai do contêiner e, andando em círculos, termina a conversa.
O papo estava animado, mas deu minha hora. Lembro-me da orienta-

ção recebida mais cedo e separo minha marmita, avisando que volto para 
recuperá-la assim que trocar de roupa. Levanto para sair, e Isaque avisa que 
precisa falar comigo. Do lado de fora, ele me diz:

– Eu não entendi nada, mas o gerente Marco pediu para o senhor dei-
xar seu uniforme dentro do armário.

Fico um pouco perplexo, meio sem ação diante do pedido, e só consigo 
balbuciar um inapropriado tudo bem. Passo no banheiro do terceiro andar 
e troco de roupa, mas empaco no calçado, já que não trouxe outro. Depois 
de guardar o uniforme na mochila, desço imaginando o que direi para não 
obedecer à ordem recém-recebida. Resolvo ligar para Josué e explicar que 
não trouxe outro sapato e que não posso deixar metade do uniforme. Ele me 
diz que irá falar com o gerente e que não devo me preocupar.

Contorno pela penúltima vez o refeitório e encontro o trio da minha 
chegada – Isaque, Romualdo e Anastácia – e Margarete se preparando para 
irem embora. Isaque acha uma tirada simpática para justificar a ordem para 
deixar o uniforme:

– Tô achando que vão mandar o senhor de volta para cá.
– Deve ser para o lugar do seu Rodrigues – insiste Margarete.
O imbróglio vai ficando cada vez maior, e resolvo explicar que não 

posso deixar o uniforme, que não sou empregado da Nova Rio.
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– Ah, seu Roberto, eu até gostei do senhor – lamentou Anastácia.
– Agora que não entendi nada mesmo. Você entendeu o que ele falou? 

– emendou Isaque.
– Ele disse que não vai ficar.
Explico então que minha presença ali é parte de um ajuste da empresa 

com a escola judicial, de um projeto de vivências e que sou juiz.
– É pegadinha, seu Roberto?
Isaque fez a pergunta depois de alguns segundos de silêncio, para, em 

seguida, dizer que todos foram naturais, já pedindo desculpas pelo monte 
de besteira que deve ter falado. Eu o tranquilizo dizendo que não é nada 
disso, que adorei tê-lo como chefe, que eu não estava sendo demitido como 
ele achou quando recebeu a ordem do gerente para eu deixar o uniforme. 
Peço para tirar uma foto com todos, e fazemos uma derradeira selfie.

Circundamos o refeitório e saímos em direção à estação do trem. 
Ríamos lembrando alguns episódios do dia, quando Isaque me confessa a 
saia justa que passou com a responsável do setor na escola. Ela tinha me 
visto e foi tirar satisfações com ele sobre quem era aquele homem barbudo 
e cabeludo que estava trabalhando na escola, declarando que aquilo não era 
aceitável. Ele a acalmou dizendo que eu era da reserva e provavelmente não 
voltaria. No final das contas, ele acertou metade: eu realmente não voltaria 
no dia seguinte. Despedimo-nos todos mais uma vez. Eles seguiram cami-
nhando, enquanto parei no portão. Na saída, ao lado da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sérgio Arouca, havia um ponto de táxi. Envergonhado, 
esperei que eles sumissem no horizonte. Olhei para todos os lados e não vi 
ninguém conhecido. Não tive dúvidas: pulei no primeiro táxi da fila e pedi 
que me levasse para o Estácio.
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Durante seus últimos anos de vida, meu pai esteve muito 
doente e sofreu intensamente acompanhando o Flamengo na 
Copa Libertadores. Debilitado pela longa internação hospi-

talar, ele viu pela televisão a eliminação diante do portenho San Lorenzo 
de Almagro, ainda na fase de grupos em 2017, resultado idêntico à sua 
última incursão ao Maracanã três anos mais cedo, quando juntos vimos o 
Flamengo perder para o mexicano Léon e também ser eliminado na mesma 
fase. Aliás, nossa penúltima ida juntos a um estádio de futebol também 
tinha sido em um jogo continental: a frustrante estreia na fase de grupos 
em 2012, quando o Flamengo empatou com o argentino Lanús. Aquela 
fora uma deliciosa epopeia na periferia de Buenos Aires, que deixaria gran-
des recordações familiares.

Foi pensando em tudo isso que resolvi ir ao Maracanã para ver o jogo 
do Flamengo contra o equatoriano Emelec pelas oitavas de final do torneio 
continental, mesmo sendo véspera de meu treinamento. Eu deveria chegar à 
garagem da empresa de ônibus às oito horas e precisava de uma boa noite de 
sono, mas não resisti ao apelo do estádio. Fui com um amigo, que, inquieto 
por ter deixado a mãe idosa sozinha, resolveu ir embora decorridos dois ter-
ços do segundo tempo, quando o placar agregado dos jogos sinalizava para 
uma derradeira disputa de pênaltis. Como foi exatamente o que aconteceu, 
vi-me tragado por um turbilhão de emoções: o prolongamento insuportá-
vel, as eliminações dos últimos anos, as derrotas recentes, as recordações de 

MMXIX
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papai. Eu transpirava a tensão do ambiente, ampliada por uma paradoxal 
solidão em meio a quase 68.000 espectadores. Compartilhávamos uma pai-
xão rubro-negra difusa, que não suprimia, contudo, as especificidades dos 
sentimentos e histórias individuais. Sofri com a vitória nos pênaltis e, cho-
rando, dirigi-me ao metrô para um extenuante retorno, concluído pouco 
antes de uma hora da manhã.

Pensei no treinamento, no deslocamento até São João de Meriti, e 
fiz um cálculo reverso de tempo para ajustar o despertador. Cravei seis 
horas, contando com uma, ou talvez duas, mas não mais que três batidas 
no snooze. É evidente o plágio da canção do Lenine, mas pensei que o 
leitor não se importaria. Decidi que não levaria marmita, já que o encer-
ramento estava previsto para treze horas, e que faria ainda uma visita à 
Primeira Vara do Trabalho local. Embora eu seja seu juiz titular, fazia 
tempo que eu não aparecia, por estar cedido à Escola Judicial. Não podia, 
portanto, desperdiçar a oportunidade de rever os funcionários e com eles 
compartilhar os primeiros momentos de minha jornada como cobrador 
de ônibus. Definitivamente, enquanto eles transbordavam de curiosi-
dade, eu afogava em ansiedade.

Dormira pouco, pois, com a ida ao Maracanã, tinha ido deitar muito 
tarde e não desprezaria alguns minutos a mais de sono. Bati no snooze e dei-
me mais nove minutos e mais nove minutos. Estávamos meio que acampa-
dos em casa por conta da reforma da cozinha. Dividi o café improvisado 
com minha filha antes de partir para um bom banho quente. Quando estava 
pronto para sair, assustei-me com as mensagens no WhatsApp: Marcelo e 
Paulo, outros dois juízes que fariam seu treinamento naquele dia, já esta-
vam, respectivamente, nos seus respectivos locais de trabalho, e eu ainda 
nem tinha saído de casa. Eram 7h25! Testei o aplicativo Waze, que estimou 
minha chegada às 7h55. Repliquei dizendo que chegaria às 8h, britanica-
mente. Mesmo respaldado pela tecnologia, fiquei inquieto quando me vi 
retido no trânsito da Rodovia Presidente Dutra, pois não queria me atrasar. 
Era, sem dúvida, uma inquietação misturada com ansiedade, que não dimi-
nuiu quando passei pelo portão da garagem na Avenida Automóvel Club, 
1.200. Eu conseguira chegar no horário previsto, e minha jornada como 
rodoviário estava prestes a começar. Marcelo me esperava na guarita de 
acesso e se juntou a mim quando entramos na recepção. Fomos recebidos 
por Giovana, uma jovem bonita, que nos perguntou por quem procuráva-
mos. Respondemos quase em uníssono: Leonor ou Carolina. Em seguida, 
ela disparou a primeira pergunta difícil do dia:
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– De onde vocês são?
Silêncio.
– Qual é a empresa de vocês?
Mais silêncio.
– Do que se trata?
Marcelo olhou para mim com ar de quem pedia ajuda.
– É particular – eu disse.
Ela hesitou um pouco, pegou o telefone e ligou para alguém. Ao desli-

gar, disse-nos para esperar. Tentei desanuviar o ambiente dizendo que está-
vamos ali para fazer o Programa de Boas Vindas para trabalhar na empresa. 
Ela se animou e puxou conversa.

– Eu comecei como jovem aprendiz. Depois vim aqui para a recepção 
e faz dois anos que estou aqui.

– E você gosta? – repliquei.
– É uma boa empresa. O que vocês vão fazer?
– Cobrador – respondemos juntos.
– Que bom!
Engatamos uma conversa sobre o trabalho do cobrador e como ele tinha 

se modificado com a bilhetagem eletrônica, pois agora havia menos dinheiro 
circulando no ônibus e, assim, corria-se menos risco. Definitivamente, ela 
parecia não acreditar que fôssemos cobradores, e levou um tempo para ela 
entender que estávamos ali para sermos contratados. Curioso, indaguei 
sobre o horário de trabalho, e ela me respondeu que dependia do horário 
do turno e da linha do ônibus. Insisti mais um pouco:

– Qual é o melhor turno?
– Não sei – ela disse. – Mas os melhores horários ficam com os mais 

antigos e os novatos terminam com os piores.
Era assim sugerido um privilégio de antiguidade, que tinha impacto 

ainda na definição da folga, já que, segundo ela, os mais antigos tinham 
uma escala que permitia folgar todo domingo. Quando finalmente com-
preendeu que estávamos à beira de ingressar na empresa, ela começou a nos 
explicar o sistema de premiação relacionado à economia de óleo diesel e à 
prevenção de acidentes de trânsito. No final, entendemos que o empregado 
poderia obter dessa forma mais dois salários por ano. Quando dissemos que 
aquilo parecia injusto com o resto dos empregados, ela nos explicou que 
havia metas para os demais setores e que ela, por exemplo, ganhava com 
a economia de papel, de cartuchos de impressora e de outras coisas mais.
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Nisso, Andressa, uma antiga empregada da empresa, com quem eu já 
tinha tido contato na jurisdição trabalhista local, rompeu apressada pela 
porta de entrada, mas, quando nossos olhares se cruzaram, empacou sem 
esconder seu espanto. Pareceu me reconhecer, mas alguma coisa não se 
encaixava naquela cena. O que o juiz de São João de Meriti estava fazendo 
ali? Ela me cumprimentou hesitante, sem saber ao certo se devia prolon-
gar a conversa. Giovana veio em nosso socorro dizendo que estávamos 
ali para um treinamento de admissão, o que só fez aumentar o espanto 
de Andressa. Ela optou por não prolongar aquele incômodo encon-
tro e, dirigindo-se para dentro da empresa, quase esbarrou na empre-
gada que chegava para nos receber. Clara entrou na sala já avisando que 
Leonor e Carolina estavam em reunião e que seríamos por ela recebidos. 
Agradecemos pela gentileza explicando que estávamos conversando com 
Giovana e que ela tinha nos contado que estava prestes a comemorar dois 
anos de trabalho na recepção. Clara olhou para ela:

– Faz tudo isso já?
– Sim, mês que vem completam dois anos – disse Giovana.
– Nossa, como passa rápido!
Ela nos convidou para entrar, já se dirigindo para a porta. Obedientes, 

fomos atrás dela, enquanto Giovana nos desejava boa sorte. Nosso treina-
mento estava prestes a começar.

