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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como intuito apresentar o cotidiano do imigrante boliviano que 
trabalha nas confecções de costura na cidade de São Paulo e as relações que esses 
imigrantes estabelecem com a nova vida que tem de levar em um outro país. A atividade 
de costura ganha formas na cidade de São Paulo, sobretudo na perspectiva de um 
trabalho com condições análogas a de escravo. Para compreensão das relações de 
trabalho que os imigrantes levam na cidade de São Paulo, seus comportamentos, seu 
cotidiano e principalmente a sua identidade cultural e a profissional que vai se 
formando, foram realizadas conversas espontâneas por um longo período, tendo assim a 
compreensão da existência de tipos diferentes de imigrantes bolivianos: Os collas e os 
cambas. Os collas ficam com o trabalho ‘’escravo‘’, os cambas residem em condições 
melhores, tendo assim uma reprodução das diferenças sociais que existem na Bolívia. A 
partir destas diferenças entre os próprios bolivianos, foi possível focar a investigação no 
trabalho escravo, que é assumido pelos collas que representam 70% da população total 
da Bolívia e se submetem a uma carreira no ramo da costura. O trabalho tenta esclarecer 
os caminhos que este imigrante tem de percorrer até chegar na cidade de São Paulo e 
conseguir ter um trabalho de costureiro nas diversas oficinas ilegais que existem pelo 
bairro do Pari, Brás e Bresser. 
 
Palavras Chaves:  
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ABSTRACT 
 

The present article has the intention to give insight in to the daily life of Bolivian 
immigrants working in garment sewing in the city of São Paulo and the relationships 
that these immigrants establish with the new life they have to lead with in another 
country. The sewing activity is shaping up in the city of São Paulo, especially in terms 
of a job with conditions analogous to slavery. To understand the working relationships 
immigrants lead in São Paulo, their behavior, their daily routine and especially their 
cultural and professional identity, spontaneous conversations were held over a longer 
period, thus understanding the existence of different types of Bolivian immigrants: the 
“Collas” and the “Cambas”. The “Collas” do the slavery work , the Cambas live in 
better conditions, showing us a reproduction of the social differences which exist in 
Bolivia.  

Based on these differences amongst the Bolivians, it was possible to focus research on 
slave labor, which is assumed by the “Collas”, representing 70% of the total population 
of Bolivia, who submit themselves to a career in the branch of sewing. The paper tries 
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to clarify the paths that immigrants must follow to get to the city of  São Paulo and to 
get a job as a sewer in the various illegal offices located in the neighborhoods of Pari, 
Bras and Bresser. 
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Social humiliation; Slavery work; immigrant; Work Psychology 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto2 tem como objetivo demonstrar os caminhos e motivações que 
levam o imigrante boliviano às confecções de costura da cidade de São Paulo e das 
condições de trabalho que esta via permite. 

O interesse por este tema surgiu após assistir, em um programa esportivo, o fato de 
apenas aos domingos grupos de bolivianos terem lazer e liberdade, sendo que durante 
toda a semana não tinham acesso ao lazer e as suas condições poderiam ser tratadas 
como escrava. Entende-se no Brasil como situação escrava: 
As diversas modalidades de trabalho forçado no mundo têm sempre em comum duas 
características: o uso da coação e a negação da liberdade. No Brasil, o trabalho escravo 
resulta da soma do trabalho degradante com a privação de liberdade. O trabalhador fica 
preso a uma dívida, tem seus documentos retidos, é levado a um local isolado 
geograficamente que impede o seu retorno para casa ou não pode sair de lá, impedido 
por seguranças armados. No Brasil, o termo usado para este tipo de recrutamento 
coercitivo e prática trabalhista em áreas remotas é trabalho escravo; todas as situações 
que abrangem este termo pertencem ao âmbito das convenções sobre trabalho forçado 
da OIT. O termo trabalho escravo se refere à condições degradantes de trabalho aliadas 
à impossibilidade de saída ou escape das fazendas em razão das dívidas fraudulentas. 
(Repórter Brasil, 2009) 

O programa abordara o tema, porém com alguma superficialidade, deixando em 
aberto algumas questões que tento tratar neste projeto como: Quem são estes 
bolivianos? Em que condições são os trabalhos? Como é a chegada dos mesmos? Que 
caminhos percorrem? 

 Também que ocorre uma grande crescente de imigração boliviana desde a década 
de 1980. Neste tempo, como constatei nas minhas primeiras leituras e contatos com 
bolivianos que vieram em 1980. Segundo Silva,’’num primeiro momento, tínhamos a 
presença dos que vinham com o intuito de estudar mas que, após o término dos estudos, 
acabavam ficando por aqui’’ (Silva,1997, p.13). Assim como grande parte do êxodo 

                                                            
2  Estágio didático apresentado á disciplina de Psicologia do Trabalho supervisionado por Egeu Esteves 
que visa atender as exigências da formação do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. 
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Nordestino em São Paulo que na época contava com certa adesão econômica e 
necessária para a cidade, mas que nos dias atuais esta adesão é contestável.  

A partir dos dados à minha disposição no momento de escolha do tema deste 
projeto, não partilhava por completo a idéia da condição de trabalho escravo e as 
minhas investigações seriam voltadas para o estudo e compreensão desta escravidão, em 
que condições ocorrem, quais são os interesses pessoais e governamentais, e a dinâmica 
desta condição de escravo, pois aparentemente este termo cunhado e propagado pelos 
meios de comunicação e senso-comum não pareciam evidenciar ou queriam encobrir 
situações e motivos desta ‘’condição de escravo ‘’. O público alvo estava definido: 
bolivianos que trabalham em confecções. 
                 

1. Mas, quem são eles? 
 

Os imigrantes bolivianos, pelo último censo são mais de 3 milhões  fora da Bolívia, 
com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia em termos de 
IDH ocupa a posição de 114º de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O 
país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população 
considerava miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-
se são: Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. O salário mínimo do atual 
Governo da Bolívia é de 500 bolivianos, equivalente a 62,50 dólares, este sendo um 
aumento de 2006, no ultimo Governo de Evo Moralez (Folha de São Paulo, 2006). 
Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da 
Bolívia, estes dados já demonstram que as motivações do fluxo de imigração não são 
políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os 
trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso e 
promessa de melhoria de sua condição de trabalho, mesmo sendo o momento atual de 
globalização cujo qual o aperfeiçoamento da tecnologia do trabalho apenas permanece 
em quem está no topo desta cadeia, sendo os meios e modos de produção os mesmos do 
século XIX, segundo Eduardo Galeano em entrevista para a Sportv sobre o tema do 
trabalho escravo. 

