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Resumo: A proposta desta apresentação é analisar as relações de trabalho em padarias a partir do 
foco sobre o esforço. Procurarei mostrar como, ao dizer respeito tanto ao caráter degradante da jornada 
de trabalho quanto às apropriações positivas que o tornam um valor no discurso e na prática desses 
trabalhadores, o esforço se conforma em um eixo estruturante dessas relações. Trata-se de um 
prosseguimento do que foi apresentado em congressos anteriores (na 29ª RBA e no XI Congreso 
Argentino de Antropologia Social), onde discuti as configurações hierárquicas entre os funcionários 
dos balcões de padaria. O que até então estava baseado em uma rotina de interações do pesquisador 
com balconistas será agora complementado por experiências que o próprio pesquisador obteve de 
trabalhar em padarias. Desta forma, serão tratados aspectos relativos à jornada de trabalho desde uma 
ótica do seu cotidiano, procurando expor e analisar o que poderíamos chamar de exploração ou mais-
valia desde esse contexto do trabalho diário e de alguma convivência e participação com trabalhadores 
que têm aí sua rotina. O tema da valorização individual por meio de uma persistência e capacidade 
para suportar um trabalho pesado será retomado aqui, no contexto da produção da padaria, de modo a 
complementar o que havia sido apresentado em relação ao trabalho no balcão. Proponho discutir, 
através da descrição de determinadas situações e fatores que compõem esse quadro de relações, a 
reprodução de uma ética do esforço e do sacrifício e sua incorporação às práticas e às subjetividades 
dessas pessoas. 
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Introdução 

O presente texto tem como objetivo apresentar algumas questões relativas a uma 

pesquisa sobre o trabalho em padarias, realizada como parte do doutorado em antropologia 

social no Museu Nacional, UFRJ. Proponho, aqui, focar na questão na relação por vezes 

ambígua entre esforço e exploração no contexto do cotidiano de uma padaria. Trata-se de uma 

primeira tentativa de esquematização textual de algumas idéias e conceitos que permearam a 

experiência de campo e que precisam ser madurados para a tese. Uso esse espaço para 

experimentar certas possibilidades narrativas e de análise e espero aproveitar a oportunidade 

de dialogar com pesquisadores diversos tanto sobre o tema tratado como sobre sua 

elaboração. 

Este texto, em muitos sentidos, é um prosseguimento de trabalhos apresentados em 

congressos anteriores, em especial na Reunião Brasileira de Antropologia, em Natal, e no 

Congreso Argentino de Antropología Social, em Rosario, ambos em 2014. Por um lado, ele 

apresenta o desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica sobre o tema do trabalho em 

padarias: o que nos congressos anteriores estava pautado sobretudo por uma interação 
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cotidiana entre o pesquisador e alguns balconistas se dirige agora ao contexto da produção de 

pães, a parte interna da padaria, baseado em uma experiência de 15 dias em que o próprio 

pesquisador se viu trabalhando como padeiro. Ao mesmo tempo, o texto apresenta um 

desdobramento de algumas das questões tratadas a respeito do balcão, sobretudo a presença 

forte do tema do esforço, do sacrifício, da “ralação”, nos discursos e nas práticas desses 

trabalhadores, seja como denúncia das condições em que operam, seja como valorização de 

uma capacidade individual para lidar com isso. 

Inicio, desta forma, traçando um breve retorno às origens da pesquisa para 

contextualizar o leitor menos familiarizado a respeito das suas características, suas 

reviravoltas e os desdobramentos que me trouxeram até aqui. 

 

Trajetória da pesquisa 

 

A pesquisa que baseia este texto teve início em setembro de 2012, quando decidi 

produzir minha tese inspirada em autores como Simone Weil (1979), Robert Linhart (1983) e 

Donald Roy (1953), isto é, tomando parte eu mesmo como trabalhador de uma padaria. 

Carregava comigo a formação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

como "padeiro", fruto e semente da minha pesquisa de mestrado, onde pude realizar uma 

etnografia da qualificação profissional a partir da minha inserção em um de seus cursos1.  

 Com o passar dos meses, porém, vi-me cada vez mais distante desse objetivo. Meu 

currículo não impressionava; minha figura era estranha aos olhos de patrões e gerentes, os 

cursos do SENAI, meus grandes trunfos, não lhes pareciam ter senão um efeito negativo, 

confirmando minha pouca aptidão para o trabalho pesado que eu procurava. Se mencionava a 

pesquisa como forma de quebrar a estranheza, enfim, as portas pareciam se fechar 

definitivamente. 

 Decidido, contudo, a manter a estratégia inicial de realizar a tese como trabalhador, 

resolvi arriscar e investir em uma tática de mais paciência e de longa duração. Ao invés de 

sujeitar-me apenas à frieza de um currículo impresso ou de fichas de cadastro, ou mesmo às 
																																																													
1  A dissertação foi defendida em fevereiro de 2011 com o título Segredos de profissão: notas etnográficas de 
um aprendiz de padeiro. Reflexões mais aprofundadas sobre o contexto em que foi desenvolvida a pesquisa e a 
importância da minha posição específica como pesquisador e aluno podem ser encontradas em Carriço 2012, 
2013a e 2013b e 2015. 
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primeiras impressões que os contatos pessoais com gerentes produziam, iria me aproximar, 

primeiro, dos funcionários da parte externa de determinadas padarias que me parecessem mais 

adequadas à empreitada. Passei, então, a tomar café e fazer pequenos lanches diariamente em 

diversas padarias perto de casa, o que me permitia trocar algumas breves palavras picotadas 

com clientes e funcionários. Uma vez quebrada essa estranheza inicial e com o possível apoio 

de pessoas da própria padaria, imaginava, poderia introduzir minha procura por uma vaga no 

local com uma possibilidade bem maior de alcançar meu objetivo. Aos poucos, tornei-me 

uma figura familiar no enorme fluxo de clientes de algumas dessas padarias.  

Devo a esta insistente rotina a percepção do que viria a ser um dos motes centrais da 

tese: mantinha conversas regulares com alguns balconistas, mas outros funcionários surgiam e 

desapareciam com tamanha frequência que não chegava a descobrir seus nomes. Trocava 

algumas palavras com um, incentivava outro que estava começando, mas logo não o 

encontrava mais para prosseguir com a consolidação da relação. Uns, mais persistentes, 

duravam um, dois meses. Outros caíam em uma semana, mas não era raro que em dois ou três 

dias já estivessem fora do meu alcance. 

Ao invés de correr atrás dessas pessoas que não mais se faziam presentes nas padarias, 

optei por lidar com esse fenômeno da rotatividade acentuada no balcão a partir da fala dos que 

ali permaneciam. Meu objetivo não seria exatamente entender os motivos que faziam tanta 

gente durar tão pouco tempo no balcão, e sim o de expor e analisar as relações entre os 

balconistas a partir da noção da permanência: as configurações hierárquicas operantes naquele 

contexto. A rotatividade apareceria como um ponto de partida, um eixo em torno do qual 

essas questões se revelariam2. 