Clara nos conduziu por um caminho demarcado no chão do pátio 
que levava ao setor de expedição. Os ônibus do primeiro turno já tinham 
saído e havia alguns poucos motoristas e cobradores na sobra, um espaço 
de espera com televisão. Subimos uma escada e fomos levados para uma 
pequena sala onde havia um projetor. No canto, três sacos plásticos enve-
lopavam três lanches, que mais tarde descobriríamos serem compostos de 
um pacote de biscoito salgado Club Social, um biscoito wafer de morango 
e um bolinho de chocolate. Ao lado, uma garrafa térmica de café, prova-
velmente adoçado, já que não havia açúcar nem adoçante ao redor. Dois 
aparelhos de ar-condicionado deixavam o ambiente gélido, quase polar. 
Eu ainda não havia terminado o reconhecimento do ambiente, quando 
Márcio apontou na sala. Clara nos apresentou e emendou com uma breve 
explicação sobre a gerência de recursos humanos, indicando que a parte 
inicial do treinamento, cujo conteúdo diz respeito à empresa e aos bene-
fícios oferecidos aos colaboradores, é realizada por todos os ingressan-
tes, sem distinção da função, e que faríamos a parte específica relativa 
à atividade de cobrador justamente com o Márcio. Depois de perguntar 
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se tínhamos alguma dúvida e ouvir uma resposta negativa, Clara pediu 
licença e partiu para fazer seu trabalho.

Márcio nos recebeu como se fôssemos velhos companheiros. 
Enquanto pousava três copos de água na mesa, perguntou se também 
queríamos. Declinamos gentilmente. Ele disse que precisava de água, pois 
oferecia aquele treinamento há anos e sempre para muitas pessoas, o que 
terminava por exigir demais de sua voz. Normalmente, havia 30 ou 40 
ouvintes para uma atividade que durava pelo menos dois dias. Como éra-
mos apenas dois para fazer o treinamento, fiquei na dúvida se ele sabia 
de algo sobre nossa situação, mas pareceu-me que não valia a pena nos 
expor. Ficamos quietos, enquanto ele prosseguia dizendo que trabalhava 
na empesa há dez anos, e, com orgulho, informou-nos que, assim como 
Giovana, tinha começado como jovem aprendiz. Era como se nos afir-
masse que o horizonte de possibilidades era enorme. Em seguida, indagou 
se tínhamos alguma experiência. Como a resposta fosse negativa, come-
çou por explicar que o cobrador não é igual ao caixa de supermercado, 
embora passe um monte de gente diante de ambos. No ônibus, haveria 
uma diversidade maior de público, e a fisionomia falaria muito mais 
intensamente, ou seja, não dá para trabalhar estressado, pois, ao esbarrar 
com um passageiro mais nervoso, vai dar problema. Ele continuou expli-
cando que o trabalho mudou bastante e que, com os cartões do RioCard, 
com os cartões de gratuidade, o cobrador não precisa fazer nada, pois 
a roleta é liberada automaticamente. Mas era preciso ficar atento com a 
biometria facial, que, ao constatar eventual uso indevido do benefício, ter-
minava por bloquear o cartão do usuário. Na verdade, os problemas rela-
cionados com a gratuidade estavam relacionados com a eventual ausência 
do cartão e a equivocada percepção de que basta apresentar a identidade 
ou estar uniformizado para usufruir, respectivamente, das gratuidades de 
idoso ou estudante. Era preciso ter o cartão e, como o período de tolerân-
cia para sua obtenção anual pelos estudantes vai apenas até abril, dificil-
mente teríamos algum problema com isso. Mas, prosseguiu Márcio, era 
fundamental conhecer tudo da empresa: desde os benefícios dados aos 
colaboradores até sua parte operacional, e era isso que veríamos ao longo 
daquela manhã.

O treinamento consistia de várias apresentações de PowerPoint. Em 
todas elas, o primeiro slide trazia o logotipo da empresa com as referências 
às normas internacionais de certificação ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001. Enquanto na primeira são estabelecidos requisitos para a implan-
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tação de um sistema de gestão de qualidade, na segunda são especificadas 
condições para o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental, ou 
seja, para proteger o meio ambiente e oferecer respostas rápidas às mudan-
ças das condições ambientais. Por sua vez, a última norma fornece orienta-
ções a respeito dos procedimentos de saúde e segurança do trabalho, para 
proporcionar um ambiente seguro aos empregados. Embora não houvesse 
necessariamente uma articulação entre as certificações de observância das 
referidas normas e o treinamento que nos era fornecido, saber que elas 
norteavam o trabalho da empresa ajudava a emprestar sentido às perguntas 
que Márcio nos fazia enquanto exibia o primeiro slide. De fato, depois de 
explicar que a Cacau Show produz venda de chocolates, ele retoricamente 
perguntou o que a empresa produzia, e nos deu a resposta:

– Nós produzimos viagens com qualidade e segurança, e é por isso 
que vocês não irão ver nossos carros correndo.

No slide, contudo, o registro era um pouco mais amplo, ao indicar 
que o produto envolvia três dimensões específicas: planejamento de frota, 
monitoramento de frota e produção de viagens. Para assegurar que isso 
ocorra, a empresa adota metas individuais e coletivas, que balizam o paga-
mento da participação nos lucros e resultados. Desse modo, tem-se, por 
exemplo, o baixo consumo de óleo diesel, a ausência de acidentes auto-
mobilísticos e o número de passageiros como metas da linha, mas que são 
também aferidas em relação ao motorista. Cobradores têm como meta a 
ausência de faltas, atrasos e atos de indisciplina, assim como a oficina tra-
balha para evitar quebras e avarias mediante manutenção preventiva e cor-
retiva. Quanto ao pessoal do administrativo, Márcio repetiu a informação 
dada por Giovana: a ordem era economizar papel e cartucho de impres-
sora. De um modo geral, as metas eram fixadas por comparação com o 
mesmo período do ano anterior.

Eventualmente, Márcio entremeava suas explicações com referências 
pessoais, e foi assim que ficamos sabendo que seu pai era rodoviário, tra-
balhava na Viação São José em Nova Iguaçu e não gostava de trabalhar 
com cobrador, pois isso tirava sua atenção. Na verdade, ao longo do trei-
namento, Márcio discorria sobre a concorrência predatória de vans, Uber 
e mototáxis, produzindo uma análise mais ampla das condições de mobi-
lidade na Baixada Fluminense. Ele explicava que uma ida ao shopping ou 
ao mercado em veículos alternativos podia ser mais barata, por razões tão 
diversas quanto número de passageiros ou isenção de estacionamento, mas 
não trazia as garantias e a segurança envolvidas no uso do ônibus. Essa 
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mesma precariedade era por ele ressaltada para nos dissuadir da tentação 
do complemento de renda por meio dos referidos serviços:

– Caso seu carro quebre, se você bater, o Uber não irá te manter, mas, 
aqui, se você ficar doente, se sofrer um acidente, você continua a receber.

Dessa forma, ele opunha a ampliação precária de renda à rede de 
solidariedade que era oferecida pela empresa mediante plano de saúde, 
salário mensal sem atraso, proteção previdenciária. Ou seja, a empresa 
podia cobrar, pois ela nos oferecia garantias por meio do trabalho. Ela nos 
afastava do mundo da incerteza proporcionada pelo desemprego que, por 
exemplo, sua irmã vivenciava há seis anos. Em suma, nada justificava tro-
car a certeza do trabalho na empresa pela aventura precária do transporte 
privado remunerado de passageiros. Mesmo assim, prosseguia ele, se qui-
ser tentar a sorte lá fora, é preciso ter cuidado para não fechar a porta 
e impossibilitar um eventual retorno à empresa. Era, por conseguinte, 
preciso resistir à tentação de colecionar faltas para forçar uma dispensa 
e assim receber a multa de 40% do FGTS ou forçar a rescisão para depois 
levar para a Justiça do Trabalho.

Como era preciso conhecer um pouco da operação, Márcio voltou ao 
produto da empresa e começou a explicar que o planejamento da frota era 
feito a partir de uma combinação de múltiplas variáveis: tamanho da frota 
disponível, jornada de trabalho dos empregados, tempo de viagem, início 
e fim da operação das linhas. Era a conjugação desses diferentes itens que 
determinaria a alocação da frota e a programação das viagens a ser enviada 
para o setor de monitoramento. Ele nos explicou que a métrica produ-
zida pelo sistema de GPS é importante para definir o tempo de viagem, 
ainda que alguma flexibilidade no cotidiano seja exigida, pois o trabalho 
envolve condições imprevistas, como, por exemplo, as condições de tráfego. 
Nesse sentido, seria possível estourar o tempo de viagem, mas não seria 
admissível fazer em menos tempo, pois isso significaria que o motorista 
correu. O impacto do GPS na operação é, contudo, muito maior, pois ele 
é visto como uma ferramenta que permite monitorar pontualidade e cum-
primento das viagens previstas, oferecendo feedback, conhecimento, segu-
rança e melhores resultados. Finalmente, há ainda o processo de produção 
de viagens, que envolve a frota de veículos, a composição da tripulação e a 
liderança e equipe de apoio.

Nesse momento, quando Márcio descreve as pessoas envolvidas na pro-
dução das viagens, deduzo que a tecnologia não retirou o elemento humano 
de controle da operação. De fato, apesar do monitoramento proporcionado 



144 Dias improváveis

pelo GPS, ele nos esclarece as diferenças entre líder de operação, contro-
lador operacional e fiscal: o primeiro é o inspetor que circula com a linha, 
enquanto o segundo é o despachante que permanece nos pontos finais e o 
terceiro é o fiscal que fica em determinados pontos fixos ao longo da linha. 
Em outras palavras, enquanto despachantes e fiscais produzem controle em 
pontos fixos, respectivamente nos pontos finais e em pontos definidos do 
percurso, o inspetor produz um controle difuso, espraiado ao longo de toda 
a linha, pois, embora impossibilitado de estar em todos os lugares, ele é 
tido como uma figura onipresente em uma das cinco áreas operacionais: 
Nova Iguaçu e Belford Roxo (área 1), Duque de Caxias (área 2), São João de 
Meriti e Nilópolis (área 3), Madureira, Cascadura e Meier (área 4), e Centro 
do Rio de Janeiro (área 5). Enquanto a maioria dos inspetores apresenta 
uma longa trajetória na empresa, tendo percorrido quase todas as etapas da 
operação, todos os fiscais e despachantes iniciaram como cobradores.