Na cidade de São Paulo eles vivem nos bairros do Brás, Bom-Retiro, Pari, Bresser e 
atualmente Mooca, sendo muito comum visualizá-los nestes bairros que foram 
modificados pela presença dos imigrantes, sendo as UBS´s do Brás e Pari, adaptadas 
para o atendimento em português e espanhol (Castellano) são realizadas aulas sobre a 
cultura Boliviana para todos os funcionários que trabalham na unidade pública de saúde 
devido à ocorrência de um surto de tuberculose em 2005 que afetando os trabalhadores 
bolivianos em suas oficinas de trabalho. 
 

2. MÉTODO 
 

O próximo passo foi o início das investigações e qual seria o método a ser utilizado. 
Dentro dos modelos me vali da etnografia para apreendê-los  nessa realidade cotidiana e 
em sua diversidade e não apenas me deter na condição de ‘’escravo’’. Também realizei 
entrevistas e auxiliado pelos conteúdos do diário de campo para a estruturação das 
idéias e elementos que foram surgindo durante o percurso deste projeto.    

Levaremos a definição de cotidiano como: ‘’ A idéia de um micro-lugar é uma idéia 
figurativa ou metafórica mais do que uma definição objetiva ‘’ (Spink, 2008). Segundo 
Spink (2008) temos a definição de micro-lugares dentro do cotidiano:  

Com a expressão ‘’micro-lugares’’, busca-se recuperar a noção de psicologia social 
como prática social, de conversa e de debate, de uma inserção horizontal do pesquisador 
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nos encontros diários – encontros estes que não acontecem no abstrato ou no ar, mas 
que acontecem sempre em lugares, com suas sociabilidades e materialidades (Law & 
Mol, 1995). 

 
3. RESULTADO 

 
Após feito estes levantamentos para a compreensão do público alvo deste projeto, 

partimos para a investigação em campo. O primeiro local que poderia ter bolivianos é a 
famosa Feira da Madrugada que ocorre por todo o bairro do Brás, mas com 
predominância das ruas Oriente, São Caetano e Monsenhor de Andrade. A feira começa 
ás 3:00horas da manhã e normalmente prolonga-se até ás 10:00horas da manhã, obtive 
esta informação com as pessoas da faculdade e principalmente com um comerciante 
desta feira. Porém, em minha primeira visita não tive a oportunidade de encontrar 
realmente um boliviano, a feira ocupa um grande espaço e existe muita procura durante 
toda a madrugada, os principais vendedores são nordestinos, coreanos e judeus. Existe 
uma infinidade de produtos para todas as necessidades, sendo que muitas pessoas vem 
de outros Estados do Brasil para fazerem compras destes materiais, a única pista de 
bolivianos que encontrei é que seriam eles os responsáveis pela costura das roupas que 
ali eram vendidas. 

Nestes primeiros momentos da pesquisa, notei o quão difícil é encontrar um 
boliviano, pois também em outro momento fiz uma visita a rua José Paulino para 
procurar por eles e por cartazes que existiam, com os dizeres; ‘’ Contrata-se boliviano’’. 
Porém novamente não tive sucesso tanto na procura de grupos bolivianos, como destes 
chamativos de trabalho. Percorri toda a José Paulino das 18:00horas até as 20:00horas 
em um dia de semana, não tendo sucesso e assim confirmando que este grupo é 
invisível para a sociedade ou ocupa  pouco espaço social, mesmo sabendo da existência 
deste grupo encontrá-los era um outro desafio que este pesquisador  vivencia. 

Em outro momento da pesquisa tive a informação da própria Universidade que 
havia uma aluna de psicologia que se formara recentemente e que a mesma era 
boliviana. Após algumas determinações  burocráticas da Universidade tive acesso ao 
telefone dela e então entrei em contato para explicar o projeto e que iria necessitar fazer 
alguns encontros e entrevistas e perguntar se ela estava disposta a participar. Novamente 
tive algumas dificuldades neste processo, pois por duas vezes que marquei o dia e 
horário ela não pode comparecer. Então, fizemos uma terceira tentativa e marcamos o 
encontro em seu consultório. 

Através deste primeiro encontro com uma boliviana foi possível ter as primeiras 
impressões e debatê-las com certos dados levantados. Durante a entrevista, notei que os 
motivos de sua vinda para o Brasil foram diferentes e que ela estava em uma situação 
melhor do que o grupo alvo de pesquisa. Juliana está no Brasil há 25 anos e diz que o 
motivo foi que o marido que veio fazer especialização e que atualmente estava 
exercendo atividades na área da Saúde. Juliana3 enquadra-se em um determinado grupo 
de bolivianos que vieram no início dos anos 80, estes, em sua maioria estavam aqui para 
se  profissionalizar em alguma área de trabalho ou estudo. Sua condição era favorável, 
visível em suas vestes e por sua formação superior em duas áreas distintas: Enfermagem 
e Psicologia. 

Juliana trouxe de sua experiência que as maiores dificuldades enfrentadas por ela 
fora em relação a língua e aos estudantes, não trazendo nenhum conteúdo sobre a 
proposta deste projeto. As informações relevantes deste encontro foram que para ela, 

                                                            
3 Todos os nomes citados são fictícios para preservar a identidade dos trabalhadores. 
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desde pequena ela sonhava em vir e se formar no Brasil, isto seria equivalente a um 
brasileiro ir estudar na França. Também disse que existe uma segregação cultural entre 
os próprios bolivianos visto a existência de dois grupos de população: os cambas, e os 
que são dos Vales do Altiplano, collas. Pelas palavras de Juliana estes grupos não se 
suportam, os cambas são o grupo de maior acesso a bens, sendo eles descendentes dos 
guaranis e europeus, os collas são descendentes dos Incas, e são a maioria pobre do 
país. Outra informação que fez enorme contribuição fora da existência da Praça da 
Kantuta, uma praça que funciona todos os domingos e tem atrativos para os bolivianos 
em São Paulo. 

O próximo passo foi localizar a feira da Kantuta. Ela fica na Zona Norte de São 
Paulo, próximo à estação Armênia do metrô, o primeiro contato com a feira dos 
bolivianos foi muito interessante e vale a pena tecer alguns comentários. O caminho 
para chegar na feira é tranqüilo, após sair do metrô tem apenas que seguir a rua direto e 
atravessar uma avenida. Pelo caminho já era possível observar a existência de um povo 
do qual até então eu estava com grandes dificuldades de ver. Alguns metros antes de 
chegar à Praça Kantuta era fácil notar um grande fluxo de bolivianos na mesma direção 
que eu, e também alguns outros que montavam barracas ou estendiam panos na calçada 
próxima para vender comida típica boliviana ou artigos de comércio. 