Minha estratégia, no entanto, se revelou acertada, e esse contato diário me rendeu 

algumas oportunidades de experimentar esse cotidiano da padaria. A primeira veio em má 

hora: já convicto em focar o novo tema da rotatividade no balcão, e a poucos dias de uma 
																																																													
2 Resumindo: em um contexto de um cargo considerado de baixo prestígio dentro do comércio, onde nem uma 
idéia de balconista como uma profissão nem as divisões internas das tarefas e funções parecem desempenhar um 
papel importante na elaboração daqueles trabalhadores sobre seu lugar no mundo do trabalho (e além), a 
dinâmica de uma relação simbólica entre a persistência e a desistência - ou entre aqueles que permanecem e os 
que não aguentaram – se estende ao nível das relações internas através de uma oposição entre funcionários mais 
antigos e os mais novos. A associação entre o novato e a rotatividade, particularmente a partir da noção da 
desistência, engendra uma relação que pode ser compreendida através do que Elias e Scotson (2000) apresentam 
como uma dinâmica entre estabelecidos e outsiders, uma dinâmica de classificação e distinção dentro de um 
contingente de pessoas que, aparentemente homogêneas sociologicamente em relação umas às outras, se 
conformam enquanto grupos desigualmente valorizados e simbolicamente conflitantes, embora vinculados de 
forma interdependente. Dinâmicas de estigmatização e construção de reputações se assemelham nos dois casos, 
tendo em vista, inclusive, ser semelhante o eixo em torno do qual se estrutura a legitimidade do grupo 
estabelecido: a maior antiguidade no local. 
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série de viagens já pagas a congressos, tive que recusar a vaga. Essa primeira recusa apenas 

aumentou a surpresa pela segunda oferta. O contexto era outro: meu prazo regulamentar já se 

havia esgotado, e estava no início do processo de escrita, esboçando os capítulos da tese. No 

entanto, estava sem bolsa, e a perspectiva de testar minhas supostas habilidades como padeiro 

de forma remunerada (ou talvez minha capacidade de suportar esse emprego, simplesmente) 

me parecia interessante. Para além da tese, trabalhar como padeiro aparecia naquele momento 

como uma possibilidade real de carreira, sobretudo durante esse período incerto do final do 

doutorado. Decidi aceitar a proposta, desta vez. 

 

Embora estivesse suportando relativamente bem o ritmo exigido pela minha função de 

“forneiro”, o acúmulo dos dias começava a pesar. Via o ritmo frenético com que trabalhavam 

os padeiros da manhã para aprontar toda a produção a tempo, a maneira como lidavam com 

quantidades enormes e muito pesadas de massas e também de equipamentos. Eles estavam lá 

desde as 4:30 da manhã, dia após dia, e eu não estava disposto a me submeter a tamanho nível 

de esforço diário para me manter na profissão, que dirá para ascender de cargo. A carreira 

acadêmica voltava a parecer mais interessante, e já estava inclinado a abandonar o projeto de 

conversão em padeiro. 

Sair, no entanto, não era simples assim, ao menos sem que se rompessem os laços que 

havia construído naquela padaria. Era lá que havia investido mais, e terminar minha passagem 

sem “me queimar” era fundamental. Comecei a externar meu desconforto com certas 

situações para colegas balconistas e padeiros. Reclamava de não ter folgas, manifestava 

insatisfação porque o forno não estava bem regulado (não estava, de fato) ou porque era 

obrigado a interromper meu almoço para providenciar uma fornada. Confiava que redes de 

informação e fofoca fariam seu trabalho e que eu não precisaria tomar a iniciativa da saída. 

Não deixava de fazer meu trabalho nem o fazia mal. Apenas fazia no meu tempo, com a 

velocidade estritamente necessária para que a tarefa fosse executada, o que provavelmente foi 

percebido. 

Meu plano de fuga parece ter funcionado: fui demitido após duas semanas da padaria, 

com a justificativa de que a produção passaria por uma reformulação e necessitavam de uma 

pessoa mais experiente no turno da tarde. Pelo menos no discurso, as portas estariam abertas 

para que, mais adiante, conforme a situação, eu retornasse, se fosse do meu interesse. Alguns 

dias depois, voltei a frequentar o local, como cliente, e pude salvar aquele trabalho de 

construção de vínculos que havia me rendido tanto. 
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Trajetória na padaria 

 

Optei por organizar o texto e a exposição de suas questões centrais a partir de uma 

reconstrução do processo que culminou com a minha saída, do início promissor a um 

desgosto crescente pelo ambiente e pela maneira como me relacionava com o cargo. Tomar 

como eixo minha própria relação não é sem motivo, como espero demonstrar: é a partir do 

diálogo com a minha própria frustração que outras percepções de outras pessoas se revelam, 

tornando-se muito mais que mera impressão ou idiossincrasia minhas. Ao mesmo tempo, o 

foco na minha trajetória permite esboçar alguma coesão textual a anotações dispersas 

oriundas de um cotidiano em que passava a maior parte do tempo sozinho ou acompanhando 

conversas que não conseguia entender totalmente, novato que era. 

Fui alocado no turno da tarde. Iniciava os dias quebrando ovos que seriam usados em 

diversos preparos no dia seguinte. 150 ovos, 60 deles separando as gemas das claras. Limpava 

as muitas assadeiras (fala-se também em “fôrmas”, “placas” ou ainda “folhas”) empilhadas 

em um tanque, retirando restos já molhados de pães, recheios de chocolate e coco, e também 

uma grande panela com a qual logo em seguida eu prepararia 5 litros de creme de confeiteiro. 

Terminados esses preparativos, ajudava os padeiros a modelar e guardar para fermentação 

incontáveis pães franceses, coiós e bisnaguinhas. A partir das 14h, eu era o único que restava 

ali. 

Meu trabalho a partir daí era basicamente fornear os pães franceses. A produção era 

feita toda pela manhã, e os padeiros me entregavam sete “carrinhos” cheios de massa 

fermentando. Eu era responsável por gerenciar esses carrinhos, isto é, assar os pães conforme 

necessário. Embora tenha sido me apresentado como um trabalho simples, que mesmo eu, 

sem experiência na área, poderia fazer, controlar o fluxo de pães apresentava algumas 

armadilhas. Tratava-se de 7 carrinhos cheios de pães que já haviam sido preparados e que 

apenas esperavam seu momento de ir ao forno. Cada carrinho tinha dois metros de altura e 

carregava 20 assadeiras (alguns carregavam 40), cada uma com 24 pães franceses. Alguns já 

estavam no ponto certo, prontos para as minhas primeiras fornadas, outros mais atrasados, 

para serem assados ao longo da tarde.3 

																																																													
3 Uma massa de pão é batida na masseira e, após modelada, precisa crescer, isto é, fermentar. Ela começa 
pequena e firme e, após certo tempo, está inflada a ponto de estourar. Nesse momento, a massa recebe seu corte 
característico e vai ao forno. Passado esse auge, ela de fato estoura (arria) e não pode mais ser forneada. É 
possível controlar esse processo através da temperatura. Quanto mais baixa, mais devagar ocorre a fermentação. 
Aditivos são também adicionados à massa para que ela se sustente por mais tempo. 
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 Bastaria, dessa forma, assar os pães na medida em eles atingissem seu ponto ótimo de 

fermentação. No entanto, não é possível dissociar a produção dos pães do ritmo do lado de 

fora. De nada adiantaria assá-los todos somente para vê-los esfriar em um cesto - o pão 

francês, conforme se convencionou, precisa ser vendido o mais fresco possível. O ritmo das 

fornadas seguia as instruções dos balconistas. Conforme se esgotavam os pães do setor, me 

pediam uma ou duas fornadas. “5 e uma!”, se referindo a 5 assadeiras de pão francês e uma de 

bisnaguinha, versão mais alongada da mesma massa. Eu fazia os cortes necessários na própria 

câmara de fermentação e colocava as assadeiras no forno, cuidando para assá-los no ponto 

certo (mais clarinho, me pediam os balconistas de modo geral) 

 Coordenar esses ritmos, da fermentação dos pães e do fluxo de vendas no balcão de 

modo a ter sempre o pão mais fresco possível, era uma tarefa bastante complexa, por vezes. 

Se o movimento era bom, o trabalho era simples, de fato, e as assadeiras seguiam para o forno 

uma após a outra. Se por algum motivo as vendas não correspondessem às expectativas dos 

padeiros da manhã, no entanto – a produção, cabe lembrar, é realizada toda pela manhã, de 

acordo com uma estimativa do movimento da tarde -, eu tinha de lidar com uma espécie de 

bomba relógio: centenas de pães prestes a explodir distribuídos em vários carrinhos, 

espalhados pela padaria. A tensão aumentava conforme as horas se passavam e os pães, 

outrora de tamanho reduzido, inflavam mais e mais.  