Ao falar sobre as possibilidades de ascensão profissional, Márcio nos 
diz que sua esposa também trabalha na empresa e organiza as listas de 
empregados que fazem a escolinha para obter habilitação para motorista 
de ônibus. Na verdade, a empresa como espaço privilegiado de realização 
do trabalho parece estruturar todo o mundo que ele nos descreve: fornece 
expectativas de navegação profissional, tece laços de solidariedade, possibi-
lita encontros pessoais e, sobretudo, empresta sentido às rotinas da vida coti-
diana. Márcio aproximou-se de sua esposa, com quem está casado há três 
anos, na mesma empresa, de onde seu pai saiu fechando a porta. Quando, 
enfim, percebo essa tessitura relacional proporcionada pelo espaço do tra-
balho, compreendo que o treinamento é uma importante etapa de socializa-
ção para ingressar nesse mundo, quase um rito de passagem, em que, sob a 
roupagem de explicações técnicas da operação empresarial, é ensinada uma 
dimensão comportamental sobre o alcance e o sentido do trabalho rodo-
viário. Naquelas poucas horas, constatei que se realiza um enorme apren-
dizado sobre as diferentes relações engendradas pelo trabalho, sobre ditos 
e não ditos das relações hierárquicas, sobre regras de conduta informais e, 
uma vez que trabalharia como cobrador, sobre como minha relação com 
o motorista deveria ser percebida como uma forma de casamento. Nessa 
lógica comunitária, descubro ainda que eventuais infrações dos emprega-
dos são examinadas por uma comissão de pares, que Márcio descreve como 
uma espécie de tribunal interno cujas decisões são irrecorríveis.

No prosseguimento do treinamento, Márcio explicou-nos que o perfil 
dos empregados, que consigna toda a trajetória profissional na empresa, é 
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importante para promoção, punição e demissão, ou seja, para parametrizar 
as dinâmicas de reconhecimento e recompensa. O perfil é a primeira coisa 
a ser consultada para balizar a análise de toda e qualquer circunstância de 
trabalho relacionada com os empregados, pois ele sinalizaria o que teria 
tendência a corresponder aos fatos, ou seja, a ser presumidamente verdade. 
Mais ainda, para enfatizar a importância de nossos perfis e a necessidade de 
mantê-los sem registros desabonadores, Márcio indicava-nos que o exame 
do perfil é definidor para a passagem do contrato de experiência para o 
definitivo, para a troca de turno, para eventual mudança de linha e para 
participação na escola de motoristas. Essas eram decisões inicialmente 
assentadas no perfil, mas que envolviam também outros critérios, já que na 
empresa, ele enfatizava, antiguidade é posto. Ao cabo, ele parecia nos dizer 
que a empresa valorizava o tempo de serviço, mas o mérito expresso em um 
perfil ilibado era um forte critério de favorecimento ou de desempate entre 
empregados. Normalmente, novos colaboradores começam pelo segundo 
turno, no horário vespertino, e, quando possível, a designação é feita para a 
linha mais perto da residência. Márcio informou-nos que iríamos trabalhar 
de tarde, pois, embora “gosto não se discuta”, esse é um horário que nin-
guém quer. Descobrimos, ainda, que, na linguagem dos rodoviários, sereno 
é o último carro da linha e bacurau é o carro da madrugada, que circula 
independentemente da lotação, já que é uma exigência do Departamento de 
Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (DETRO/RJ), que fixa 
ainda o número de veículos e os intervalos para as linhas.

– Antigamente, aqui se falava mais de óleo diesel do que de passageiro!
Com essa frase, Márcio enfatizava que, no mundo rodoviário, o óleo 

diesel é uma figura fundamental, e a batalha mais árdua é para a redução 
de seu consumo. De fato, boa parte da operação gira em torno do óleo 
diesel, cujo consumo é aferido por carro, por linha, pela totalidade da 
empresa e pelo grupo de empresas em que ela se insere, bem como, com 
base no abastecimento por turno, por motorista individualizado. É uma 
busca frenética pela diminuição do consumo de óleo diesel, com inequí-
voco reflexo na construção da métrica das metas de motoristas, dos mecâ-
nicos da oficina e dos instrutores responsáveis pelo treinamento e melhoria 
da condução dos veículos da frota. Na medida em que essencial para a 
rentabilidade da operação, os índices de consumo do óleo diesel afetam a 
todos os empregados, indistintamente de suas tarefas, e todos são reitera-
damente lembrados disso. Conosco, esse engajamento foi parametrizado 
por uma história sobre a confecção de um X-Tudo e sobre o dilema de 
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sermos a galinha ou o porco em sua preparação. Márcio enrolou-se um 
pouco para contar a história, mas deixou claro o seu alcance: queremos ser 
a galinha, que, por fornecer o ovo, está envolvida, ou o porco, que, por pro-
ver o bacon, está comprometido? Naturalmente, a pergunta era retórica, e 
tinha uma resposta certa: queremos ser porco, pois o comprometido doa 
um pouco de si para a obtenção do melhor resultado, o que resultaria em 
mais recompensas. De fato, essa era a lógica presente tanto no programa 
Motorista Super Meta, que premia com uma folga extra aquele que conse-
guir por três vezes em um semestre a melhor média de consumo em sua 
linha, quanto no Folga Legal, que dá preferência de escolha para o dia de 
folga aos melhores colocados no ranking de desempenho de consumo, cuja 
atualização é efetuada a cada quatro meses.

Outra preocupação intensa na operação diz respeito aos acidentes de 
trânsito. Diversas estratégias são utilizadas para diminuir tanto seus impac-
tos na rotina de trabalho quanto sua quantidade, cuja mensuração é efetuada 
em intervalos mensais. Com base em sua frequência genérica, mas sem per-
der de vista o índice de reincidência individual, a empresa realiza diferentes 
ações de prevenção. Dessa forma, na Semana Nacional do Trânsito, cuja 
comemoração ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, por determina-
ção do artigo 326 do Código Nacional de Trânsito, ela premia o Motorista 
Zero Acidente, ou seja, aquele que não se envolveu em acidente nos último 
triênio, além de realizar blitz educativas para orientação de motoristas e 
pedestres. Márcio mencionou ainda, embora sem fornecer detalhes, duas 
outras iniciativas: o programa Acidente Nunca Mais e o treinamento com 
simulador que é efetuado no Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT), em Deodoro. Essas ações 
preventivas não são, contudo, capazes de impedir a ocorrência de acidentes, 
e, para apurar as razões de sua eventual ocorrência, a empresa serve-se de 
alguns mecanismos de controle: o monitoramento em tempo real possibili-
tado pelo GPS, as informações fornecidas pelos clientes por meio das linhas 
telefônicas de atendimento ao público e as imagens das câmeras internas 
dos veículos, as quais são disponibilizadas e analisadas no dia seguinte ao 
serviço. Márcio relatou-nos, então, que as câmeras só não estão presentes 
nos ônibus que passam em Costa Barros e Santa Tereza, respectivamente, 
no Rio de Janeiro e Belford Roxo, por conta do medo imposto por trafican-
tes, que chegaram a utilizar alguns ônibus como barricada e com frequência 
roubam óleo diesel afirmando que se trata de pedágio. Fiz algum esforço 
para não me deixar impressionar pela narrativa, porém, ao ouvir todas 
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aquelas explicações, não pude deixar de sentir algum receio pela atividade 
que iria realizar no dia seguinte.

– Quem é o cliente da empresa? – perguntou Márcio.
– Os passageiros – respondemos em uníssono e de bate-pronto.
– Mais quem? – ele insistiu.
– O poder público... o DETRO – cheio de hesitação balbuciei.
Márcio não deu muita importância para minha resposta e, quase me 

corrigindo, explicou que os empregados também são clientes. Diante de 
nosso espanto, exemplificou:

– O motorista é cliente do instrutor e do inspetor; o cobrador é cliente 
do escalante; o despachante é cliente do cobrador e do motorista, e o contrá-
rio também. Entenderam? Nós somos clientes uns dos outros e precisamos 
fornecer serviços que deixem nossos clientes satisfeitos. Quando o cliente 
fica insatisfeito, isso é sinal que não estamos trabalhando bem, e isso tam-
bém vale para dentro da empresa.

O raciocínio me pareceu pouco convincente, mas Márcio parecia real-
mente acreditar na existência de uma lógica comercial entre os empregados, 
e prosseguiu explicando que o grau de satisfação dos clientes é apurado por 
meio de pesquisas operacionais realizadas com passageiros, mas também 
com empregados, e que deveríamos respondê-las com a maior honestidade 
possível. Não faltou muito e ele já estava nos dizendo que nossos proble-
mas individuais eram problemas de todos e deviam ser compartilhados nas 
pesquisas, pois isso possibilitava uma ajuda recíproca: ao compartilhar nos-
sos problemas, impedíamos que eles interferissem nas rotinas de trabalho, 
assim como possibilitávamos que todos pudessem contribuir para a solu-
ção. Quando Márcio nos diz que outra forma de compartilhar problemas é 
a ouvidoria, que é exercida pelos gerentes de planejamento e controle e de 
operações, fico espantado e indago se o ouvidor não deveria ser um terceiro 
não envolvido com a operação. Na réplica, percebo que o que ele chama 
de ouvidoria não diz respeito às reclamações recebidas do público externo, 
mas refere-se ao denominado sistema vapt-vupt, isto é, reclamações escritas 
pelos empregados que podem ser depositadas em pequenas caixas afixa-
das em todos os setores da empresa. No final das contas, entre pesquisas 
de satisfação, reclamações identificadas e/ou anônimas, clientelas recípro-
cas e um forçado sentido comunitário, suspeito que o estabelecimento de 
uma paradoxal teia de solidariedade e vigilância surge como uma conse-
quência natural de um frágil vínculo empregatício, pois estabelecer raízes 
naquela comunidade laboral parece ser um exercício de concessão despro-
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porcional, que exige dar-se inteiro em troca de um pertencimento precário 
despido de quaisquer garantias.