Pela primeira vez estava realmente em um local com muitos bolivianos e, por um 
breve momento fiquei observando a praça perto de um palco que existe para informar de 
noticias e passar musica cultural latina. Ao estar na Kantuta, nota-se que estamos em um 
local diferente da cidade de São Paulo, o local é para o encontro de bolivianos e é muito 
fácil confundir-se com um turista, pois toda a comunicação é feita em espanhol, 
quéchua e aymara que são as línguas fluentes dos bolivianos. Normalmente a 
comunicação é em espanhol, porém quando notam a aproximação de um ‘’turista’’, 
conversam em quéchua ou aymara. Os comerciantes da praça falam português, uns com 
fluência outros com sotaque espanhol. 

A Praça Kantuta, no bairro do Pari é possível encontrar itens raros como chá de 
coca, batata desidratada e até antichuchos(coração de boi). A Praça Kantuta foi 
legalizada há seis anos, antes a feira ocorria na praça do Pari e não era legalizada, sendo 
muitas vezes os produtos apreendidos perdendo-se tudo como a comunidade boliviana 
estava crescendo, um órgão ligado à prefeitura, que era responsável pelas feiras na 
cidade, autorizou a buscarem um local para que pudessem realizar a feira e abrigar as 
suas instalações. Eles encontraram esta praça no bairro do Pari, que não tinha um nome, 
então nomearam de Kantuta que é uma homenagem a uma flor que contém as cores da 
bandeira boliviana: vermelho, amarelo e verde  

Freqüentei a feira da Kantatu por dois meses observando as barracas, conversando 
com as pessoas e conhecendo e agregando os valores da cultura boliviana. Não obtive 
abertura de muitos donos de barracas para fazer a investigação, poucos contaram suas 
historias e muitos quando a partir do momento que sabiam que o meu interesse era para 
um projeto da Universidade, perdiam o interesse totalmente na conversa. Existe uma 
dificuldade de comunicação, os bolivianos não são abertos a conversa e apenas 
conquistei a comunicação de alguns mediante compras em suas barracas e também por 
minha constância na feira já me tornara um freqüentador familiar de todos os domingos. 
Fez parte de minha estratégia levar por vezes algumas pessoas de meu convívio social e 
ir às barracas e apresentá-las para os seus vendedores, o que facilitou gradualmente a 
estabelecer uma confiança recíproca. 

Existe um comitê de organização da Praça Kantuta, pois existem seguranças 
contratados, palco de som, as ruas são fechadas para não haver passagem de automóveis 
e no centro da praça existe uma quadra de futebol que no inicio da pesquisa apenas 
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existia para as crianças de um orfanato próximo jogarem. Durante a pesquisa um 
campeonato foi organizado com times bolivianos, tendo um ou outro brasileiro atuando 
nestes times. Novamente a dificuldade de comunicação ocorria quando perguntavas 
sobre  futebol, quanto tempo de jogo e quantos times existiam, assim que notavam que 
estava próximo do banco de reservas começavam a falar em quéchua.  

Eu não tive sucesso em encontrar o público alvo de meu projeto de pesquisa, que 
seriam bolivianos trabalhadores nas oficinas de costura em condições escravas, tanto 
que em determinado momento pensei em dar outro rumo para esse projeto devido a tais 
dificuldades. Mesmo na Praça Kantuta, com tantos bolivianos, a abertura e aproximação 
era muito difícil e poucos tinham interesse em continuar o dialogo assim que eu 
perguntava sobre o trabalho escravo ou das confecções. 

Neste local os bolivianos sentem-se em sua casa, existe todo o tipo de necessidade 
que podem necessitar; música natural da Bolívia, roupas, comidas e até corte de cabelo 
com cabeleireiros especialistas em cortes para bolivianos esse local foi de grande 
contribuição para essa pesquisa, pois lá conheci, ao conversar na barraca, o boliviano 
George. 

George, é distinto da maioria dos bolivianos, é extrovertido e trabalha em uma 
barraca de salteñas na Praça Kantuta. Está sempre de bom humor e é  muito 
comunicativo com qualquer pessoa que estivesse atendendo. Levei algum tempo para 
fazer a aproximação com George, pois estava também explorando toda a feira e 
tentando dialogar com o maior numero possível de bolivianos. George trabalha na 
barraca do senhor Antonio, faz este trabalho apenas aos domingos para ganhar algum 
dinheiro a mais, já que trabalha como piloteiro. George está em uma condição boa de 
sua carreira no ramo da costura, e tem, como objetivo atingir a meta para se tornar um 
Modelista e ganhar 4 mil reais por mês. Disse que esse é o topo da carreira que existe 
neste meio da costura, tornar-se Modelista, ou, tornar-se dono de oficina e reproduzir as 
condições de trabalho escravo que George passou. 

Por passar dois meses freqüentando a praça e conhecendo os bolivianos, me 
aproximei de George, já éramos figuras familiares. Um dia  comentei com ele que o 
havia  visto em uma revista falando sobre os bolivianos em São Paulo e suas vidas,  
George tinha sido capa dessa revista e eu o reconheci. Quando disse sobre a temática do 
projeto George se interessou e ficou totalmente aberto para encontros fora da Kantuta, 
pois o dialogo entre eu e ele em sua barraca era muito rápido, já que George tinha que 
trabalhar no atendimento às pessoas. 

Depois de conseguir este contato exterior, senti que minha presença na feira da 
Kantuta já não tinha um motivo, que era hora de terminar. Foi importante parte do 
caminho percorrido, pois foi através da Kantuta que esta pesquisa pode ser realizada. A 
partir de então nos comunicávamos por telefone e marcamos a primeira entrevista no 
bairro do Parí, local que George reside. O percurso deveria ser fácil, segundo as 
instruções de George tinha que descer na estação Brás e caminhar por algumas ruas até 
chegar no local combinado. Marcamos em um sábado ás 18horas. 

Ao descer na estação Brás e caminhar pelas ruas próximas era fácil notar a presença 
em massa de imigrantes nas calçadas e praças com muitos produtos para vendas, as 
lojas estavam abertas era a procura de roupa, tênis e qualquer outro artigo de vestimenta 
eram os que mais se vendiam. Na praça em frente à estação Brás viam-se muitos 
imigrantes e em sua maioria eram bolivianos, o que me situou que realmente estava no 
local certo. O caminho pelo Brás-Pari, porém não foi fácil, após apenas dois quarteirões 
da estação Brás, adentrando ao bairro do Pari, as ruas se mostravam um deserto na 
cidade de São Paulo, todas as lojas estavam fechadas, o que fazia um extremo contraste 
com o dia, pois ali pulsava vida e pessoas a comprar e gastar e vender, mas, neste 
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momento do dia, era um deserto. Ruas inteiras sem a presença de qualquer pessoa, 
tampouco automóveis. Neste momento e  por tal solidão perdi o senso de direção,  
começando a duvidar se estava no caminho certo, pois não tinha referencia nenhuma 
para me comunicar com alguma pessoa. 