Duas defesas eram possíveis para mim: a geladeira e a antecipação das fornadas. A 

primeira era a ideal, mas seu espaço era limitado: apenas dois carrinhos podiam ser 

climatizados de cada vez. Os outros 7 seguiriam sujeitos ao calor da padaria. A segunda era 

necessária, por vezes, mas ia contra as vontades dos balconistas, que se queixavam por não ter 

o pão tão fresco quanto possível. Explicava que era melhor que perder a massa, mas nem de 

modo geral pareciam pouco convencidos com minha justificativa. Uma vez que os carrinhos 

se esvaziavam e restava apenas os refrigerados, a tensão se dissipava, pois não havia mais 

risco. 

Era essa minha rotina na padaria: quebrar ovos, lavar a pilha de formas, fazer creme, 

modelar e guardar pães e gerenciar a fermentação e o forneamento dos pães. Terminei o 

primeiro dia de trabalho confiante que era capaz de desempenhar a função. Estava em um 

ambiente de certa forma familiar, devido à formação que havia obtido no SENAI, e, ainda que 

estivesse me adaptando às particularidades de uma produção “de verdade”, conseguia 

vislumbrar uma alternativa à via acadêmica após terminar a tese. O segundo dia confirmou 

essa impressão, mas ao final do terceiro comecei a sentir os efeitos do acúmulo daqueles 

movimentos brutos que realizava durante a tarde e que meu corpo ainda assimilava. 
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Primeiro eram as fôrmas: uma pilha com cerca de um metro de altura colocada sem 

muito cuidado em um tanque invariavelmente cheio e entupido pelos restos da produção. 

Pesadas e volumosas, requeriam força e alguma habilidade para serem manipuladas sob a 

água corrente, com risco constante de que os respingos ou mesmo jatos d’água fossem mais 

que o avental pudesse conter. Com uma espátula de metal, raspava pedaços de pães que 

ficaram grudados e partes de recheios doces que haviam transbordado, e em seguida as 

esfregava com detergente e uma esponja de aço. Tratavam-se de assadeiras bastante velhas e 

usadas, algumas já empenadas e perigosamente rachadas, mas que seguiam em uso. Não 

sabia, às vezes, distinguir o que era sujeira e o que já estava encrostado como parte do 

material. O tanque ficava em um canto da padaria, ao lado do banheiro, e eu ficava de costas 

para os demais padeiros, escondido por dois carrinhos. Além de não ter contato visual algum 

com o restante da produção, o barulho da água e das assadeiras batendo entre si me impedia 

de escutar as conversas. Estar sozinho ali não parecia me ajudar em nada para a pesquisa, 

motivo pelo qual procurava terminar aquilo o mais rápido possível e me juntar aos outros 

padeiros. Mais importante era o fato de que, sobretudo depois da primeira semana, a limpeza 

de cada uma delas era sentida pelos meus braços, punhos e dedos e parecia reduzir as forças 

que eu teria para o que vinha depois4. 

 

É difícil dizer até que ponto a formação no SENAI me foi de utilidade. Todos os 

equipamentos me eram familiares, e me surpreendi com a “naturalidade” com que modelava 

os pães, algo que no SENAI demandava bastante trabalho e era uma das principais 

dificuldades dos alunos. As quantidades e as urgências, no entanto, tornavam minha principal 

função ali muito diferente do ambiente controlado do curso.  

Quando um pão estava pronto, no SENAI, o retirávamos do forno e colocávamos as 

assadeiras cuidadosamente sobre uma mesa. Selecionávamos os melhores e levávamos como 

amostra para a direção. Na padaria, por outro lado, as seis fôrmas saíam direto do forno para 

dois ou três grandes cestos de palha, já gastos pelo uso, que eram levados por um balconista 

para o balcão. Esse movimento do forno para o cesto, no entanto, não era simples. 
																																																													
4 Desenvolvi uma técnica para lidar com os grandes volumes: contava quantas placas eram, por alto, (ou quantos 
ovos faltavam, ou quanto tempo faltava para as 20 horas) e acrescentava mais um montante. Se via 5 placas, 
contava 7 ou 8. Assim ficava menos ansioso para terminar e me surpreendia positivamente quando acabavam 
mais cedo que o esperado. Essa técnica durou dois ou três dias, como se pode ver por minhas anotações: 

Hoje lavei as assadeiras, novamente. Parecia menor a pilha, e não me apressei muito. Fui descobrindo 
arestas no tanque para me apoiar e não sobrecarregar o braço, já um pouco cansado desde ontem. Vou 
chegando ao final e conto quantas faltam. 1,2 3. Ótimo, só faltam 5 [acrescentei duas]. As 3, que contei 5, eram 
na verdade pelo menos 10, talvez 15. Quanto mais eu lavo mais aparece, não sei de onde, uma enfiada na 
outra... 
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Pães franceses no forno e nos cestos                                         Interior de um carrinho e fôrmas empilhadas 

                      

 

O forno utilizado, a “lastro”, se caracteriza por ser profundo, tão profundo que não é 

possível alcançar com os braços todas as formas. Para isso, as assadeiras possuem ganchinhos 

e se conectam de modo a que, quando puxemos a da frente, as de trás venham junto e se 

aproximem. No entanto, como se tratavam de formas muito desgastadas, esses ganchos quase 

nunca funcionavam. Para retirar as últimas, era preciso enfiar o braço inteiro no forno, 
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literalmente, com o auxílio de um longo pau com um gancho na ponta, para puxá-las. Cerca 

de 7 cm me separavam, para cima e para baixo, de lastro e do teto, responsáveis por manter a 

temperatura em torno de 245 graus. Como se não bastasse, o forno possuía três andares. Se o 

do meio ficava em uma altura confortável para mim, usar os outros dois demandava posições 

corporais pouco estáveis e um cuidado ainda maior para evitar qualquer descuido.5 

As assadeiras, evidentemente, saíam do forno com uma temperatura extremamente alta 

e, para manuseá-las, era utilizada uma luva. Vesti-la normalmente era a maneira mais 

confortável, mas não a mais indicada. Como também essa luva estava já bastante desgastada, 

ela não oferecia muita segurança - havia pequenos buracos perto do dedão e, se confiássemos 

demais e segurássemos com vontade a assadeira, era grande o risco de queimadura. Por isso, a 

usávamos como um pano, segurando por fora e envolvendo a forma com ela. Em uma mão, 

então, ficava a luva; na outra, o pau, sem o qual não se podia alcançar os pães do fundo.  

Era preciso abrir o forno e puxar um pouco a assadeira com o pau (mesmo as da 

frente). A mão esquerda terminava de puxar, em uma ponta, e o pau apoiava a outra, para que 

não caísse ao sair do forno. Com esses dois pontos de apoio, a mão e o pau, os pães eram 

jogados diretamente no cesto, posicionado no chão. Demorei um pouco para pegar o jeito. O 

peso da assadeira torna complicado ajustar a angulação de modo que o pão caia dentro do 

cesto, em primeiro lugar, e que a assadeira não caia em cima deles logo em seguida. Além 

disso, nem sempre os pães saltavam obedientemente. Às vezes eles grudavam na assadeira, e 

fazia-se necessário bater na forma por trás com o pau, o que implicava transferir toda a 

sustentação para a mão esquerda, cada vez mais fatigada por aquela rotina6.  