No entanto, minhas percepções e/ou divagações ali pouco contavam, 
já que estávamos treinando para uma atividade profissional e precisávamos 
conhecer as especificidades do trabalho de cobrador que iríamos realizar 
no dia seguinte. Márcio colocou um validador eletrônico diante de nós 
e, apoiado nele, começou a falar das regras de aparência: uniforme limpo 
e arrumado, sapato engraxado, cabelo aparado e barba feita. De repente, 
enquanto todos os olhares convergiam para meus cabelos compridos e a 
barba espevitada, rola uma pausa súbita e uma risadaria geral antes de 
Márcio sugerir uma visita ao cabelereiro. Ouço resignado, embora feliz por 
saber que essa pressão é circunstancial e não será por mim revivida nas 
semanas seguintes. Em seguida, ele descreve nosso ritual de apresentação: 
passar na expedição de frota, consignar o ponto e passar pelo controla-
dor operacional. De imediato, o ponto nos suscita dúvidas, e perguntamos 
como é feito. Ele responde que o ponto é eletrônico, que não existe mais 
qualquer registro em papel, o que nos surpreende enormemente, já que, 
no exercício da jurisdição, estávamos acostumados às velhas guias minis-
teriais, um obsoleto sistema de controle que as empresas de ônibus tei-
mam em perpetuar. Em resumo, o ponto é registrado por meio de tablet, 
onde se consignam matrícula e senha para abrir a jornada. No encerra-
mento, procede-se de forma semelhante, com a ressalva de que o regis-
tro de fechamento só pode ocorrer na garagem. Prosseguindo na abertura 
dos trabalhos, devemos conferir os lacres da câmera e da roleta, antes de 
passarmos à rotina de abertura de serviço no validador, que é uma ope-
ração simples, mas que requer prática. De fato, o validador registra todas 
as etapas do dia de trabalho no interior do ônibus, basicamente de acordo 
com a seguinte rotina: aberto/vinculado/liberado/ocioso/placa/comercial
-ida/placa/comercial-volta/placa/ocioso/liberado/desvinculado/fechado. 
No final do dia, depois de desvincular-se do validador, é preciso fechar as 
janelas, encerrar a roleta, marcar o ponto eletrônico e prestar contas (que 
são pagas na base de quinze minutos), lembrando-se de trazer o dinheiro 
arrumado para facilitar. Ou seja, cabeça contra cabeça, em ordem cres-
cente do valor das notas.

Como um caixa bancário, ao longo de sua jornada, o cobrador acu-
mula bastante dinheiro, razão pela qual é recomendado que, toda vez que 
acumular 50 reais, eles sejam inseridos no cofre que fica embaixo de seu 
assento. Na verdade, devem ser tomadas todas as cautelas com os mecanis-
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mos de controle do fluxo de passageiros, ou seja, verificar lacres, câmeras, 
cofre e roleta, anotando seus números de registro no início e no fim da 
jornada. Márcio nos informa ainda os procedimentos em caso de assalto, 
antes de falar das gratuidades. Ele menciona o vale social do RioCard, que 
é um cartão emitido para deficientes (físico, auditivo, visual ou mental) ou 
doentes crônicos que estejam em tratamento médico, além de indicar que 
o rodoviário tem direito a seis passagens por dia, desde que esteja unifor-
mizado. Recapitulamos todas as gratuidades já mencionadas mais cedo e 
aprendemos um truque para liberar a gratuidade de crianças menores de 
cinco anos: devemos aferir a idade pela altura da roleta, presumindo que 
a criança não é elegível se for mais alta. Depois de enumerar mais algumas 
ocorrências possíveis com que poderíamos ter que lidar durante o trabalho, 
Márcio finalmente reconhece ser impossível recensear todas as possibilida-
des e que, no fundo, o importante é jamais perder o controle sobre a roleta, 
já que ela estabelece a métrica da atividade de cobrador. Essa parte de nosso 
treinamento é, finalmente, concluída com uma exibição prática do funcio-
namento do validador eletrônico.

Márcio nos convida para caminharmos pela garagem, iniciando pelo 
setor de expedição. Nos poucos metros percorridos, perco rapidamente a 
conta das inúmeras apresentações que ele faz e fico aliviado por não ter 
que memorizar todos os nomes. No meio da pequena multidão, ele aponta 
para uma moça e diz que, caso precisemos marcar um corte de cabelo, é 
com ela que devemos falar. Quando ela percebe o tamanho de meu cabelo, 
todos explodem em uma animada gargalhada, enquanto eu, olhando para 
ela, abro um sorriso cúmplice e registro estar sentindo uma leve e desneces-
sária pressão anticapilar. O clima é de algazarra, com vários ônibus saindo 
da garagem, quando alguém se aproxima para confirmar nosso horário no 
dia seguinte: eu replico dizendo ter sido informado que pego ao meio-dia, 
mas Marcelo esclarece que sua pegada é no primeiro turno, às cinco horas 
da manhã. Caminhamos mais um pouco, passando pelo centro médico e 
pela academia de ginástica utilizada pelos empregados, onde os alto-falan-
tes explodem com a canção Dancing With a Stranger, um dueto pop entre 
Sam Smith e Normani. Escuto, mas não ouço, e devaneio em torno da 
dúvida filosófica sobre o que seria pior no mundo das academias: a ginás-
tica em si, a trilha sonora ou as televisões mudas, que exigem um esforço 
de leitura labial? O esboço de uma resposta ambígua vem talvez das cai-
xas de som, que agora reproduzem Havana, música de outro dueto pop, 
Camila Cabello e Young Thug, que vai se perdendo ao longe, enquanto 
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caminhamos em direção a um ônibus parado no pátio para ver como fun-
ciona o validador eletrônico.

As solas de sapato estão quase a derreter no cascalho quente quando 
chegamos ao ônibus, onde temos uma demonstração do funcionamento 
do validador. No final das contas, percebemos que o importante é saber 
reproduzir a sequência de eventos a serem registrados e anotar os núme-
ros iniciais e finais da roleta. É uma rotina cuja repetição à exaustão cer-
tamente assegura a memorização e a ausência de erro. Assim que naturali-
zada, os automatismos se instalam e não há mais um grama de pensamento. 
Descemos do ônibus e seguimos em direção à oficina, desviando à esquerda 
um pouco antes de lá chegar, para alcançar uma espécie de almoxarifado. 
Ali, recebemos nossos sapatos para o dia seguinte. Fazemos meia-volta, 
mas não retornamos em direção ao ônibus. Cruzamos o pátio rumo à outra 
extremidade, onde há outro almoxarifado, para obter nossas roupas. Dão-
nos calça, camisa e casaco, sempre confiando na nossa avaliação. De modo 
otimista, estimo que minha camisa é tamanho três e que a calça ficará con-
fortável em 42. Repletos de sacolas plásticas, nas quais tínhamos enfiado 
todos os itens do uniforme, dirigimo-nos para o refeitório. Faminto e 
feliz por não ter levado marmita, estou pronto para encarar o cardápio do 
almoço. Embora a comida seja a mesma, há dois refeitórios: um para empre-
gados em geral e outro separado para supervisores e pessoal administrativo. 
Márcio nos levou para esse último, não tendo sido sequer necessário fazer 
fila. Colocamos as bolsas em um canto e enchemos nossos pratos com uma 
refeição balanceada: arroz, feijão, frango assado com quiabo e salada, além 
de suco. Marcelo delicia-se com a sobremesa, que chega a repetir. Como a 
comida é gostosa, engatamos uma conversa despretensiosa sobre as possibi-
lidades de almoçar e jantar antes e/ou após o trabalho, mas acho melhor não 
transformar uma probabilidade em obrigação. Entregamos nossas bandejas 
e pratos e rumamos ao vestiário para experimentar nossas roupas.

Felizmente assim procedemos, pois, embora a camisa tenha ficado 
relativamente confortável, a calça ficara muito apertada. Fazia-se absolu-
tamente necessário efetuar a troca, pois, caso contrário, o dia de trabalho 
seria infernal. Regressamos ao almoxarifado e optei por maximizar meu 
conforto: troquei tudo, pegando uma camisa quatro e uma calça 46 com 
cinto, que, entretanto, trazia um novo problema: seu enorme comprimento 
e a ausência de tempo e/ou habilidade para fazer uma bainha. Resolvi que 
produziria uma solução com durex largo, colando o tecido por dentro. 
Equacionada a questão do uniforme, Márcio levou-nos ao setor de pres-



151roberto fragale filho

tação de contas para nos mostrar onde nossa jornada de trabalho termina-
ria. Não havia muita gente, e tudo parecia simples: entregava-se o dinheiro 
contado, que era passado por uma máquina de separar e contar cédulas e 
moedas. Em seguida, era emitida uma filipeta com o resultado da prestação 
de contas. Restava agora conferir se tudo correria tão bem quanto ele nos 
dizia. Márcio nos acompanhou até o portão, dizendo que estávamos libe-
rados e que nos aguardava no dia seguinte, mas não resistiu a fazer uma 
última troça comigo dizendo para eu chegar mais cedo e cortar o cabelo. 
Rimos juntos já alcançando o estacionamento, onde com um cumprimento 
forte efetivamente nos despedimos. Depois de desejar sorte ao Marcelo, 
cuja pegada era bem cedo, rumei para o Mirante do Reclamante, apelido 
do fórum trabalhista de São João de Meriti, ávido por rever os servidores 
de minha unidade. Com eles, desfrutei um bom café e uma aprazível roda 
de conversa, antes de, finalmente, tomar a direção da Linha Vermelha e da 
Zona Sul do Rio de Janeiro.

Como eu só pegava ao meio-dia, desliguei o despertador e optei por 
recuperar o máximo do sono que me faltara na véspera. Quando levantei, 
eram 9h20 e o pessoal da obra aguardava cheio de dúvidas para dirimir. 
Nem bem me aproximei, fui bombardeado com perguntas desconexas sobre 
tubulação, esgoto, quadro de luz, gás e outras coisas improváveis. Quis pedir 
ajuda, mas não havia a quem recorrer. Fiz um esforço e tentei responder da 
melhor forma possível, embora reforçando a necessidade de obter ratifi-
cação com minha esposa. Quando dei por mim, havia perdido quase uma 
hora com a obra e ainda não tinha tomado meu café, que estava a ponto de 
se transformar em almoço. Talvez aquela circunstância me ajudasse a com-
preender por que outras línguas usam a expressão pequeno-almoço para o 
café da manhã, mas, na verdade, eu estava desorientado, sem saber como 
administrar minha manhã, antes da pegada na garagem. Resolvi fazer um 
desjejum reforçado, como se fosse um quase almoço: café, pão, manteiga, 
ovos, geleia e frutas em quantidade improvável compunham minha pri-
meira refeição do dia. Devidamente alimentado, assim imaginava, pus-me a 
correr para não atrasar. Eram 11h15 quando finalmente saí de casa.