Durante o percurso parei em uma praça próxima da rua que deveria encontrar com 
George. Naquele local observei a primeira discriminação aberta contra os povos 
imigrantes. A praça era pequena e em um dos bancos estavam um grupo de 3 bolivianos 
tendo por volta dos 20 anos, estavam sentados e conversando tranqüilos, muito 
provavelmente depois de um jornada de trabalho. Um taxista passou e os avistou, deu 
marcha ré e começou a ofender os bolivianos, falando para eles voltarem para a terra 
deles, que eles não eram bem-vindos e que o taxista iria chamar a polícia para ir na 
praça. Pensei em me aproximar para perguntar ao grupo se estava na direção certa, mas 
assim que o taxista foi embora eles também começaram a se retirar da praça e 
comentavam entre eles que era melhor ir embora pois se a policia aparecesse eles iriam 
ser prejudicados. 

Após este episódio, caminhei na direção de encontro com George.  Porém, no meio 
do caminho George liga em meu celular avisando que não poderia fazer o encontro, pois 
foi chamado para trabalhar e tinha que ir, assim, não tive a oportunidade de o encontrar, 
mas continuei o caminho até encontrar o local que havíamos marcado para poder me 
ambientar e saber exatamente onde era o local. 
 

4. ENTREVISTA 
 
4.1 Encontro Revelador 
 

Não tive sucesso no primeiro encontro e então marcamos para outro dia, em um 
feriado na parte da tarde. Como já havia me localizado, dessa vez o caminho foi mais 
fácil e cheguei no local combinado às 16 horas. George chegou logo na sequência e 
fomos para a entrevista, quando iria explorar os aspectos que eram do interesse deste 
projeto. Durante a entrevista muitos elementos surgiram e fez a pesquisa vislumbrar a 
possibilidade de existir uma carreira no ramo da costura. Sobre a condição escrava, 
George relatou que realmente pode ser considerada escrava, porém que com esforço 
poderia conseguir sair desta situação, tudo dependia da pessoa se programar para isto e 
George descreve os caminhos que percorrera até sua atual condição, segundo ele ideal, 
pois agora tem poder de escolha sobre onde quer trabalhar, fazendo trabalho de 
pilotagem e programando-se para ser modelista no próximo ano. 
 
4.2 Sobre o início: 
 

Eu, por exemplo, eu já tinha uma noção, eu já não era muito esperto, eu fui para a 
Argentina antes, tinha um..tipo familiar meu, que disse para irmos para Argentina e eu 
disse: vamos. Então fomos para a Argentina.(...) Eu tinha 18 anos, agora estou com 30. 
Então cheguei na Argentina, passei tranqüilo, sem problemas até chegar lá. Quando eu 
cheguei lá eles já disseram: ‘’Você vai trabalhar aqui, na reta.’’ Aí eu perguntei: Que 
horas? Então tive como resposta uma coisa muito ruim, das 7 ou 8 da manhã até 1hora 
da manhã. Dava uma hora de almoço e uma hora de noite. (...).Fui por um conhecido, 
familiar, ele que foi trabalhar de costureiro na Argentina e então, eles montaram uma 
oficina lá porque já estava faz tempo na Argentina, e a mãe dela que trabalha da 
cozinheira na oficina, ela que me chamou. Familiar eu digo assim, ele é um conhecido, 
um conhecido, colega da Bolívia não é um familiar mesmo, não de minha família. 
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Quando comecei lá era até 1 hora da manhã, eu fiquei três meses lá, por que....eu não 
suportava, era muito difícil porque...trabalhava e trabalhava para pagar a passagem, 
ela que me pagou a passagem para eu ir pra Argentina. Então fiquei três meses 
trabalhando só para pagar a passagem, e o valor que era seria equivalente a 500 
dólares, a passagem(...) Eu trabalhava das sete ás 1hora da manhã, todos os dias, 
menos de domingo, tinha comida que era boa, mas então para dormir montaram um 
barraco de madeira mesmo, e colocava palha para eu dormir, eu dormia com os ratos, 
os ratos de noite passavam por meus pés, era eu e mais 3 rapazes neste local. Sabe 
como é as coisas de favela? Então, era igual, só que bem apertado e então eu morava 
lá.  
 
4.3 Das instalações do local de trabalho: 
 

Normalmente, o dono de oficina não aluga um grande espaço por que o aluguel é 
muito caro, no Brás e no Bom-retiro é mais caro ainda. Se você for morar em Jardim 
Brasil que é um pouco mais afastado, é grande, mas é longe, fica longe e então 
ninguém quer levar serviço para lá. Todo mundo prefere ficar por aqui, no Parí. Por 
exemplo, eles alugam um apartamento com 3 quartos, 3 quartos e uma sala. Na sala 
eles colocam as maquinas de costura em fileiras, uma sala deste tamanho [referente ao 
local onde estávamos fazendo a entrevista que deveria ter 8m de comprimento por 4 de 
largura], eles põem umas 10 maquinas bem apertadas com elas encostadas na parede, 
eles mesmos que fazem a instalação elétrica, as lâmpadas eles que fazem a instalação. 
 É o dono que faz essas instalações. Não é nada seguro, nada seguro. Por que nas 
melhores fabricas existem instalações bem bacanas para ter toda uma comodidade. Ai 
tem os quartos, por exemplo, tem quarto de homem e eles põem beliches para dormir 6 
rapazes em um quarto, uma parte da beliche é construída para subir um pouco mais e 
colocar, porque uma beliche cabem 2 pessoas, faz uma outra parte e cabe mais dois, 
fica um encima do outro. Por que como tem muita gente, eles acomodam um encima do 
outro para economizar espaço. E das mulheres também tem isso. Agora se tiver casais 
usam outro quarto ou senão dividem o quarto....para só ter casais no mesmo quarto. 
(...) Assim, não tem privacidade, não tem comodismo, tem uma TV para todos no 
quarto, tem apenas um radio para todos, então ninguém tem uma comodidade, né. Não 
tem escolhe, o máximo que se pode fazer é colocar uma cortina, mas as situações são 
precárias, mas agora, com melhoria do Brasil que da pra perceber que a situação esta 
melhorando, já está tendo uma tendência a melhorar. Por exemplo, já podem colocar 3 
rapazes por quarto, trabalhar com pouca gente. Mas antigamente era pior era quase 
que para sobreviver, antes era normal dormir na oficina de costura, o pano das roupas 
soltam poeira e não tem ventilação fica tudo sujo, cheio de poeira..mas agora está 
melhorando. Porém, são poucos que colocam um ventilador, condições boas de 
trabalho, porque isso gera custo para o dono da oficina, colocar ventilador, gasta mais 
energia, mas esta melhorando e ultimamente andam comprando ventiladores, 
antigamente era pior, era muito pior. Agora, por exemplo, na hora da comida quem 
cozinha é o dono da oficina, ele que da a carne, economiza na carne...de manha se tem 
um café e um pão pra você comer, não tem nada diferente, como um leite, não, é 
sempre a mesma coisa, pão e café. Agora que esta melhorando por 3 dias na semana 
eles dão café com leite, mas agora está melhorando, antigamente era muito pior, só 
tinha pão e café(...).Mas também, há 10 anos era pior ainda. Se dormia no chão da 
oficina, dormia embaixo da máquina, todo mundo junto, não tinha diferença de mulher, 
homem ou casal, a única coisa que tinha para o casal era uma cortina, até os donos da 
oficina dormiam todos juntos. 
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4.4 As diferenças de máquinas para homens e mulheres: 
 