As placas vazias eram empilhadas perto do forno. Ao final do dia, a pilha já era maior 

que eu em algumas dezenas de centímetros, e colocar uma nova no topo requeria mais uma 

vez o auxílio do pau como alavanca, tomando cuidado para que não saíssem demais do prumo 

e desabassem. Se no SENAI eu havia aprendido a usar as mãos, isto é, a obter leveza e 

agilidade para perceber, sentir e cortar a massa7, na padaria eu estava aprendendo a usar o 

																																																													
5 O que não parecia ser uma preocupação para os outros padeiros, que fluíam pelos três andares com uma 
destreza que não deixava de me impressionar, usando como apoio um pouquíssimo estável “degrau” de ferro 
para alcançar o de cima e enfiando os braços sem qualquer temor ou cuidado aparentes. 
6 Foi com Luizinho, balconista experiente responsável pela mediação entre a padaria e a venda, que aprendi a 
manipular esses instrumentos de trabalho. Fui percebendo aos poucos algumas sutilezas: Luizinho segurava a 
placa posicionando a mão esquerda mais perto do corpo. Com o tempo, achei a terceira fileira como a altura 
ideal altura para segurar. 
7 Eu havia dedicado o que talvez seja o capítulo principal da dissertação ao desenvolvimento de um “toque do 
padeiro”, isto é, o aprendizado de uma sensibilidade em relação à massa, que envolvia a percepção de seu ponto 
de fermentação e a performance do corte. O que via na padaria, no entanto, era em muitos sentidos o oposto. 
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resto do corpo: cotovelos, antebraços, ombro, coxas e tudo mais que pudesse servir de 

alavanca e suporte para carregar e mover as placas (o pau, a certa altura, se tornou um 

prolongamento do corpo8) e também para carregar sacos de 25 quilos de farinha por dois 

andares sem cair ou bater a cabeça na escada, empurrar os carrinhos (altos e pesados) por um 

espaço limitado, conforme necessário, retirar cestos superlotados de pães velhos de cima do 

forno para fazer farinha de rosca... 

 Foi a partir do terceiro dia que o acúmulo de movimentos pesados se fez notar. Era 

uma segunda feira, e o movimento estava muito maior que o do fim de semana. Preparava 

fornada atrás de fornada, usando os três andares para não sobrecarregar nenhum deles.  

Me pedem roseta, um pão diferente do francês. Ele está na geladeira, um estreito 

frigorífico que comporta uma estante e dois carrinhos, um atrás do outro. O lugar é apenas um 

dedo mais largo que os carrinhos, e para chegar no segundo, tenho que tirar o primeiro de lá, 

com cuidado para não prender a mão (os carrinhos têm pequenas rodas que permitem sua 

movimentação). Uma escada de madeira em diagonal, que leva ao escritório, atrapalha a 

saída, e tenho que me espremer para sair de lá com a assadeira. Ela não passa pelo espaço 

entre a escada e o carrinho que eu tirei. Inclino, como faz Luizinho, mas os pães caem, perco 

um, quase dois ou três, consigo salvar. Como vou sair de lá? Sou alto, estico os braços para 

cima e encontro um espaço por cima do carrinho e por baixo da escada. A roseta ainda precisa 

crescer. Enquanto isso, tenho que fazer 6 placas. Deixo na mesa, que tem cada vez menos 

espaço. Devolvo o carrinho para a geladeira, e eles parecem cada vez mais pesados. Alongo 

os braços, estão cansados.  

Eu havia acabado de fazer baldes e mais baldes de farinha de rosca e ainda estava 

branco do tênis ao boné quando Henrique se dirigiu mim.  
“Se eu faço [o gerente] reclama, se não lavo reclama também. Como é que 
eu vou lavar [o banheiro] às 7, é cheio de entrega pra fazer, não dá, aí vai 
Henrique correndo pra lá e pra cá. Pô, tenho que agilizar aqui, agora que tá 
mais tranquilo eu lavo, que depois aperta pro meu lado, aí não dá pra lavar 
direito.” 
 

Se o cansaço proveniente da minha função não me incomodava ainda mais, era porque 

fazia idéia do que estavam passando balconistas como ele, correndo de um lado para o outro o 

dia inteiro. Já havia estado naquele posto, e a experiência ainda estava fresca em minha 

																																																													
8 No curso do SENAI, também utilizávamos o pau para retirar os pães do forno, e a metáfora sexual de seu uso, 
naquele contexto, era um dos principais motes para piadas. Curiosamente, não ouvi na padaria nenhuma 
brincadeira ou provocação a esse respeito. 
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memória9. “Balconista sofre, né?”, comento com ele. “Eu entrei de balconista, mas agora eu 

sou “faz-tudo” aqui. Mas aí, eu tô louco pra sair daqui”. Sua decisão me parecia totalmente 

lógica, e o incentivei a procurar outra coisa. “É, você tá novo ainda, dá pra fazer muita coisa, 

né? Muito trabalho, né? Muita exploração...” Sua resposta, no entanto, trouxe outro aspecto 

que parecia ser mais importante para ele que a minha avaliação das condições de trabalho em 

uma padaria. “Não, é que eu to chateado aí, que querem trocar a minha folga de novo, de terça 

pra segunda... aí isso me magoa, sabe? Querem passar num sei quem pra amanhã, mas aí, eu 

vou vim amanhã mesmo e faltar na terça, quero nem saber. Segunda não dá não, é muito ruim 

pra resolver os problema, né? As coisas só abrem duas horas, não dá pra resolver os troços 

não, segunda.”  

Quando via Henrique subir e descer escadas carregando sacos enormes de restos de 

laranjas, lavando minuciosamente a máquina de assar frangos com soda cáustica e “um ácido 

lá” protegido apenas por uma luvinha descartável ou reclamando por trabalhar acometido por 

uma diarréia, me chamava a atenção o nível de exploração a que se submetia. Reclamava de 

seu trabalho, mas em momento algum diminuía o ritmo ou parecia se preservar. Do meu 

ponto de vista, não havia muita diferença entre ele e os bagaços de laranja que carregava. No 

entanto, é uma troca do dia de folga que o magoa e o faz desejar trocar de emprego, e é a 

respeito de sua folga que ele procura agir. 

Henrique não é o único a trazer a folga como aspecto central da maneira como encara 

seu trabalho. Luizinho, por exemplo, fala sobre o assunto de maneira semelhante: “só aqui to 

há 22 anos. Só aqui. Mas já trabalhei em restaurante por aí, bar... já trabalhei também com 

solda, em mecânica... Quando sair daqui não quero mais saber de padaria não. É muito peso. 

Fica muito preso, não tem domingo... fica muito preso”.  

Como meu trabalho dependia do chamado dos balconistas, eu ficava bastante tempo 

esperando e acompanhando a venda dos pães. Encostado na porta que separava os setores 

externo e interno da padaria, tentava acompanhar suas conversas. Soube, assim, que haviam 

pedido para uma delas trocar o dia de folga. “Pediram assim, né, ‘vamos trocar sua folga de 

quinta pra terça’, aí eu não posso fazer meu curso [um tio seu trabalha com edição e áudio 

																																																													
9 Já havia tido uma experiência “fracassada” no balcão de outra padaria, com apenas um dia de duração. 
Acometido por fortes dores no corpo e um desgaste considerável após o expediente, decidi não continuar na 
função. Minha experiência efêmera, no entanto, não foi tão diferente assim de muitas outras que eu acompanhei, 
do outro lado do balcão, ao longo de mais de dois anos frequentando essas padarias – sequer foi a mais breve. 
Dessa forma, eu pude me expor, ser afetado (Favret-Saada, 1980 e 2005) por uma série de forças que fazem 
parte desse cenário e que nem sempre aparecem tão claramente no discurso dos balconistas – uma fonte de dados 
talvez perigosa se com ela se pretende compreender todo o funcionamento de uma padaria, mas extremamente 
preciosa no sentido de ilustrar o fenômeno da rotatividade a partir dos próprios envolvidos. 
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para televisão]. Eu sou nova na casa, não posso falar nada, né? Tenho 6 meses só.” Ela ainda 

tentou convencer os gerentes a mudar de idéia, mas acabou acatando a mudança e abrindo 

mão de seu curso, ao menos momentaneamente. 

Mais que um simples descanso, a folga aparece como um elo fundamental entre a 

pessoa e sua vida além do trabalho. Se a balconista citada trocava a possibilidade de investir 

em outra carreira por um risco menor de perder seu emprego, esta outra descobriu tarde 

demais os efeitos a longo prazo desse cotidiano: “Tô cansada... se mandarem embora hoje ia 

até gostar. 1 ano e 8 meses nisso, fica muito cansada, não tem vida! Te prende, todo dia..” 