Chego à garagem às 11h55 e, caminhando para a expedição, cruzo 
com três empregados negros, que parecem estranhar minha branquidão, 
meus cabelos compridos e a barba desalinhada. Cumprimento-os e, supos-
tamente senhor da situação, sigo com passos firmes em direção ao banheiro 
para espancar o medo da vontade de urinar durante o serviço. Na expedi-
ção, Ramiro me entrega 50 reais em moedas para troco, e encontro Márcio, 
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Marcelo e Lúcio, que tinha sido o motorista de seu ônibus, conversando. 
Eles me saúdam e dizem que o turno da manhã foi tranquilo. Marcelo me 
oferece mais vinte reais em cédulas de dois para ajudar no troco. No final, 
entre pequenas notas e moedas, levo 70 reais para o ônibus, que, sem contar, 
acabo por misturar com o dinheiro que levo na carteira. Ainda na expedi-
ção, Ramiro pede que eu bata o ponto e, para tanto, indica que minha matrí-
cula é 41.401. Entro com o número no tablet e, após verificar o horário, con-
firmo meu início de jornada às 12h05. Em seguida, Ramiro me conduz até o 
ônibus 128.173, onde irei trabalhar. Na porta, ele me apresenta o motorista 
Roni, não sem antes adverti-lo:

– Roni, seu Roberto está começando hoje; não repara na barba dele 
não, pois ele tem problema de pele e precisa de liberação do dermatologista 
para cortar.

Fazemos toda a operação de abertura da bilhetagem eletrônica, vincu-
lando motorista e cobrador e passando pela rotina até placa, uma vez que 
Ramiro nos orienta a ir para o terminal rodoviário de Nova Iguaçu sem fazer 
linha, ou seja, sem pegar passageiros. Roni me mostra onde fica o botão 
para liberar a roleta, quando o pagamento é efetuado em dinheiro, antes de 
nos despedirmos de Ramiro, que me deseja sorte. Enquanto me aprumo na 
cadeira, agradeço, sem perceber que Roni já concluiu a manobra para nossa 
saída da garagem. Quando começo a sacolejar, constato que já estamos 
na rua e que preciso me preparar para o trabalho alocando as moedas na 
gaveta de dinheiro do ônibus. É o que faço, nos minutos seguintes, com um 
bom punhado delas, que distribuo pelos cinco compartimentos da gaveta, 
consoante os valores, ou seja, ocupo dois espaços com notas e moedas de 
um real e reúno as moedas de cinco e dez centavos, assim como as de 25 e 
50 centavos nos dois espaços remanescentes, tudo na sequência, guardando 
o último compartimento para os cartões da bilhetagem eletrônica. No sexto 
compartimento da gaveta, que tem o tamanho dos cinco demais reunidos 
sem qualquer separação e fica quase sempre fechado, guardo a sobra do saco 
de moedas, minha caneta e meu caderno de anotações. Com o dinheiro 
arrumado, começo a explorar visualmente o ônibus, que me parece bastante 
asseado. Faz um calor insuportável, coisa de 36ºC na sombra, e não reco-
nheço nada ao longo do caminho. Em resumo, estou totalmente perdido.

Quando entramos na rodoviária de Nova Iguaçu, Roni me explica que 
devo falar com o despachante Henrique para informar o número que apa-
rece na roleta ou apenas os três últimos algarismos. Enquanto ele vistoria 
a carroceria do ônibus, dirijo-me a Henrique, anunciando, como um barí-
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tono, que a roleta marca 28.184. Em seguida, após Henrique informar que 
nosso horário de saída é 12h45, Roni me diz que temos cinco minutos para 
ir ao banheiro e/ou beber uma água, apontando para um local cerca de 50 
metros distante da baia onde estacionamos o ônibus. No banheiro, há um 
controle de entrada onde devemos botar nossa matrícula para que seja libe-
rado o acesso. Bebo um copo de água e, por via das dúvidas, vou também ao 
banheiro. Como o ônibus não fica trancado, ele me recomenda que leve as 
notas comigo. Na correria para não atrasar nossa saída, compro uma garrafa 
de água para a viagem e pergunto se ele quer também, mas Roni me diz não 
ser necessário, pois ele sempre traz sua água de casa. Normalmente, faría-
mos duas viagens e meia, o que significa que nossa jornada terminaria em 
Duque de Caxias, já que cada viagem envolve uma ida e volta. Mas isso, ele 
me diz, irá depender do trânsito, pois nem sempre dá tempo para cumprir 
o previsto. É chegada a hora de partir para nossa primeira viagem e, final-
mente, os passageiros são autorizados a entrar no ônibus.

Eu tinha sido escalado para trabalhar na linha 136, que faz Nova 
Iguaçu/Duque de Caxias via Vilar dos Teles. O tempo estimado para cobrir 
suas 87 paradas no horário da ida de nossa viagem inicial era de 70 minu-
tos, disse-me Roni, que, ao perceber minha hesitação com o troco diante do 
primeiro passageiro, gritou o valor da passagem:

– Três e oitenta, Roberto!
Nos primeiros dez minutos, embarcaram onze passageiros, que me 

obrigaram a fazer diferentes contas para calcular o troco. Percebi que aquilo 
seria complicado e talvez fosse mais fácil criar automatismos. Montei então 
uma tabela mental: para uma passagem, os trocos eram de vinte centavos, 
um real e vinte centavos e seis reais e vinte centavos quando os pagamen-
tos eram respectivamente efetuados com quatro, cinco ou dez reais. Outra 
situação que se repetia era o pagamento de duas passagens com dez reais, 
o que ensejava um troco de dois reais e quarenta centavos. Eu tentava sin-
cronizar os sacolejos com a memorização dos valores: vinte, um e vinte, seis 
e vinte, dois e quarenta, quando Roni me chamou a atenção para a impor-
tância de não gastar dinheiro com água, pois o custo ficaria muito alto. Ele 
trazia cerca de três litros de água congelada de casa e ia bebendo à medida 
que ela descongelava. Com esse volume, o gasto seria de doze reais por dia, 
quase 250 por mês. Inegavelmente, um valor exorbitante.

Estamos no início da tarde, muito longe da hora do rush, mas o trânsito 
já é caótico tanto nas pequenas ruas internas quanto ao redor da Rodovia 
Presidente Dutra. Embora o cobrador esteja cercado de gente no ônibus, seu 
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trabalho é bastante solitário, com pouquíssimas interações. Olhar para a pai-
sagem é, portanto, uma forma de fazer o tempo passar. Como não conheço 
a rota do ônibus, tudo vira uma descoberta. Espanto-me com o engarrafa-
mento e as manobras perigosas que alguns motoristas mais ousados execu-
tam; observo empreendimentos imobiliários, comércios agitados e calçadas 
repletas, que animam um desordenado cenário urbano, cuja capilaridade é 
assegurada por uma malha viária caótica. Nos muros, há uma infinidade de 
cartazes de eventos já realizados, como, por exemplo, o Festival da Alegria 
da rádio FM O Dia, com Ferrugem, Dilsinho, Tiee, Ludmilla, Kevin O Chris 
e DJ Cereja, mas minha cultura musical ignora quase todos eles.

Ao longo do trajeto, muitos passageiros embarcam e desembarcam do 
ônibus. Quando passam pela roleta, alguns me cumprimentam, ao passo 
que outros se concentram na máquina de bilhetagem eletrônica. Observo 
que os automatismos  não são apenas do cobrador, mas espraiam-se pelos 
usuários, que tampouco interagem entre si. De repente, uma passageira me 
pergunta se estamos próximos do Prezunic de Vilar dos Teles. Respondo 
que não conheço o itinerário da linha, mas tento angariar sua simpatia 
explicando que aquele é o meu primeiro dia no trabalho. Ela me deseja 
sorte quase ao mesmo tempo que outra passageira informa que faltam dois 
pontos para o mercado, fazendo com que nós três compartilhemos um tíbio 
sorriso de cumplicidade. Felizmente, meu primeiro trajeto transcorre sem 
maiores percalços, sem que a roleta desenvolva uma antipatia por mim. 
Conto rapidamente as moedas e procuro não deixar as notas acumularem, 
lembrando-me de colocar o dinheiro no cofre, que já acumula 150 reais.

No ponto final, em Duque de Caxias, Roni pede para todos os passa-
geiros desembarcarem. Como não vejo nenhuma sinalização indicando o 
fim da linha, fico um pouco confuso, mas ele me explica que seguiremos 
viagem até o ponto inicial do trajeto de retorno. Coisa de poucos metros, 
onde poderemos descansar por um curto tempo. Nesse breve deslocamento, 
ele me chama a atenção quanto aos procedimentos da roleta, para eu não 
ter diferença de caixa no final do dia. Agradeço e observo que levamos 90 
minutos para fazer o percurso de ida. Roni replica dizendo que foi culpa do 
trânsito, mas que é assim mesmo, e que o tempo de volta é estimado em 80 
minutos, o que provavelmente não conseguiremos fazer.

Descemos do ônibus e Roni me apresenta o despachante Mozer, a 
quem informo o número da roleta: 282. Ele agradece e pergunta se quero ir 
ao banheiro e/ou usar o bebedouro. Respondo sim para ambas as ofertas, 
já imaginando o tempo de viagem da volta. Roni me adverte que temos não 
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mais que dez minutos de parada e que devo aproveitar para encher minha 
garrafa com água gelada. Entretanto, naquele instante, meu problema não 
era sede, mas fome. Penso em comprar um salgado, mas ele me diz que 
não há nada ao redor. Na verdade, há apenas um camelô com um tabu-
leiro repleto de coisas para distrair o estômago. Examino as possibilidades 
e, como não vejo nada tentador, opto por comprar dois pequenos pacotes de 
amendoim para contornar o apetite. Bagunçar o horário do almoço parece-
me uma consequência inevitável do turno vespertino, e deve ser por isso 
que ele é rejeitado pelos antigos e tratado como porta de entrada para os 
novos empregados.

Cumprimento rapidamente o motorista e o cobrador do ônibus subse-
quente da linha, que acaba de parar no ponto final, dirigindo-me ao nosso 
veículo. Mal tenho tempo de me ajeitar e os passageiros já estão enfileirados 
diante da roleta, o primeiro com o braço estendido para efetuar o paga-
mento. Nem todos passaram ainda pela roleta, quando Roni inicia nossa 
viagem, às 14h25. Pego de supetão pelo movimento, vejo minha garrafa de 
água correr para baixo do banco de uma passageira. Peço sua ajuda para 
recuperá-la, o que ela faz sem me dar muita atenção. Tomo um gole de água, 
depois de agradecer, enquanto ela aquiesce com a cabeça. Nisso, Roni me 
pergunta se passei o cartão no validador para abrir a volta. Envergonhado, 
respondo já pedindo desculpas pelo esquecimento. Ele diz que está tudo 
bem, mas pede que eu passe imediatamente, o que faço sem qualquer hesi-
tação. Mais passageiros embarcam e um deles, constrangido, me pergunta:

– Tem troco para 50?
“Droga, só arrombando o cofre”, é a resposta que me vem à cabeça, sem 

que eu tenha coragem para falar, e, com um sorriso, peço que o passageiro 
aguarde um pouco antes da roleta. Quando finalmente ele se aproxima de 
seu ponto de desembarque, já tenho dinheiro suficiente para o troco.