Que nem a mulher né. A mulher vem e trabalha mais com overloque, o homem 
trabalha mais com reta, e homem e mulher trabalham com galoneira. Mulher trabalha 
com overloque e homem  com reta. 
 
4.5 Sobre o ramo da costura e o trabalho de pilotagem, George diz: 
 

Eu cheguei aqui em São paulo e depois fui para lá [Belo Horizonte] fiquei por lá 
por três anos. Foi bom, aprendi muita coisa (...) Sim, tudo no ramo da costura. Quando 
fui para lá comecei a trabalhar no que me daria dinheiro, e é pilotagem, ai comecei a 
trabalhar com isso, comprei meu carro (...). É, você vai lá na loja de roupa e monta a 
roupa. Vai lá pega uma peça de roupa que tá tudo cortado, você junta e monta 
costurando. Ganha por dia, eu posso falar que to ganhando bem, não to com carteira 
assinada porque isso daria muito compromisso para mim, é melhor, porque ganha por 
dia e sai o pagamento no dia, agora, eu assinaria a minha carteira de trabalho se fosse 
para assinar como modelista. Que agora eu estou tentando ser, então, ano que vem se 
Deus quiser eu vou conseguir. (...) Aqui [São Paulo], você sai de carro e não tem jeito, 
não tem segurança, em Belo horizonte é 50%. Lá você pode caminhar na rua, aqui não, 
aqui já se não cuidar estão te roubando. Só estou aqui para pagar as contas, eu volto 
para lá como modelista!(...) Ganha 4 mil reais. Eu aqui trabalhando de piloteiro, de 
segunda ao sábado tiro 2 mil reais. Mas de modelito, tranquilamente, de segunda a 
sexta feira você tira uns 4 mil reais... 

 
Na oficina existe o trabalho de reta, overloque e galonea, cada peça de trabalho nas 

oficinas de São Paulo sai por 0,50 centavos de reais com o trabalho de reta, overloque e 
galoenea, tendo os preços separados por 0,10 (reta), 0,20 (overloque) e galoena. 
Galonea é a parte da base das camisetas que são costuradas, reta é a etiqueta das 
camisetas e overloque são as costuras laterais da camisa. George conta que para um 
costureiro conseguir tirar por mês 600 reais ele tem que trabalhar das 7 da manhã até as 
22horas, ou para tirar mais dinheiro e trabalhar mais rápido, ele tem que trabalhar das 
6horas da manhã até meio-noite, tendo apenas como café da manhã um café e pão, 
almoço e café da tarde sendo pão, apenas algumas vezes tem leite no café da manhã. 
 
4.6 A respeito das Oficinas e seus donos: 
 

São os bolivianos, eles que são os donos. Então o coreano compra o pano e vai 
procurar o dono de oficina, que é boliviano. Que deve estar aqui a pelos menos a cinco, 
seis anos atrás para ter uma oficina. Agora, por exemplo, quem chegou agora, há uns 6 
meses, 1 ano atrás, é costureiro. Não são todos os bolivianos que são donos de oficina 
porque para você alugar uma casa, comprar, você precisa de documento..precisa 
conhecer...falar português...então, por isso que ele é dono de oficina, porque ele já 
passou por isso e conseguiu. 

Agora, o costureiro que sofre. Costureiro que chegou há cinco meses, um ano 
atrás, ai ele sofre...porque...uma que ele não tem documento o outro que não fala 
português, os outros que não sabem o preço de cada peça, quanto que ele tem que 
ganhar. Por exemplo o coreano passa para o dono da oficina passa em 1 real, o legal é 
ganhar 50%, 50% para o dono da oficina e 50% para o costureiro...50 centavos por 
peça, cada peça que faz. Tem muita peça que a gente faz, tem três tipos de maquina; 
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‘’reta’’, ‘’overloque’’ e ‘’galonea’’. Então, quem faz o trabalho do overloque ganha 
vinte centavos. Quem faz o trabalho de reta ganha dez centavos por peça. Quem faz a 
galonea ganha vinte centavos.  
 
4.7 Sobre as divisões de trabalho das peças e seu valor: 
 
 A galonea é esta parte de baixo da roupa. A overloque é a costura da lateral, e a 
reta é a etiqueta. Por isso que é divisível, vinte, dez e vinte, cinqüenta centavos a peça. 
E os outros cinqüenta centavos e para o dono da oficina, por que ele paga aluguel, 
paga luz, paga comida, ele paga tudo. O costureiro tem que só costurar e ganhar pela 
peça. 
 Depende da peça, que existem peças que são mais complicadas, por exemplo, 
500 peças, vai levar dois dias e meio. Supondo que esta 10 centavos por peça, quanto 
vai dar 10 centavos por 500?(...) . 50 reais. Então é isso que ganha o costureiro, 
fazendo 500 peças em dois dias e meio. Mas é muito difícil você conseguir 500 peças. 
Então o que ele faz, trabalha das 7 horas da manhã até meia-noite. Quem quer ganhar 
este tipo de dinheiro tem que trabalhar até 24 horas, se ele for rápido ele ganha, mas 
tem gente que não tem o mesmo ritmo, então ele demora três ou quatro dias, ele perde 
dinheiro. Se ele for muito mole ele ganha mal, mas se ele for rápido ele ganha bem. 
Agora o dono da oficina paga a luz, o costureiro toma banho, TV, som, as maquinas, 
tudo isso quem paga é o dono de oficina por isso que é 50%, 50% para o dono e 50% 
para o costureiro. É um trabalho escravo? É, por que, não tem carteira assinada, a 
saúde, plano de saúde não tem, seguro de vida. Por exemplo, tem gente que trabalha 
muito, muito e ganha dinheiro, mas depois de um tempo, ele começa a sentir dor nas 
costas e quem ele vai recorrer? Não tem. O dono de oficina põe a condição, 50% por 
50% e essas são as condições, por que se você não aceitar, tem outro que irá aceitar no 
seu lugar. 