Disse que tirou folga sexta, mas teve que fazer faxina. Na seguinte levaria o filho ao médico, 

e só na outra poderia descansar. Incentivei seu desabafo: “e não sobra nada, né? Eu to só há 

oito dias e o cansaço vai acumulando.” Ela me perguntou se era recém-casado e contou o que 

lhe havia acontecido. 

Por exemplo, tu pega meio dia as 8, que que sobra? Meu casamento acabou 
por isso. 2 anos de casada. Eu não tinha tempo pra sair com ele, pra ficar 
com ele, que que aconteceu? Ele me trocou por uma que tinha tempo pra ele, 
né? Agora só que eu percebi isso, só depois de 1 ano e 8 meses. E 
trabalhava. Tinha que trabalhar, né? Trabalhar pra que, se ganha o dinheiro e 
não tem tempo de usar pra você? 

Novato que era, eu tinha alguma dificuldade de compreender boa parte das conversas 

que escutava por não estar devidamente inserido naquele circuito e por não conhecer as 

pessoas às quais se referiam. Das fofocas, feitas de meias palavras, para bons entendedores, 

não pegava senão o espírito da coisa, o cheiro de intriga no ar. Ainda assim, percebia muito 

claramente que a folga era um elemento central para entender o trabalho na padaria. Uma 

série de picuinhas, conflitos e intrigas envolvendo faltas, folgas e férias tornavam evidente 

uma dimensão de perigo envolvida ali. Folgar era ausentar-se, mostrar-se dispensável, arriscar 

dar seu lugar a outro. A ausência de um funcionário, por outro lado, era a oportunidade, por 

exemplo, de trocar de turno ou de função. 

 Mas por falar em folga, e a minha? Já estava no nono dia de trabalho e não havia 

qualquer sinal de que poderia descansar em breve. Minha admissão havia sido a mais 

informal possível: uma conversa rápida, em que combinamos um período de teste sem 

qualquer condição explicitada: prazos, indicação de salário, dias de folga... apenas o horário 

me fora dito, além de que seria responsável por fornear os pães. Tampouco um contrato 

formal de qualquer espécie fora acordado. 
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Conforme os dias se passavam e o desgaste oriundo daquele tipo de serviço se 

acumulava, um dia de descanso me parecia cada vez mais necessário. Comecei a perceber os 

efeitos de forma mais intensa na sexta feira, meu sétimo dia de trabalho. Já me encaminhava 

para as últimas horas na padaria, e a pilha de assadeiras esvaziadas alcançava a minha altura. 

Elas estavam um pouco desalinhadas e, para evitar que caíssem, dei um tapa com força para 

ajeita-las, pelo lado, com a mão nua, sem me dar conta de que muitas ainda estavam quentes. 

Por sorte, foi uma leve queimadura, mas o bastante para chamar minha própria atenção para 

meu estado. O dia seguinte não trouxe danos físicos, mas evidenciou que já não conseguia 

manter o mesmo nível de concentração e eficiência.  

Distraído com a preparação da roseta e do pão careca, esqueci 4 folhas de pão francês 

no forno. Uma balconista me chamava, mas estava ocupado avaliando o estrago e não podia 

dar atenção a ela. Alguns se perderam, de fato. “Tá bom”, diz Luizinho, mas ele logo muda de 

idéia. “Você não deu foi vapor10, né?”. Me defendo dizendo que sim, havia dado vapor. “Nâo 

deu não, olha como tá cinza aqui, esqueceu do vapor”. Insisto que dei vapor. “Se o forno não 

deu não posso fazer nada”. Ficamos nisso um tempo. “Não abriu nada11... pão feio da porra... 

vai assim mesmo...” Insisto que “só” esqueci no forno e por isso queimou. “O resto (abertura 

e vapor) não posso fazer nada, não faço milagre”. Me irrito com ele: em uma semana foi a 

primeira fornada que de fato deu errado, vinha fazendo certo até agora. Fico pensando se seria 

o bastante pra me demitirem... De toda forma, teria que me redimir na próxima. “5 e uma”. 

Reclamo que a massa está muito grande, difícil de cortar. Com o pouco movimento, a massa 

cresceu demais e não deu vazão para botar na geladeira. A gilete também não está muito 

nova. Boto no forno mesmo assim. Tiro na hora certa, mas o pão fica branco e molhado. “Ih, 

não deixou secar, Antônio, aqui! Vai voltar tudo”. Falo que ficou um tempão secando, que o 

forno está desregulado. Reparo que os do fundo não abrem e “morenam” demais, os da frente 

não secam e não ganham cor. “Tá tudo fodido, não posso fazer milagre”. Viviane me cobra na 

seguinte, debochando. “Dá vapor, hein Antônio?” Começo a perder a paciência, e o cansaço 

parece bater mais forte.12 

																																																													
10 O vapor é um mecanismo do forno que, ao apertar de um botão, joga um jato de água dentro dele, o que 
confere uma casca mais ”brilhante” e “crocante” ao pão. É fundamental para o preparo do pão francês. 
11 “Abrir” se refere à “pestana”, a “aba” do pão francês, produto do corte feito na massa instantes antes de ir ao 
forno. 
12 As fornadas seguintes me dariam razão. Luizinho colocou ele mesmo os pães no forno, e saíram todos “feios”. 
“Foi pouco fermento, tá dando bolha, esses padeiros só fazem merda” - ele dessa vez colocou a culpa na massa, 
não em quem a forneou: “a massa tá ruim, não dá pra ficar bonito. Vai assim mesmo, que se foda...” O 
importante parece ser encontrar um outro culpado, seja uma máquina, seja outra pessoa. 
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Por sorte, nem todos os dias eram tão movimentados, e com isso o aspecto físico da 

estafa se dissolvia um pouco. Ainda assim, eu parecia cansado e sem disposição para ir atrás 

das conversas ou tentar compreendê-las. Meu semblante começava a externar sinais de 

descontentamento e insatisfação com a falta de perspectiva de ter um dia de folga. “Novato 

folga com 15 dias, depois é toda semana”, me haviam dito as balconistas. No início, reagia 

com preocupação: “não sei se duro até lá”. À medida que se passavam os dias, fui assumindo 

um tom de maior irritação e ameaça: “15 dias sem folga? Eu saio antes”; “não sei se volto 

amanhã”. As balconistas respondiam diminuindo a importância dessa questão: “mas 15 dias é 

logo ali”, “já é essa semana”, “é só agora, depois folga toda semana”; “você sabe que tão te 

testando, né?”. 

Eu não era o único que estava sendo testado ali. Pouco após minha entrada, Henrique 

ganhou um companheiro para seguir com ele correndo pela padaria. Seu nome era Claudio, e 

seus 15 anos de idade, aliados ao cabelo loiro, logo lhe renderam o apelido de Bieber, em 

alusão ao cantor. Em seu terceiro dia, sentado em um canto da escada, perto do lixo, disse que 

seu nariz estava sangrando (de novo), e me pediu que chamasse Hélio, um dos gerentes. 

“Assim não dá, não tem condições de trabalhar. De novo? Vamos ter que arrumar outra 

pessoa, não pode ficar sem entregador.” Uma das meninas do balcão teve de substituí-lo pela 

segunda vez nas entregas, e todos comentavam sua situação, em princípio denunciando a 

relação abusiva dos patrões com seus empregados: "Aqui se a pessoa fica doente passa mal 

ninguém quer saber não, descansa um pouco, senta lá um pouco, levanta e bola pra frente, 

vamos lá. Tão pouco se fodendo, o bicho pega”. Comentei a cena que havia presenciado e o 

comentário do gerente, acrescentando que “também, botam uma criança pra fazer isso...” 