A viagem de retorno seguia tranquila, sem qualquer interação com 
os usuários, até que uma passageira empacou na roleta e pôs-se a olhar 
fixamente para o validador da bilhetagem eletrônica. Ela se voltou para 
mim e disse:

– Eu nunca emprestei para ninguém, mas cancelaram meu RioCard. 
Eu fui lá e agora estou cheia de papel. A moça disse que deve ter sido por eu 
estar de cabeça baixa.

– É que tem que olhar para a câmera – digo sem muita convicção.
– Eu sei que não emprestei e deu erro. Agora, tenho que ficar olhando. 

Pareço uma doente, não é?
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– Não, fique tranquila, pois a senhora pareceu normal.
De fato, ela parecia normal, e, assim que seguiu para o fundo do ôni-

bus, comecei a separar as notas para tentar devolver aquelas rasgadas e/
ou muito velhas para os passageiros. Era uma preocupação sem sentido, 
mas que ajudava a matar o tempo da viagem. Absorto pela separação das 
notas, mal percebi o enorme camelódromo que existe no entorno da esta-
ção de trem de Belford Roxo, mas minha atenção é para ele desviada pelo 
alto-falante que fornece a trilha sonora do lugar: Agora o que era seu é 
tudo dela/O beijo que era seu eu dei pra ela/Mas se eu devolver tudo pra 
você, já era. Dou um Google discreto no celular e descubro que é uma 
canção do Ferrugem, uma das atrações do Festival da Alegria. No ônibus, 
entretanto, a música ambiente faz-se essencialmente pela combinação 
do ruído da lataria rangendo e da irritante campainha de solicitação de 
parada, acrescida de uma generosa pitada de música urbana: carros, moto-
cicletas, sirenes, apitos, gritos, bate-estacas, britadeiras e, eventualmente, 
tiros. Pode botar na minha conta, leitor, mais esse presque-plágio, agora da 
Legião Urbana: é tudo música urbana, uma sonoridade tão familiar, que 
nem mais prestamos atenção.

O trânsito segue pesado, quando Roni puxa conversa sobre o horá-
rio. Ele me explica que vamos estourar o tempo de viagem, cuja estima-
tiva é acrescida de dez minutos a cada avanço de hora, seguida de idên-
tico decréscimo após a hora do rush. Assim, nossos trajetos cresceriam 
de 70 a 90 minutos, quando iniciaria uma redução progressiva passando 
por 80, 70 e 60, até a estimativa derradeira de 55 minutos. Essa jornada 
ideal, incluindo o tempo de parada nos pontos finais e o deslocamento 
de e para a garagem, terá entre sete e oito horas diárias. Mas esse é o 
mundo ideal, e ele nem sempre é reproduzido nas ruas da cidade. Roni me 
explica que, na véspera, pegou às 12h15 e encerrou na garagem às 21h10, 
ou seja, uma jornada de oito horas e 55 minutos. Começo a fazer con-
tas e, inquieto, indago que horas a gente deve encerrar, mas a resposta é 
uma incógnita: ele diz que, pelo andar da carruagem, iremos largar pouco 
antes das 22h, mas isso depende de cumprirmos as duas viagens e meia 
originalmente previstas. Caso a empresa decida nos liberar do último tre-
cho, devemos terminar mais cedo.

Nossa prosa toma outro rumo quando ele começa a me explicar as 
três diferentes linhas que conectam Nova Iguaçu e Duque de Caxias: a 115 
passa pelo Lote XV, a 116 vai pela Vila Pauline, e a 136 cruza Vilar dos Teles. 
Ele fala sobre as diferenças entre cada uma delas, enfatizando o medo da 
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violência e da passagem por áreas críticas, por comunidades conflagradas, 
onde traficantes quebram câmeras e roubam diesel dos ônibus. Pergunto 
se já foi assaltado, e ele me responde: três vezes, sendo duas pelo mesmo 
assaltante. Não consigo esconder meu espanto, quando Roni me explica o 
modus operandi do ladrão:

– Ele entra, paga a passagem e fica quieto, esperando. Quando vai che-
gando perto da área dele, ele se aproxima da roleta e diz Aí, piloto, vou assal-
tar seu carro, já é? Eu digo que sim, afinal ele está com a pistola na mão. 
Ele diz Ó, vai na tranquilidade, não para nem pra pegar passageiro, nem 
descer; vai na moral, não pisca nem faz sinal para ninguém do lado de fora. 
Eu não tenho nada pra perder, viu? Não vou mexer contigo nem com tua 
cobradora. Aí ele faz a limpa nos passageiros. Mas ele sumiu, não aparece 
desde o início do ano.

Fico um pouco mais tenso com a conversa, pois Roni observa que deve 
ter acontecido alguma coisa nas imediações da rodoviária de Nova Iguaçu, 
onde o trânsito está bem tumultuado e há traços de sangue no asfalto. 
Fazemos uma última manobra e, enquanto entramos na rodoviária, digo-
me que é melhor não pensar muito no assunto e aproveitar os dez minutos 
de intervalo dos quais dispomos.

O relógio marcava 15h55, quando descemos do ônibus, depois de 
registrar o fim da viagem no validador eletrônico e colocar mais 200 reais no 
cofre. Tínhamos estourado o tempo de viagem em dez minutos. Dirijo-me 
ao despachante e informo o número da roleta: 372. Como estou morto de 
fome, paro para comprar um salgado, enquanto Roni corre para o banheiro. 
Não há muito tempo para escolher e acabo por comprar a primeira coisa 
que retém minha atenção: uma coxinha de frango com Catupiry e um mate 
limão, que saio comendo caminhando para o bebedouro. Devoro a coxinha 
com meia dúzia de rápidas mordidas, que mal me permitem deglutir o ali-
mento. Com a garrafa de água mineral recarregada, anoto minha matrícula 
no controle de entrada do banheiro, onde passo para uma rápida higiene, 
já contando os minutos para regressar ao ônibus, onde Roni me espera. 
Retomo meu lugar e libero a roleta para os passageiros que fazem fila na 
parte dianteira. Estamos prestes a começar nossa segunda viagem, repe-
tindo o trajeto de Nova Iguaçu para Duque de Caxias. Olho para o relógio 
do celular, e ele marca 16h05.

Na primeira curva, Roni me pergunta se estou bem, ao que respondo 
dizendo que sim, apesar da correria da parada. Ele me recorda que o tempo 
estimado para o terceiro trecho é de 90 minutos, mas que, por conta do 
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O ônibus segue enchendo de gente, que não parece 
dar a mínima para o fim da tarde.
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trânsito, faremos provavelmente em mais do que isso. O comentário faz 
sentido, pois nos aproximamos da temida hora do rush, que deve ser um 
pouco pior às sextas-feiras. Ofereço-me para ajudar uma passageira, que, 
enrolada com um saco de pipoca, não consegue pegar o dinheiro na bolsa. 
Ela me pede para segurar a pipoca, que devolvo assim que ela passa pela 
roleta. Outros me perguntam se o ônibus passa por Vilar dos Teles e/ou 
por Coelho da Rocha. Replico sempre gentilmente, mas fico sem resposta 
quando um passageiro me pede para avisá-lo quando passarmos pela Praça 
da Bandeira. Retransmito o pedido ao Roni, que manda um singelo Ok em 
retorno. O ônibus segue enchendo de gente, que não parece dar a mínima 
para o fim da tarde.

O trânsito é bastante intenso e, por vezes, ficamos parados no engar-
rafamento por momentos aparentemente infindáveis. Nesses instantes, 
ponho-me a trocar as moedas de um compartimento para o outro a con-
tá-las como se fossem unidades do tempo que vai passando, lentamente. 
Observo ao redor e vejo passageiros concentrados em suas telas de celula-
res, poucos com fones de ouvido. De vez em quando, alguma mulher tira 
o telefone de dentro do sutiã para dar uma conferida. Outros escondem 
seus aparelhos na altura da cintura, presos na cueca ou na calcinha. Uma 
jovem moça de cabelos roxos passa pela roleta e esconde seu celular gigante 
por debaixo da camisa, mas deixa seus headphones em volta do pescoço, 
como se fossem um cachecol melódico. Estudo os passageiros, imaginando 
histórias de vida a partir de seus olhares perdidos, de seus vincos faciais. 
Faço isso para combater o sono que me invade e me faz cabecear o vento 
por alguns minutos, que mais parecem horas. Contudo, quando Roni avisa 
que chegamos à Praça da Bandeira, esse estado de torpor se dissipa instan-
taneamente, e informo ao passageiro que ele chegou ao seu destino. Não é o 
nosso caso, infelizmente.

Com o embarque de um colega rodoviário, o marasmo da lenta via-
gem diminui um pouco para Roni, que com ele engata uma conversa des-
pretensiosa falando sobre o número de carros na linha e seu impacto na 
duração do trabalho, sobre a folga do feriado de sete de setembro, que, por 
ser sábado, Roni pretende usufruir com a família, sobre o trânsito infernal 
daquele fim de tarde e, enfim, sobre a mudança do tempo que parece se 
avizinhar. Algumas paradas mais à frente, o colega diz que chegamos ao seu 
destino e se despede desejando-nos um bom trabalho. Respondemos com 
iguais votos e, em seguida, Roni me diz:

– Esse aí é o Sereno! A pegada dele é às seis e quinze agora no ponto.



Nesses instantes, ponho-me a trocar as moedas de um compartimento 
para o outro, a contá-las como se fossem unidades do tempo 

que vai passando, lentamente.



162 Dias improváveis

– Tem meia hora ainda para a pegada – respondo, após consultar 
o celular.

– Ele larga meia-noite e quarenta e cinco na garagem.
A conversa é interrompida por uma passageira, que me estende o 

dinheiro para passar pela roleta. Conto as moedas, pedindo desculpas 
pela minha distração, mas ela parece não se importar e nem me responde, 
juntando-se rapidamente ao grupo que desce no ponto final, que, percebo 
agora, fica em frente ao Sindicato dos Bancários na Baixada Fluminense. 
Embora cobrador não seja caixa de banco, meu estado de espírito não é 
muito diferente, quando deposito mais 150 reais no cofre.

Chegamos novamente ao nosso destino provisório, e, após fecharmos 
a corrida com o pertinente registro no validador eletrônico, Roni me dá 
uma boa notícia: como tem um ônibus parado na frente, nosso intervalo de 
placa será de uns vinte minutos, e dá tempo para fazer um lanche na padaria 
da frente, comer um pão com mortadela, caso eu tenha vontade. Replico 
dizendo para ele não se preocupar, pois desejo apenas usar o banheiro e 
trocar a água de minha garrafa. Ele assente com um sorriso realmente feliz, 
explicando que temeu pelo nosso descanso, quando não viu nenhum carro 
no ponto final. Espreguiço-me, alongando todos os músculos retesados 
após uma viagem e meia. Descemos e, como se fosse um cobrador bastante 
experiente, informo ao despachante o número da roleta: 458. O clima é des-
contraído, e Roni compartilha com os colegas do ônibus da frente igual feli-
cidade que me exibira alguns minutos antes. Mas a conversa é quase telegrá-
fica, pressionada pela necessidade de partida do primeiro ônibus. De longe, 
observamos a fila de passageiros, que empaca assim que todos os bancos são 
ocupados. De fato, a presença de outro carro no ponto final é uma tentação 
que evita a partida com pessoas em pé. Alguns poucos minutos mais e o 
ônibus parte para mais um tiro.