O percurso que ele descreve começa na Bolívia. Existem interesses dos donos das 
oficinas em recolher a mão de obra barata e fazem muitas ofertas de ônibus e promessas 
de garantias de trabalho no Brasil e Argentina, os promotores destas viagens são os 
donos de oficinas (Coreanos, Bolivianos, Judeus). A viagem não é confortável, tendo 
que dividir o mesmo banco com 3  pessoas ou mais. Não é necessário saber costurar, 
pois o aprendizado faz parte do processo. George conta que o melhor a se fazer 
primeiro, antes de vir para o Brasil, é passar na Argentina, pois assim ocorre um 
processo de aculturação por parte do Boliviano que na sua cultura é muito distinta da 
Brasileira e da Argentina. Relatou também que as pessoas, por serem do interior da 
Bolívia, não sabem falar muito bem o espanhol e que passando pela Argentina 
aprendem a falar bem o espanhol e a trabalhar bem. 
 
4.8 A linguagem: É necessário aprender espanhol. 
 

Na Argentina era bom...sabe..que...ah, voltando ao tema das pessoas do interior 
como que não tem muita facilidade de falar o espanhol....ai.(...). se fala Aymará, 
Quechua e o espanhol.(...)mas só que...as pessoas do interior, eles vem e não sabem 
nem falar o espanhol direito só misturando o aymara com o espanhol então eles vindo 
aqui [para a Argentina neste contexto], eles melhoram esta capacidade, melhoram o 
espanhol, porque o português é difícil da gente entender, de falar, por isso que eles não 
melhoram, vindo da Bolívia para cá direito. Agora, na Argentina é muito melhor, 
porque, aquela pessoa la do interior da Bolívia indo para a Argentina, ele vai aprender 
o espanhol, vai saber mais as coisas. Rapaz que vai do interior para a Argentina ele se 
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dá bem, agora, rapaz que vem do interior e vem para o Brasil direto ele se dá mal, 
mesmo aqui sendo avançado...porque....na Argentina todo mundo falando espanhol dá 
pra aprender mais coisas, aqui não, por exemplo, aqui o brasileiro tem muitas palavras 
para indicar o mesmo sentido e também outras...como tico-tico no fubá, eles não sabem 
o que é tico-tico no fubá se você falar o que é, eles não sabem. Lá na Argentina não, já 
vão saber melhor o que eles falam, eles realmente melhoram o espanhol  e capacidade 
de aprender lá na Argentina, capacidade mental deles e formas de expressão melhoram 
coisa que aqui como é português não tem como.  

Sim, seria, aprenderia mais e desenvolveria outras capacidades, não é só passar e 
vir aqui não [Brasil], tem que ir lá para aprender [Argentina].  
 
4.9 Da transformação da fala boliviana para a fala argentina e brasileira: 
 

Mas, Brasil e Argentina é tudo igual, é tudo igual, o modo de falar, expressar, não 
tem muita diferença, por isso passar lá e aprender fica mais fácil de vir para cá. Por 
que a forma de falar é diferente de Bolívia, la na Bolívia se falar um palavrão as 
pessoas já vão se assustar, perguntar o que qué  isso..muito rígido. (...)é muito difícil da 
gente falar um palavrão forte, sabe. Na Argentina não, na Argentina a cada 10 
palavras que eles falam, 10 são palavrões. Aqui é a mesma coisa, né?(...) então na 
Argentina a mesma coisa. Então na Bolívia não, na Bolívia é mais fechado. Na Bolívia 
é mais palavrão tipo o básico, como carajo....e é o básico.(...) em qualquer lugar, se 
você falar um...filha da puta, para um boliviano lá, ele já irá vir para briga. Ele se 
ofende mesmo, vai ter briga. Se falar então, índio de merda...pooots, é briga feia. Lá 
não se pode falar nem brincando, na Argentina não, tipo, Maradona...lá você fala: ‘’ 
Maradona filho da puta meu’’ ...lá ninguém vai achar ruim, porque dá o sentido de o 
cara ser bom, mas falam que é um filho da puta, entendeu? Seria como esse filho da 
puta é bom. (...)lá na Bolívia não, eles levam no sentido da ofensa mesmo, e só pára 
quando alguém na briga sangrar. E lá só acaba quando sangrar, tipo....lá tem briga e 
quem tirar o sangue do outro primeiro ganho, não tem mais briga. 

Pela descrição do ambiente das oficinas, Argentina e Brasil não tem muitas 
diferenças, sendo que George constantemente diz que Brasil e Argentina são iguais em 
aspectos culturais e exploração da mão-de-obra, só diferenciando que o Brasil tem mais 
condições econômicas e que está crescendo cada dia mais. Na oficina existe o tempo 
probatório que é o tempo que George descreve como condição de escravo, pois as 
passagens que são pagas pelos donos de oficina, prometendo que irão dar trabalho e 
moradia, no fim das contas, não passa do primeiro processo que os bolivianos estão 
assujeitados tendo que trabalhar 3 meses ou mais para apenas pagar as passagens que 
saem por volta de 250 ou 300 dólares. Neste período, existe o aprendizado, se a pessoa 
não sabe costurar ela trabalha, tem moradia e comida, mas não recebe pelo que produz, 
pois está no período de aprendizagem, assim que este período passa (também 3 meses), 
ele começa a trabalhar e continua a não receber, pois agora esta trabalhando para pagar 
o preço da passagem que o trouxe até o país (Brasil ou Argentina.). 
 
4.10 Sobre o período probatório: 
 

Quem está aprendendo a costurar o dono de oficina não paga, ele foge e não paga, 
por exemplo, ta devendo 500 reais e o costureiro vai na casa e vai cobrar sempre falam 
que ele não está, ou se o encontra na rua, ele vai e paga apenas 100 reais e fala para 
voltar a procurar ele daqui uma semana que pagará o resto, mas ai que não paga. O 
boliviano faz isso mesmo, não paga, a maioria faz isso, não é mentira, é verdade. 
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Fiquei uns 2 meses, três meses sem ser pago.. Ai então eu peguei e sai dessa casa e 
fui trabalhar com um coreano, então a condição de trabalho era um dia sim e um dia 
não, era um dia inteiro de trabalho até virar a noite e o outro não, tirava uns 300 
dólares por mês, mas as condições eram piores, trabalhava muito, era muito esforço, 
mas eu era jovem né, e eu era ajudante e não costureiro.  