Nesse momento, porém, o discurso de denúncia das condições de trabalho se inverteu, 

revelando nuances entre a sensação de injustiça e exploração e a valorização do esforço 

individual: “Tem que agarrar a chance, aqui. Se não tu roda. Tem que ir com tudo, não pode 

ficar assim de moleza não. E os caras enchem o saco mesmo, pegam no pé. A sorte tua é que 

ainda não tão pegando no teu pé - não sei como...” Outro gerente passa por mim 

resmungando: “esse pessoal novo não quer saber de trabalhar, porra...”.  

Sua folga entrou em questão nos meus últimos dias na padaria. “Dez dias, tá cansado”, 

“tem que folgar”, comentávamos. “Só semana que vem”, decretou o gerente. “Vai trabalhar 3 

semanas direto? Eles querem é que tu tome no cu. Não vai aguentar...” “Se já é assim normal, 

cansado vai se foder”. Se estávamos sendo testados, era evidente que não era por nossas 



	 15	

habilidades para os respectivos serviços. O que estava em jogo era nossa capacidade de 

suportar aquela carga pesada. Quanto teríamos a oferecer? 

Marx desenvolve o conceito de mais-valia como o produto do trabalho excedente, 

além do que seria necessário para um trabalhador reproduzir sua força de trabalho. Haveria 

duas maneiras de criar esse valor a mais: através do aumento de horas de trabalho, o que ele 

chama de mais-valia absoluta, e uma alteração nas condições de trabalho de modo a que se 

possa produzir mais em menos tempo – a mais-valia relativa. Não irei aqui calcular uma taxa 

de mais-valia através de alguma equação, definir o que é relativo do que é absoluto ou mesmo 

tentar distinguir o que seria o trabalho necessário do excedente. As fronteiras são fluidas e 

ambíguas, e acredito que não seria de muita utilidade tentar delimitá-las com precisão. 

Contudo, me parece fundamental que possamos qualificar essa exploração do trabalhador de 

modo a compreender de que maneiras ele é levado a produzir de modo que gere algo para a 

padaria. 

A primeira engrenagem está de fato nas horas a trabalhar. A padaria abre às 6 e fecha 

às 22h. Os funcionários da manhã chegam às 4:30, para preparar tudo, e saem às 14h. Os da 

tarde chegam 14h e ficam até conseguirem arrumar o local para o dia seguinte, saindo por 

volta de 22:40, 23h. Tem-se, portanto, uma situação curiosa: além das oito horas de trabalho 

diárias, de 6 às 14 e de 14 às 22, existe um período extra, que aumenta a jornada em até uma 

hora e meia13. Embora presente na rotina desses funcionários, as horas trabalhadas na 

preparação da padaria não parecem ser contabilizadas no cálculo do salário – ao menos não na 

percepção dos próprios trabalhadores, que, quando perguntados por mim a esse respeito, 

reagiram com a conformação de algo inevitável, mas sem qualquer esboço de ação. “Mas e o 

sindicato?”, perguntava, tentando contornar a postura conformada que encontrava. “É tudo 

comprado, Antônio. Você tá só começando, não sabe de nada...”  

Outra maneira de se manipular os limites da jornada de trabalho é trabalhar nos dias de 

folga, segundo a “necessidade” (da padaria, normalmente). Se algum funcionário precisa ser 

substituído, seja por demissão ou por falta, alguém fica em seu lugar. Isso pode ser acordado 

dias antes ou de surpresa: o telefone toca de madrugada e o chamado, ao que parece, não 

costuma ser negado. Uma variante dessa manipulação das folgas é a chamada dobra do turno: 

trabalhar de manhã e de tarde por um período. Estas manobras são percebidas como horas 
																																																													
13 Minha função de forneiro possuía um horário diferente, de meio dia às 20. Fora das zonas de abertura e 
fechamento, não era afetado pelas horas a mais. Ao mesmo tempo em que isso gerava uma certa “inveja”, 
quando me viam sair mais cedo que os demais, era visto como ruim por “pegar o dia inteiro” (ao invés de apenas 
a manhã ou a tarde) e não sobrar tempo para mais nada. 
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extras por quem as cumpre e cobradas ao fim do mês na forma de salário. Aceitá-las é visto 

em certos momentos como oportunidades de ganhos maiores ou para conseguir trocar de 

turno ou de função (de manhã para a tarde ou do balcão para o caixa, por exemplo). Negá-las, 

no entanto, é visto pelo funcionário como uma brecha para a demissão, mais cedo ou mais 

tarde.  

Se a expansão da jornada de trabalho através da supressão da folga, do dobro do turno 

ou pelas horas de preparação constitui um dos elementos de exploração do trabalhador, o 

outro se relaciona à capacidade que cada um apresenta para desempenhar um número variado 

de funções. Vejamos meu caso: fui chamado para fornear os pães, o que seria, “formalmente”, 

um “forneiro”. Uma vez lá dentro, no entanto, isso pouco importava: quebrava ovos, lavava e 

untava assadeiras, fazia torradas e farinha de rosca, fazia o creme, varria o chão... São os 

balconistas, no entanto, que se vêm mais imbricados por essa indefinição (ou expansão) 

prática de suas atribuições. Não se trata, para eles, apenas de servir café, lanches e pães. 

Também recolhem o lixo da padaria inteira, varrem e passam pano no chão, lavam a louça, 

preparam baldes de 20 litros de refresco, fritam e eventualmente assam salgados, fazem 

entregas... E isso é só uma parte: resta ainda subir e descer repetidamente as escadas com 

quantidades consideráveis de caixas de bebidas e uma série de outros itens para depois 

organizá-los na geladeira ou nas estantes, para venda. Também a máquina de assar frangos, 

exposta na entrada da padaria, deve ser abastecida, em uma preparação que envolve o 

transporte de 30 a 40 frangos congelados ou resfriados, sua limpeza (eles ficam de molho 

durante cerca de meia hora em uma tentativa de retirar-lhes o odor característico de um 

produto que nem sempre está tão fresco quanto deveria), o tempero, colocação na máquina, 

cozimento, serviço aos clientes e, por fim, a remoção de toda a gordura impregnada nas peças 

de metal para que todo o processo possa ser repetido no dia seguinte. 

Pouco importa, nesse sentido, a função original de cada um, aquela para a qual foi 

contratado: um entregador logo serve clientes no balcão, um balconista da lanchonete serve 

pães no setor da padaria. Quanto mais “versátil” for a pessoa, isto é, quanto maior for sua 

capacidade e disposição de realizar atividades variadas, de produzir valor de diferentes 

maneiras, maior será sua chance de permanência no emprego. 

Ao longo das duas semanas que passei na padaria, vários funcionários vinham me 

perguntar o que estava achando da experiência: “tá gostando?”. Me preocupava em manifestar 

alguma empolgação nos primeiros dias, ciente de que esses comentários circulariam. 
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Conforme fui percebendo que não permaneceria trabalhando ali por muito tempo, no entanto, 

minhas respostas foram perdendo animação, até chegar a um sincero “não”. Externar meu 

descontentamento com certas características daquele contexto era também uma maneira de 

explicitá-las para meu interlocutor e forçar um posicionamento sobre o tema, muitas vezes 

encarado com uma naturalidade até mesmo irritante para mim. 

Ao contrário dos outros funcionários, que pareciam encarar com certa naturalidade (ou 

inevitabilidade) esse dispor-se quase incondicional ao trabalho, aquilo me incomodava 

bastante, sobretudo a falta de descanso. Não apenas pelo desgaste que me causava (físico e 

mental, embora não se possa separá-los na prática), mas sobretudo pelos riscos a que me 

submetia ali ao enfiar o braço no forno, lidar com lâminas etc. As conseqüências eram sérias, 

e não estava disposto a me submeter a isso sem contestação. Se ninguém me procurava para 

discutir minha folga ou mesmo minha permanência na padaria, tomei a iniciativa de procurar 

o patrão eu mesmo. Na terça feira, meu décimo primeiro dia, perguntei a ele sobre o esquema 

de folgas, e fui prontamente atendido: na quinta feira você folga. Surpreendi-me com a 

facilidade e a aparente compreensão e acabei aceitando agüentar mais dois dias. Por outro 

lado, talvez tenha sido esse gesto a me custar o emprego, sete dias depois, quando me 

dispensaram. 