Roni me oferece um biscoito, que como com prazer, enquanto conver-
samos sobre o horário. Nosso último trecho foi concluído às 18h, o que sig-
nifica que levamos 115 minutos para percorrê-lo. Os reiterados atrasos já 
totalizam 55 minutos, o que equivale ao menor tempo de trajeto para a linha. 
Com o provável atraso do próximo percurso, a soma irá certamente equiva-
ler às cinco corridas que deveríamos fazer, ou seja, teremos feito apenas duas 
viagens no tempo estimado para duas e meia. Tudo isso nos faz especular 
acerca da realização do quinto percurso, o terceiro tiro de Nova Iguaçu para 
Duque de Caxias, e da possibilidade de termos de fazer algumas horas extras 
de trabalho. Mais alguns poucos minutos e retomamos nossos lugares no 
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ônibus. Olho para o compartimento de dinheiro e, impressionado com a 
absurda redução do número de moedas, começo a pensar na possibilidade 
de ficar sem troco. Esqueço esse possível problema assim que os passagei-
ros começam a passar pela roleta e ocupar os muitos assentos disponíveis.

Roni aciona o motor e me pede para abrir o validador, o que faço com 
alguma dificuldade. Confiro a hora no celular: 18h10. Percebo um ar de 
cansaço ao redor, que se torna quase opressor quando o sacolejo do ôni-
bus recomeça. As luzes funcionam de modo intermitente: quando o ônibus 
está parado, elas ficam acesas, mas se apagam assim que ele começa a se 
movimentar. No meio do engarrafamento, aquele movimento nos trans-
forma em um gigantesco vagalume urbano, que agora enfrenta uma tem-
peratura mais amena: faz 30ºC, com previsão de chuva para as 22h. Como 
é o final do expediente comercial, muitas lojas começam a fechar e dão 
lugar ao alvoroço dos bares e da cerveja que celebra a chegada do final de 
semana. Mas é também o horário da missa que vejo acontecer na Igreja de 
Nossa Senhora das Graças.

Na verdade, ao longo da rota, passamos por uma enorme quanti-
dade de igrejas, que proporcionam uma espécie de sincretismo urbano. Ao 
longo do trajeto, espraiam-se templos católicos, reformistas, pentecostais 
e neopentecostais, cujos nomes procuro anotar: Igreja de São Sebastião, 
Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, Primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, 
Primeira Igreja Batista em Belford Roxo, Igreja Universal do Reino de 
Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Deus é Amor, Igreja do 
Avivamento Internacional, Igreja Evangélica Pentecostal Vidas Restauradas, 
Igreja Batista Nova Filadélfia – Ministério Vida Abundante, Igreja Universal 
Jardim do Íris, Igreja Cristo Salva. Como muitas são absolutamente des-
conhecidas para mim, penso em fazer uma pesquisa na internet para me 
familiarizar com a heterogeneidade de um prolífico mercado da fé, à dispo-
sição de todos por meio de simples e rápidas conversões. Mas, como estou 
satisfeito com minha tíbia religiosidade, logo esqueço a prometida pesquisa. 
Meu devaneio espiritual é também interrompido por um passageiro, cujo 
cartão é recusado pelo validador:

– Expirado! Deu expirado – ele grita e, virando-se para mim, pergunta: 
– Não é duas horas?

– Duas horas o quê? – replico.
– O tempo de uso.
– Acho que não, acho que isso acabou ou era uma hora. Não sei. É que 

estou começando hoje.



Observo ao redor e vejo passageiros concentrados em suas 
telas de celulares, poucos com fones de ouvido.



165roberto fragale filho

– Vou descer pela frente no próximo. Desci em Vilar, vindo lá 
da Central.

– Mas não tem saldo?
– Deu expirado.
Antes que eu desse por mim, ele já estava descendo no ponto seguinte 

pela porta da frente, dizendo em voz alta que o cartão deu problema. Diante 
da cara de espanto da passageira que agora passava pela roleta, expliquei 
que o cartão do rapaz estava expirado, ainda que eu não soubesse dizer o 
que aquilo significava. Nesse instante, Roni desvendou a situação:

– Ele desceu e ficou parado no ponto. Ele vai esperar o próximo e, caso 
tenha muita gente, ele fica como último da fila e assim anda uns dois, três 
pontos. Quando for passar na roleta, vai dar expirado. Ele diz então para o 
motorista que vai descer, pois o cartão travou.

– Ele vai pingando? – pergunto meio incrédulo.
– Sim, vai pingando até chegar no destino.
– Mas o que quer dizer expirado?
– O cartão foi cancelado, não tem mais validade, passou o período 

de uso.
– Então não é de uma viagem para outra, mas é de uso mesmo. 

Caramba! Vivendo e aprendendo.
Escurece com o cair da noite no meio do percurso. O calor dá uma 

trégua, afagado por um vento fresco, mas também incômodo por levan-
tar muita poeira, que acumula formando uma perceptível crosta em cima 
de todas as superfícies. Alheio à provável intempérie que se avizinha, um 
velhinho começa a implicar com uma criança matraqueira. Eles engatam 
uma discussão sobre quem é jovem e quem é velho, como se isso fizesse 
uma grande diferença. Enquanto me entretenho com a peleja geracional, 
sinto que meu cotovelo fez uma enorme bolha por conta da fricção com o 
braço da cadeira de cobrador, o que tomo como uma evidência de minha 
pouca familiaridade com esse trabalho, coisa de gente com pele fina, pouco 
habituada à ralação dos afazeres pesados. Estouro a bolha para diminuir o 
incômodo, que, entretanto, não desaparece. O cansaço é grande, e pergunto 
para Roni como ele se sente:

– Não está cansado, não?
– Tem dia que você fica exausto, mas hoje está suave, não está ruim.
– Sério?
– Quando fica ruim mesmo, você fica cansado psicologicamente, a 

mente fica cansada, você fica esgotado.
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– Pensei que fosse ter mais engarrafamento.
– Eu também pensei, achei que a gente ia pegar um engarrafamento 

tremendo, mas mesmo assim já estamos atrasados.
Checo o relógio no celular e constato que, de fato, já tínhamos ultra-

passado nossa estimativa de tempo em dez minutos.
Eram 19h50 quando finalmente chegamos ao ponto final em Nova 

Iguaçu, sem saber se iríamos fazer mais um tiro para Duque de Caxias. 
Levamos 100 minutos para fazer o percurso, ou seja, uma hora e quarenta 
minutos de trajeto. Roni me diz que já estourou o seu horário, pois ele pega 
o primeiro ônibus do turno da tarde, e que, às sextas-feiras, o despachante 
costuma mandar recolher o carro. Essa informação me dá um enorme 
alento, pois estou exausto. Roni me sugere trazer comida nos dias seguintes 
e conta que, em seu antigo emprego, comeu um salgado na rua que lhe fez 
muito mal. Depois disso, passou a trazer frutas, biscoito e água para enca-
rar o dia de trabalho. Espreguiço, deposito mais 100 reais no cofre e olho 
o número na roleta: 28.539. Quando viro, o despachante já está no carro 
fazendo a mesma verificação. Ele me pede para desvincular no validador e 
informa que é para recolhermos o carro. Mal consigo esconder minha feli-
cidade enquanto fazemos o encerramento, constatando que foram 64 gra-
tuidades e 126 vales-transporte. Despedimo-nos e partimos imediatamente 
rumo à garagem. Começo imediatamente a fazer as contas: a roleta girou 
355 vezes, o que resulta em 165 passagens. Multiplico pelo valor unitário e 
constato que devo ter 627 reais, além dos 70 reais de troco com que comecei 
o dia e do meu dinheiro que misturei. Conto as notas, ordenando-as sem-
pre com a face para frente: 68 reais em notas de dois, duas notas de cinco, 
uma de dez e duas de vinte, além de 27 reais em moedas. O ônibus trepida 
intensamente, mas anoto no meu caderno de campo que tenho 155 reais nas 
mãos, além do dinheiro no cofre. Verifico minhas anotações, que indicam 
haver 600 reais no cofre, e anoto que devo recuperar 58 reais.

Foram mais 20 minutos do ponto final até a garagem. Entramos com 
Roni gritando pela chave do cofre, que chega rapidamente. Cato o dinheiro 
e recomeço a contagem para me certificar de que meus cálculos estão corre-
tos, o que parece atrasar o recolhimento do carro. Roni explica aos colegas 
que sou novato e ainda não tenho a manha do serviço. Dinheiro conferido, 
fazemos uma última checagem do ônibus para nos certificar de que não 
esquecemos nada e que tudo está em ordem. Caminhando para a expedi-
ção, Roni diz que o dia seguinte será melhor. Contudo, como não voltarei, 
aproveito para confessar que não sou empregado da empresa, que minha 
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presença ali é fruto do projeto da Escola Judicial e que sou juiz do trabalho. 
Roni me olha meio espantado, enquanto eu sigo agradecendo pelo cari-
nho com que me acolheu, pela preocupação em me ajudar com o trabalho. 
Encarando-me, ele confessa que temeu por mim, pois parecia que eu ia me 
enrolar na roleta, que não ia conseguir fazer conta rápido, mas que tinha 
sido uma satisfação. Eram 20h18 quando encerrei o ponto, após registrar 
minha matrícula. Eu tinha feito uma jornada de pouco mais de oito horas 
como cobrador, mas ainda tinha que prestar contas. De fato, o dinheiro 
estava todo comigo, o que me fez brincar na hora da selfie com Roni dizendo 
que eu estava rico. Compartilhamos uma gargalhada gostosa enquanto nos 
despedíamos. Caminhei sozinho para a prestação de contas, que foi muito 
rápida. Contei o dinheiro pela terceira vez, lembrando-me de separar meus 
58 reais, e entreguei o maço de notas e as moedas no guichê, onde o caixa 
puxou uma filipeta relativa ao meu ônibus e disse:

– Deu 627 reais.
– Mais 70 – respondi.
– Que 70?
– É que eu não sou cobrador da empresa e me deram 70 reais para o 

troco, e eu não quero ficar com esse dinheiro.
– Me dá só os 627, por favor.
Depois de conferir o dinheiro, ele me disse que entregasse os 70 reais 

no dia seguinte. Expliquei que eu não voltaria e que não queria ficar com 
o dinheiro. O impasse estava armado, e o caixa não sabia o que fazer. Após 
ligar para a expedição, disse que me acompanharia até o refeitório para 
falarmos com seu chefe. Aquiesci e perguntei se era possível ficar com uma 
cópia da filipeta para guardar de lembrança do meu dia de trabalho. Ele 
puxou outra via e entregou-me assim que saiu da área reservada dos caixas. 
Caminhamos até o refeitório, onde ele transferiu o problema para o chefe 
Orlando, que, em questão de segundos, ofereceu a solução: era para Odilon, 
meu caixa indeciso, receber o dinheiro e deixar separado para entregar ao 
Ramiro no dia seguinte. Orlando perguntou-me se eu queria jantar, o que 
gentilmente recusei, explicando que minha esposa estava me esperando 
para comermos juntos. Despedi-me de todos e rumei para o estaciona-
mento, não sem antes fazer uma breve pausa no vestiário. Fiquei ainda 
alguns minutos observando os ônibus na garagem. Havia vida naquele 
espaço: muitos ainda estavam no refeitório, outros descansavam na área 
externa após se alimentarem. Mesmo assim o movimento era pífio, muito 
diferente do entra e sai dos ônibus que testemunhara ao meio-dia. Eram 
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20h50 quando entrei no meu carro. Olhei de novo a filipeta da prestação 
de contas e vi que meu ônibus tinha gerado R$ 1.105,80 ao juntar todas as 
diferentes formas de pagamento, quase 80% do valor do piso salarial mensal 
de um cobrador de ônibus. Respirei fundo pensando que aquele tinha sido 
um longo dia. Longe dali, em muitas outras ruas da cidade, outros ônibus 
continuavam suas viagens.
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Com três edições realizadas, o projeto Vivendo o Trabalho 
Subalterno da EJ1 do TRT/RJ era uma iniciativa pedagógica 
consolidada, que caminhava para sua quarta oferta. Mais uma 

vez, pretendia realizar uma atividade de baixo reconhecimento social, 
vivenciar outro dia improvável de trabalho, como fizera nos anos anterio-
res. Havíamos retomado os contatos com as empresas parceiras e execu-
távamos os primeiros passos da logística necessária para a realização do 
projeto, quando, em março, o mundo parou por conta da pandemia de 
Covid-19. Aquele 16 de março foi uma segunda-feira bizarra: havia um 
resquício da vida que se interrompia e uma miragem daquela que se ini-
ciava, com escolas, repartições públicas e fronteiras fechadas. A escalada 
da vida confinada só fazia começar. No dia seguinte, dirigi até Saquarema 
para levar Erotides para casa, antes que barreiras sanitárias impedissem até 
mesmo a locomoção entre municípios. Em poucos dias, ingressávamos em 
uma nova rotina caseira: aulas virtuais para as crianças, trabalho remoto 
para os adultos e muito, muito mesmo, distanciamento social. Nem mesmo 
nas minhas previsões mais sombrias imaginava o que estaria por vir. De 
fato, a pandemia sabotou todos os planos e impôs novas condições de vida.

Daqui a muitos anos, quando se fizer um olhar retrospectivo, tal-
vez o primeiro ano pandêmico possa ser visto como um eclipse da vida 
ordinária, que retomou seu rumo depois da vacinação e do controle do 
vírus. Mas isso pressupõe uma retomada que a experiência vivenciada ao 

MMXX
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longo dos meses pandêmicos não parece sugerir. A mobilidade urbana, 
os encontros e desencontros da vida social, as viagens longínquas, tudo 
ganhou novos contornos, em parte delineados pela introdução maciça do 
virtual em nossas vidas. O mundo desacelerou, e foram longos meses em 
casa, impostos pela necessidade do distanciamento social. Na EJ1, tudo foi 
suspenso ou migrou para o online, o que não se coadunava com a expe-
riência do projeto. A pandemia não permitiu a realização de uma nova 
imersão, de mais um dia improvável, que, na verdade, foi substituído por 
um longo e inesperado período de vida suspensa. Não sei como será o 
retorno, se o projeto será um dia retomado, mas sigo compartilhando 
minhas memórias da experiência.

Ela é um assunto recorrente e, quando converso com as pessoas sobre 
essa iniciativa, perguntam-me quase sempre por que fiz isso. O que me 
motivou a trabalhar em tais circunstâncias? A resposta fácil, inscrita no 
projeto pedagógico das escolas judiciais, consiste em enfatizar as questões 
de alteridade proporcionadas pela experiência, em especial a possibilidade 
de colocar-se no lugar do Outro. Não é uma leitura incorreta, mas que, 
por ser superficial, fomentou uma intensa crítica ao projeto, que, por não 
proporcionar a experiência de estar no lugar do empregador, foi chamado 
de ideológico, acusado de ter um viés favorável ao empregado, o que seria 
incompatível com a posição de um juiz equidistante dos litigantes.

Nada poderia ser mais equivocado, já que a ideologia não é uma exclu-
sividade de um dos lados da relação trabalhista. Ao contrário! Incensar o 
mercado, o individualismo e o empreendedorismo é tão ideológico quanto 
defender a solidariedade, a igualdade e a emancipação social. Nossas ideo-
logias não são forjadas pela singular e efêmera experiência proposta, mas 
por nossas trajetórias de vida, pelos encontros e desencontros que mol-
dam a forma como enxergamos o mundo. Nesse sentido, juízes apresen-
tam uma heterogeneidade apropriada às suas histórias de vida, que não 
pode, entretanto, esconder a homogeneidade de seu corpo social e a ideo-
logia a ele associada. De fato, juízes pertencem ao estrato mais elevado da 
sociedade, pois possuem um importante capital social e econômico, algo 
bastante esotérico para a maioria de nossa população. Juízes convivem 
com empregadores em seus espaços de socialização, em clubes e condomí-
nios. Como prováveis beneficiários do trabalho doméstico, amalgamam-
se aos demais empregadores, ainda que tentem argumentar que o traba-
lho no espaço caseiro seja diferente. Estar no lugar do empregador seria, 
portanto, estar no mesmo lugar.
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Outra crítica consiste em radicalizar o estar no lugar do Outro e 
sugerir que juízes deveriam não só trabalhar, mas também viver um mês 
com o salário do trabalhador. Trata-se uma tirada sem sentido, pois a 
redução salarial jamais seria acompanhada por uma verdadeira reprodu-
ção das condições sociais de existência do trabalhador. Em outras pala-
vras, é uma crítica semelhante à precedente, pois também falha em per-
ceber que essa navegação é impossível sem um desapego total de nossas 
condições sociais de existência, como fez Simone Weil, fonte inspiradora 
do projeto, ao abandonar a vida acadêmica universitária para se tornar 
fresadora na fábrica de automóveis Renault nos anos trinta do século 
passado. Definitivamente, não é isso que o projeto propõe e possibilita. 
Na verdade, a experiência proposta não deseja dar a conhecer a condição 
de trabalhador ou empresário, propagar uma ou outra ideologia ou pro-
duzir uma justiça parcial, mas possibilitar algo mais do que um efêmero 
estar no lugar do Outro.

Assim é, pois esse efêmero estar no lugar do Outro não é mais que um 
instantâneo, uma vírgula no nosso parágrafo cotidiano. Limitar-se a essa 
perspectiva é satisfazer-se com um pretenso simulacro, com uma substi-
tuição que não chega jamais a ocorrer. Os trabalhadores com quem con-
vivi nesses dias improváveis foram os primeiros a realçar, às vezes expli-
citamente, meus maneirismos, minha linguagem corporal, meus trejeitos 
de classe. Não se trata, portanto, de assumir outro lugar, de se substituir 
ao Outro. É perceber, como diz o poeta português Mário de Sá-Carneiro, 
que Eu não sou eu nem sou o outro/Sou qualquer coisa de intermédio/Pilar 
da ponte de tédio/Que vai de mim para o Outro. É estar em um não lugar 
entre o seu olhar e o olhar do Outro; é manter o seu olhar, mas desfocado 
por novas lentes. Essa talvez seja efetivamente a melhor imagem para 
esses meus dias improváveis: mudar temporariamente as lentes com que 
enxergo o mundo e perceber as disfunções proporcionadas pelos meus 
astigmatismo, hipermetropia e miopia sociais. De longe ou perto, carre-
gamos visões distorcidas ou embaçadas por informações enviesadas, por 
desconhecimento ou mesmo por má vontade; naturalizamos e tomamos 
por incontroverso o que testemunhamos por perto; temos dificuldades 
para ver ou achamos que não nos diz respeito o que acontece longe, o que 
acontece com os Outros. Esses distúrbios solapam nossas solidariedades 
e reforçam nosso isolamento, recrudescem uma solidão paradoxalmente 
vivida no meio de um mar de gente.
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Estar nesse não lugar é um convite à descoberta, à reinvenção pes-
soal. É dirigir sem GPS, navegar sem bússola, caminhar sem mapa. É tor-
nar-se andarilho em território desconhecido, testar o último fio dos limites 
de nossas possibilidades. É, enfim, produzir insumos para nossa reflexão 
mediante um inesperado esvaziamento de si mesmo. De fato, vivenciei 
situações impensadas, tanto explícitas quanto silenciosas e imperceptíveis, 
nos meus improváveis dias como gari hospitalar, gari de praia, ajudante de 
caminhão, auxiliar de limpeza e cobrador de ônibus, e, em todos eles, o 
trabalho conduziu-me a um esgotamento, muitas vezes físico, mas sempre 
mental. Como conta Simone Weil em seu Diário da Fábrica, quase sucumbi 
à “tentação mais forte que esta vida inclui: a de não pensar mais, o único 
meio de não sofrer com ela”. Nesse perder-se de si mesmo, a humildade 
transforma-se em subserviência, o cansaço é decodificado como preguiça, o 
argumento é interpretado como insubordinação, tudo conduzindo ao silen-
ciamento da camada soterrada da pirâmide social.

Mais participações no projeto e a realização de outras experiên-
cias de trabalho subalterno não produzirão, portanto, um impacto maior 
nos nossos cotidianos se não forem acompanhadas de um processo de 
empoderamento e construção de fala para os trabalhadores anônimos que 
nos recebem nesses dias improváveis. A simples (re)afirmação da impor-
tância do trabalho braçal despido de prestígio social como um afazer tão 
relevante quanto o trabalho abstrato e intelectual apenas reforça a dinâmica 
enraizada do cada um no seu devido lugar, da atribuição naturalizada de 
papeis sociais a serem cumpridos por doutos e indoutos. Reverberar essas 
tantas outras vozes subvertendo seus lugares pré-determinados de fala é, 
finalmente, entender, como poetizou Waly Salomão, que entre meu ser e o 
ser alheio/a linha de fronteira se rompeu.
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