Levei uns 8 meses para ter estas condições melhores. Mas eu tive que aprender né, 
mas eu sofri. Então, ai eu fui melhorando, e fui para outro que entrava as 9 horas da 
manhã até 8 horas da noite assim fui melhorando, porque pagava um pouco mais e eu 
ia aprendendo mais coisas e as condições eram boas, tudo com máscaras, e eu sempre 
mudando para melhor. Mas, os bolivianos...... têm boliviano que não gosta de usar as 
máscaras. O dono da oficina dá as máscaras, mas eles não gostam, não usam diz que 
incomoda, mas o pó da roupa é ruim, é prejudicial, principalmente para o pulmão, eles 
não sentem porque são jovens, né, tipo assim, um rapaz de 18 anos não vai sentir, 
quando bate uns 30, 35 anos e 40 ai sente, começa a tossir e ai vai no hospital e falam 
que tem muita poeira no pulmão e ai querem reclamar, mas também não usaram...então 
não tem que reclamar. Então aqui mesmo no Brasil tem bolivianos gente boa....poucos! 
mas tem. 
 

Nos finais de semana, às vezes, os donos de oficina dão vale para os costureiros 
saírem, os vales normalmente são de 50 reais, mas George diz que isto é prejudicial para 
o boliviano que com 50 reais não pode fazer muita coisa e acaba ficando com uma má 
imagem na sociedade, pois ele sai para beber e gastar e termina não juntando dinheiro e 
fica nesta situação por um bom tempo. Existem também os voladores que são 
bolivianos que sempre estão mudando de oficinas constantemente sem um motivo 
aparente, o que nesta carreira tornou-se possível a construção de leis das oficinas. 
 
4.11 Sobre as Leis da Oficina: 
 

Sim, mas sabe por que eles fizeram essas leis? Porque existem muitos bolivianos 
que...tipo assim: ‘’ não gostei dessa oficina, vou embora para outra.’’. Os 
trabalhadores, entre eles se conversam e vão indicando onde tem melhores condições 
de oficinas, então, foi assim que todas as oficinas começaram a dar de comer e dormir, 
porque os trabalhadores estavam se conversando e migrando para onde tem melhores 
condições. Por exemplo, também os preços da roupa, oferecem  um preço, mas ai o 
costureiro não aceita, porque esta pagando pouco e vai procurar onde pensa que 
estará recebendo um preço justo. Isso se chama voladores, eu vou volar, é ir para outro 
lado, ir procurar condições melhores. Mas também tem aqueles que fazem isso só por 
costume, para ganhar dinheiro você tem que permanecer no serviço, esses voladores 
constantes que sempre mudam, no fim, estão sempre sem dinheiro. Eles mudam por 
mudar, por costume e não por procura de algo melhor. Mas, agora, os bolivianos estão 
conseguindo escolher quem paga bem e que é bem tratado. Por exemplo, eu sou 
costureiro e você dono de oficina, eu chego em você pra trabalhar e pergunto se vai ter 
um quarto, as condições de trabalho, eu vou e vejo o dono da oficina me mostra tudo e 
acerta o preço, agora, os bolivianos estão começando a ter escolha e quando termina a 
visita pega o telefone e se gostar o costureiro volta, mas se ele não gostar ele já está 
olhando outra. Antigamente não escolhia era qualquer coisa que viesse, viesse.(...) 
Agora não, por causa também da anistia que estão tirando documento ficou bem mais 
forte a política para os bolivianos.  

A procura por oficinas, segundo George está melhorando. Antes, em 2002, no 
Brasil, George diz que não havia opção de escolha em qual oficina trabalhar, tinha que 
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chegar e trabalhar em condições péssimas, pois segundo ele, os donos de oficina 
falavam que ou era pegar este ou alguém iria pegar o seu lugar. Então acabavam 
sujeitando-se às situações diversas, sendo apontadas por George como escravas, pois 
eles não tinham opção. Depois de um tempo, os bolivianos costureiros começaram a se 
organizar entre si e trocar informações de onde era melhor trabalhar, e então, os donos 
de oficinas fizeram um trato de sempre ter comida, banho e locais adequados para 
dormir, sendo que George diz que melhorou muito esta situação, graças a comunicação 
que começara ocorrer entre os costureiros sobre qual oficina era melhor trabalhar e qual 
pagava melhor. As condições também melhoram devido ao fato da anistia que ocorre no 
Brasil e na legalização do boliviano em território brasileiro, isto obriga os donos de 
oficinas a mudarem muitas coisas nas oficinas, pois agora o boliviano costureiro 
começava a adquirir direitos sobre o espaço que ocupa e forçando os donos de oficina a 
mudarem as condições de trabalho.  
  
4.12 Sobre a exploração do Boliviano pelo Boliviano: 
 

Quem não tem documentação  é explorado e muito e quem explora é o próprio 
boliviano.(...).por exemplo....eu acho ruim...eu ruim isso dos bolivianos....eu sempre 
digo, aprenda a costurar porque aprendendo a costurar você vai sair afora e...aprenda 
a falar português por você vai construindo uma saída, mas eu acho que eles são 
cômodos. Acho que a  maioria são cômodos.....não querem aprender a falar português 
porque para eles está bom onde estão, são cômodos. Agora, tem que ser diferente, tem 
que querer mais, eu não quero ficar aqui apenas costurando, tem que sair...então, eles 
demoram a acordar. Eles chegam aqui e para eles está bom ficar assim costurando, 
agora, tem outros não, chegam e querem ser donos de oficina; este acordo!. Então, eles 
ficam assim e alguns acordam, e trazem muita gente do interior da Bolívia, é que eles 
são muito tímidos, não tem informação. 