De toda forma, ao mesmo tempo em que a perspectiva de descanso me dava algum 

ânimo, ela apenas explicitava sua urgência. Faltava força e energia até para modelar os pães, 

sem falar nos pesados carrinhos e assadeiras. Cometia erros cada vez maiores e perigosos, 

sem a paciência e a atenção necessárias. Aquele ambiente já me causava certo desconforto, a 

essa altura. 

Logo na primeira fornada daquele dia, o pão saiu errado. Estava almoçando em uma 

máquina improvisada como mesa, na própria área dos fornos, e Luizinho queria que botasse 

“cinco e uma”. Disse que não o faria, pois estava almoçando. “Bota primeiro depois almoça, 

fica de olho aí”, ele diz e sai. Faço com pressa e com raiva. Puxo as assadeiras do carrinho 

como de costume, faço o corte e ponho no forno. Conto uma, duas, três, quatro, cinco, coloco 

a bisnaguinha e estranho ainda ter espaço no forno. Penso que devo ter errado as contas, corto 

mais uma folha de francês às pressas e preencho o vazio. Entendo, mais tarde, que uma das 

formas se inclinou e passou por cima da outra, a esmagando, daí a impressão de haver faltado 

uma. Duas assadeiras perdidas, uma com a massa toda achatada pela que estava em cima, a de 
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cima crua por não receber o calor devido por baixo. Direto para o lixo. Ainda tenho que ficar 

de olho em uma roseta que Luizinho forneou... 

O dia ficou ainda mais confuso quando o eletricista chegou para consertar o forno. 

Havíamos acabado de colocar 12 assadeiras, e estávamos a todo vapor. “Não te falaram nada, 

não?” – não entendo o que ele quer dizer. “Não te falaram nada, né? Seu Gaspar falou pra vir 

aqui 18h que o forno ia tá parado, desligado, a geladeira vazia...” Não há o que fazer. Ele 

começa a desmontar o forno em uso mesmo, e nos viramos apenas com o de baixo. O forno 

aberto revela um material que parecia lã. Faço menção de tocar nele, mas sou logo 

repreendido. Se você encostar aí vai te pinicar o dia inteiro, tem que saber mexer... é lã de 

vidro. Desnecessário dizer que, ainda que não tenha tocado ali, fragmentos do material se 

soltaram e o contato era inevitável. Mesmo algumas semanas após sair da padaria, ainda era 

surpreendido de forma aleatória por alguma farpa quase invisível ao segurar um garfo, por 

exemplo.  

No meio da confusão, esqueço um pão ali, sob os olhares de um dos gerentes. Lembro 

a tempo, embora tenha saído bem mais escurinho que o de costume. Para completar, acerto 

sem querer, com o gancho do pau, uma das resistências do teto do forno: “1200 volts essa 

porra, se fosse de ferro tu se ferrava! Sorte que a madeira não conduz”. Não duvido de 

Luizinho, vendo as faíscas que provoquei, na frente de todos. Saí com a impressão de que 

perderia um braço se o expediente durasse mais 10 minutos. 

 

Elaboração discursiva do trabalhador 

 

O setor da produção da Padaria Serrana, na época em que ali estive, era composto por 

9 funcionários: 3 confeiteiros, uma cozinheira e seu ajudante e os 4 padeiros, contando 

comigo14. Ao contrário dos balconistas, que possuem uma divisão mais estrita entre manhã e 

tarde, a produção se concentrava pela manhã. Os padeiros saíam às 14h, os demais até as 16h. 

Com o horário de meio dia às 20h, eu era o último a entrar e a sair, o que me proporcionava 

um contato breve com essas pessoas.  

																																																													
14 Não posso almejar, tendo permanecido pouco tempo ali, uma compreensão profunda da maneira como se 
autoclassificam os funcionários da produção. Pude perceber, no entanto, que eu era referido como “padeiro” 
pelos balconistas, confeiteiros e cozinheiros, mas não pelos próprios padeiros, que me viam como algo sem 
denominação, que talvez não fosse sequer um ajudante de padeiro. Um aspirante, talvez. 
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Devido ao fato de que minhas tarefas ao chegar, lavar a louça e preparar o creme, eram 

feitas em um canto mais escondido da padaria, encoberto tanto por dois armários quanto pelo 

barulho da água, minha interação de fato com os padeiros se dava quando os ajudava a 

modelar os pães que seriam assados durante a tarde. Podia, então, acompanhar suas conversas 

e ouvir as histórias que contavam. Alguns temas eram recorrentes nesse período em que fiz 

parte daquele contexto. Casos e aventuras amorosas - e alguns filhos daí resultantes – eram 

trazidos como um misto de provocação mútua e autoafirmação; o caso da demissão de um 

antigo padeiro após uma briga séria envolvendo um dos confeiteiros também era contado e 

recontado, cada vez incorporando um funcionário a mais na trama, que adquiria uma 

cronologia mais e mais extensa; por fim, assim como os balconistas conversavam entre si e 

com os clientes sobre suas próprias relações e seu trabalho, era freqüente que os padeiros 

tomassem seu cotidiano de trabalho como assunto de conversação. 

“Tô brocha... tem 15 dias que eu não faço.” Augusto fala em um tom sério, e eu 

debocho de seu diagnóstico: “15 dias inteiros?” Jonathan ri de meu comentário. “Cansaço, 

idade, trabalho...” Ele insiste que acorda às 3 da manhã todo dia, e que seu eu ficasse lá um 

dia de manhã ia ver como é. “Você já dá pra ter uma idéia com o que você vê da gente aqui, 

né”, ele diz. Jonathan puxa para Pablo: “ó, o Pablo todo dia faz, por isso tá doente assim, 

cansado”, eles riem. Estão todos cansados, e brincam com isso. 

“Hoje o Augusto vai bater no vidro a viagem toda. Hoje tu vai levar cabeçada dele, 

Pablo, olha só a cara de sono.” Pablo comenta virado para mim: “Essa hora nós já tamo assim, 

tudo zumbi, molenga, dormindo em pé, batendo cabeça...” Augusto conta que costumava 

dormir na modeladora, quando trabalhava de madrugada (isto é, dormia em pé durante o 

serviço, enquanto deveria passar os pães pela modeladora). “De vez em quando ia um dedo 

lá”. Pablo conta que uma vez ficou dando “tchau” na frente da modeladora: “é que eu sonhei 

que era um cantor e tava assim no palco [faz o gesto]... putz, aí, fui zoado na hora”. Outros 

padeiros se utilizavam de instrumentos mais diretos que o riso para regular o sono de seus 

companheiros, como indica Augusto: “Tinha um que quando via que tava dormindo, um 

padeiro lá ia e cortava o braço do cara com gilete, jorrava sangue. Ele ia lá e tchá!” 

“Tu quer ser padeiro?”, me perguntou Augusto com um ar de desafio. “É muita 

ralação, desde as 4”. Ele disse querer trabalhar mais 5 anos e se aposentar. “Pra mim 

compensa ficar aqui mais esse tempo, muito tempo já de casa. Não quero saber de seguro 
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desemprego não, dinheiro do governo dá azar.” Jonathan ri, pergunta se daria o seguro para 

ele, se ganhasse, e ele confirma.  

Entre o cansaço crônico e os planos para o futuro, nem sempre o assunto remetia 

diretamente ao trabalho. Temas como relacionamentos com mulheres, filmes, carros, notícias 

da cidade e casos ocorridos com conhecidos eram recorrentes entre os funcionários da padaria 

em suas conversas. Algumas dessas conversas merecem destaque aqui, pois se relacionam 

com a discussão proposta: 

“Aí, na moral... se eu fosse prefeito eu ia tacar uma bomba no morro ... [nome de uma 

favela]. Não ia fazer falta nenhuma! 99% é ladrão, é traficante. Na moral. Só querem saber de 

roubar, não descem o morro pra trabalhar não.”. Augusto concorda: “Não tem que ter dó não. 