(...) eu fiquei aqui, quando, na época que eu cheguei aqui....eu tirava 600 reais por 
mês, e foi na época de 2003. Então quando eu cheguei eu fazia a mesma coisa, pegava 
o que sobrava e gastava em cerveja, essas coisas, o pouco que juntava para mandar 
pra Bolívia era pouco, 100 dólares a cada três meses, equivalente, na época era 300 
reais. Então pra mim na época eu gastava muito em qualquer coisa, mas não me 
incomodava, mas agora não, depois que eu trabalhei muito me esforcei muito, agora eu 
consigo tirar muito, muito mais que isso, porque, agora eu tenho o meu carro, tenho 
uma filha, mas trabalhei muito, me esforcei muito pra estar onde estou agora, tenho 
coisas para pagar, então eu junto dinheiro, agora, antes como costureiro, não dava 
não, mas agora eu consigo juntar. Como dono de oficina também dá pra juntar você vê 
os donos de oficina comprando carros, outros carros, mas como costureiro é muito 
difícil, isso não muda, ganha 600 reais e não mais que isso, não sei porque não muda.  

George, também aponta a legalização dos bolivianos como uma forma de 
emancipação, pois com os documentos certos eles agora têm liberdade de comprar 
coisas, alugar quartos, comprar móveis, condição que não tinham e que apenas serve 
para serem mais explorados. A grande maioria não tem documento legal e sua chegada 
em São Paulo também é de forma ilegal e normalmente eles legalizam sua situação 
tendo um filho no país. 
 
4.13 Sobre a Anistia: 

Agora não, por causa também da anistia que estão tirando documento ficou bem 
mais forte a política para os bolivianos. Sim, esta no prazo. Aumento, agora vai até 
dezembro para se regularizar aqui, então por isso ta todo mundo tirando documento. 



 

13 
 

Aí, eles estão fazendo o que? Estão montando oficinas (...), da pra mudar, com esta 
anistia dá pra mudar.  
 
 

5. CONCLUSÃO: 
 

O trabalho escravo como ponto de partida deste projeto me proporcionou um novo 
tipo de questionamento acerca desta temática que por muito tempo vem sendo foco de 
debates, porém, como demonstrado, o trabalho escravo demonstra outro tipo de 
modalidade no ramo da costura. Existe a priori uma motivação econômica para a 
imigração e uma ‘’servidão voluntária‘’que abarca os sonhos de promessas de melhora 
de vida. 

A princípio o imigrante boliviano tem uma vontade pessoal de modificar o seu 
status de vida, pois o país não fornece condições para a grande maioria da população, 
que passa dos 70% como miserável, neste quadro a opção de melhora de vida apenas 
pode-se dar em um novo local, e este local é uma trilha que sairá da Bolívia e irá para as 
diversas regiões da América do Sul, do Norte e Europa, tendo como traço característico 
principal a linha de costura. 

Mas, o que leva uma pessoa que vive em uma condição miserável em seu país, 
trocar para uma condição análoga a do escravo? A resposta me foi dada através das 
falas, dos gestos e da estabilidade dos bolivianos que encontrei pelo caminho deste 
projeto. O ramo da costura promete uma melhora de vida e não uma condição escrava, o 
que aparenta serem condições escravas são a falta de legalização e fiscalização das 
oficinas e não apenas estas questões, pois, existe uma espécie de carreira tendo início, 
meio e fim. 

O início se dá no interior da Bolívia, com pessoas que não precisam saber costurar e 
são aliciadas pelos donos das oficinas que conseguiram se estabelecer fora da Bolívia, 
neste caso, os donos são da Argentina e Brasil. Os donos de oficina incentivam a vinda 
de bolivianos para as oficinas e não encontram maiores dificuldades em conseguir esta 
mão-de-obra, pois o motivo econômico e também o familiar influenciam nesta vinda 
para outros países, já que o boliviano ao sair de seu país não sairá só e tampouco 
encontrará um local sem nenhum nativo, geralmente, os donos das oficinas são também 
bolivianos, o que torna o local, mesmo fora da Bolívia, um lugar de reconhecimento 
cultural. Em sua chegada ele ainda é um boliviano em meio a outros bolivianos, mesmo 
estando fora da Bolívia, o lugar se faz mediante as pessoas e não pela terra ou bandeira, 
pois a saudade que sente, como diz George: ‘’Eu vou para matar saudade da minha 
família, mas não, estou acostumado com a vida aqui, aqui ou em qualquer outro país, 
lá não, para lá eu não volto. Fico no Brasil, Belo Horizonte, tenho uma casa lá [Belo 
Horizonte], eu moro lá na verdade.’’ 

George passou por uma transformação nestes 12 anos fora da Bolívia. Ele, sendo 
um imigrante, saiu de seu país e mesmo agora estando próximo do topo que se pode 
chegar no ramo da costura, não tem planos de retornar ao seu país, já não expressa a 
menor vontade, apenas a vontade de ver o pai. 

Durante este processo, o imigrante é recebido pelos donos de oficina que pagam a 
passagem e os recebem, após a instalação dos bolivianos recém chegados, eles passam 
por um período probatório e este período é que existem as condições análogas à 
escravidão, mas que, neste meio faz parte do processo como ilustra a fala de George: 
‘’(...) eu não suportava, era muito difícil porque...trabalhava e trabalhava para pagar a 
passagem, ela[aliciadora] que me pagou a passagem para eu ir pra Argentina.’’ 
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De início, o imigrante está preso novamente a um código entre eles, pois não existe 
reação mediante a este processo de trabalhar para pagar uma passagem que não havia 
sido negociada, o imigrante se permite a este tipo de situação. O período probatório 
normalmente chega a seis meses, pois se trabalha os primeiros três meses para pagar a 
passagem e os outros três meses é para a prática e aprendizagem a fim de se tornar um 
costureiro, até ter o status de costureiro, ele não recebe pelo que produz e são estas 
condições até a etapa de conseguir o status de costureiro que George aponta como sendo 
escrava. 

O que pude notar através das informações e convivência com os bolivianos é que a 
condição de escravo só acontece mediante ao fato de a grande maioria dos imigrantes 
não terem a documentação necessária, assim, sofrem constantes ameaças dos donos de 
oficina, estes, também imigrantes, mas que estão legalizados. Os imigrantes que não 
tem documentação tem de se moldar rapidamente aos costumes e linguagem local para 
poder conquistar seus direitos e não sofrerem mais coerção dos donos de oficina, isto é 
possível no período da anistia, ou, como a grande maioria dos imigrantes faz para se 
legalizar em um outro país; basta ter um filho. 

Graças à anistia que está sendo realizada e às conquistas políticas, os bolivianos de 
São Paulo estão adquirindo mais direitos e conseguindo melhorar sua situação, que é 
análoga à escrava justamente pela falta de documentação. George aponta que a opção é 
tirar a documentação, pois isso trará melhoras, segundo George: “sem documentos você 
não pode nada, e agora, com os documentos e montando oficinas eles estão ganhando 
mais, e também dando mais comodidade aos bolivianos, porque agora tem mais 
comodidade, antigamente era pior.’’ 
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