Roubou tem que matar. Tem que ser assim mesmo. Você vê, ninguém mexe com esses caras 

não. Sabe o que aconteceu com o infeliz que invadiu a casa do [apresentador de TV]? Sabe? 

Vou te falar o que aconteceu. Ele foi lá na penitenciária e falou assim, ó, 5 milhões. Te dou 5 

milhões, some com esse cara. Não vai mais ver o sol. O outro foi assaltar a casa, né, e a casa 

era do [outro apresentador]. Aí o cara conseguiu fugir, não pegaram ele. O [apresentador] 

chamou o delegado, o [apresentador], do [jornal televisivo], e deu 1 milhão pra ele. Deu dois 

dias e acharam o cara. Meteram ferro. É assim que tem que ser, dar tiro na cara mesmo. É 

tudo ex presidiário isso aí. A polícia prende e a justiça solta. Aí vai fazer o que?”. 

“Eu vejo isso com a minha própria mãe”, diz Jonathan em outro momento.,  

vou te falar. Meu irmão tá metido aí com isso, droga, tráfico... Aí que que 
acontece, dá merda, os home tão atrás dele ele bate na porta da minha mãe, 
“mãe, a senhora tem que me ajudar”, e ela tem coração mole, né, aí fica lá 
até baixar a poeira. Lá em casa ele não bate que sabe que eu não vou abrir. 
Ele vai na minha mãe porque sabe que ela na hora abre, acha que ele vai 
mudar. Não tem jeito não, já falei pra ela. O dia que pegarem ele vai ser uma 
benção na nossa vida. Teve a mesma criação que eu, podia tá ralando, 
trabalhando. Na moral, não tenho pena não. Não foi por falta de 
oportunidade. É meu irmão, mas aí maluco, só dando tiro mesmo. Vai ser 
uma benção. 

Ainda que não se refiram explicitamente a seu cotidiano na padaria, é importante 

observar como nesses assuntos se elaboram noções como vagabundo, ladrão e traficante, que 

são manipuladas em contraposição à categoria trabalhador de modo a basear toda uma 

inclinação e disposição ao trabalho quase que por si mesmo. Associadas às anedotas e 

reflexões sobre o próprio desgaste, essas oposições se constituem em um suporte ideológico 

forte frente às adversidades de seu dia-a-dia. Talvez seja nesse sentido que se deva considerar 

a persistência – teimosa aos meus olhos – de Henrique, mesmo quando não parece haver 
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muita perspectiva de melhora das condições em que trabalha nem da sua própria dentro da 

padaria. Ou de Milton, ajudante de cozinha que, ao perceber que seu nariz sangrava enquanto 

mexia um enorme panelão de massa cozida, ao meu lado, me perguntou se aquilo era sinal de 

saúde e, ao invés de seguir minha sugestão de ir tomar um ar e parar um pouco, apenas 

colocou um papel higiênico no local e seguiu por mais algumas horas, até que seu expediente 

se encerrasse. 

 

Considerações finais 

 

Tentei até aqui apresentar alguns elementos do cotidiano em que me inseri ao 

conseguir trabalhar em uma padaria por um (talvez breve) período. Certas características 

daqueles 15 dias que ali passei, alguns dos personagens com que me deparei e algumas das 

forças que me afetaram nesse processo. Termino esse texto com algumas breves reflexões 

talvez ainda pouco maduras sobre o tema do esforço e da exploração entre os trabalhadores de 

padarias. Para isso, tomo como base alguns trechos em que Marx discorre sobre a jornada de 

trabalho e a relação entre força de trabalho e a produção de valor no processo de produção 

capitalista. O autor traça uma distinção entre o que seria o trabalho necessário, relativo 

diretamente à reprodução da força de trabalho, e o trabalho excedente, gerador da mais-valia. 

Esse período excedente, diz Marx,  

“quando o trabalhador opera além dos limites dos limites do trabalho 
necessário, embora constitua trabalho, dispêndio de força de trabalho, não 
representa para ele nenhum valor. Gera a mais-valia, que tem, para o 
capitalista, o encanto de uma criação que surge do nada.” (2003, p.253) 

Não irei dispender meu tempo tentando estabelecer o que seria “necessário” e o que 

seria “excedente” no cotidiano de uma padaria, o que resultaria, no máximo, em equações 

vazias de qualquer significado. Creio, por outro lado, que os termos usados podem ser 

tomados como eixos para se refletir sobre o processo de produção de forma produtiva. Afinal, 

se expandirmos as variáveis semânticas que a palavra “valor” pode assumir, talvez possamos 

complexificar essa idéia de que o trabalho excedente não representa nenhum valor para o 

trabalhador. Não é, afinal, precisamente porque o trabalhador vê na sua capacidade de 

produzir sob circunstâncias adversas um valor o que sustenta ideologicamente esse sistema?  

Seguindo essa linha, podemos seguir a leitura do Capital: 
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 ... possui a jornada de trabalho um limite máximo (...) Esse limite máximo é 
determinado duplamente. Há primeiro, o limite físico da força de trabalho. 
(...) Além de encontrar esse limite puramente físico, o prolongamento da 
jornada de trabalho esbarra em fronteiras morais. O trabalhador precisa de 
tempo para satisfazer necessidades espirituais e sociais... (2003, p. 270-271).  

Novamente, observa-se aí uma aparente oposição entre uma fronteira moral e um 

limite físico. O que o campo nos mostra, no entanto, quando lidamos com as pessoas de fato 

envolvidas, é que o próprio aspecto moral se converte em alicerce para expandir o “limite” 

físico. A ênfase que o próprio trabalhador dá ao seu potencial de produção e à sua capacidade 

se suportar as dificuldades com as quais se defronta (“eu aguento”) torna nebulosa a linha 

entre o que seria um trabalho “necessário” e um “excedente”. Mais que pólos opostos, eles 

parecem se complementar através da mediação de uma ética do esforço e da noção de 

trabalhador, cunhada em oposição ao vagabundo e ao ladrão, mas também em oposição 

àqueles que não aguentaram e “desistiram”. 

Não se trata, é evidente, de descartar Marx, e sim de, através de uma leitura menos 

engessada, qualificar alguns de seus apontes e trabalhar a partir de sua inspiração e caminhos 

indicados. Tampouco pretendo aqui qualquer originalidade nesse sentido. A literatura 

antropológica está repleta de análises efetivamente baseadas nos problemas e questões 

apresentados em cada contexto, e mesmo em uma perspectiva histórica já se trabalhou a 

respeito de uma passagem de uma concepção degradante de trabalho para a sua valorização 

como elemento de nobreza humana. Chalhoub, por exemplo, ao tratar da transição de uma 

sociedade escravocrata para uma “ordem burguesa no Brasil”, aponta que “Para o liberto, se 

tornar bom cidadão deve significar acima de tudo, amar o trabalho em si, independentemente 

das vantagens materiais que possam daí advir. Educar o liberto significa transmitir-lhe a 

noção de que o trabalho é o valor supremo da vida em sociedade.” (1986, p. 43). O que o leva, 

mais adiante, à observação de que 

se parece simples constatar que a classe trabalhadora é mero objeto no que 
diz respeito a exploração econômica, não parece tão simples apreender o 
caráter da dominação compreendida num sentido mais amplo (...) O que 
parece ocorrer, de fato, é que a classe trabalhadora é em certa medida, 
sujeito de sua própria dominação. (idem, p.102) 

Creio que explorar essas ambiguidades e duplas-verdades da relação do trabalhador com o 

sistema do qual faz parte possa ser um caminho interessante para se pensar as relações de 

trabalho com que nos deparamos em nossas pesquisas. 

Embora inserir-me como empregado de uma padaria fosse minha idéia de pesquisa 

desde o início, foi apenas no final do prazo previsto para o doutorado (ou melhor, após o 
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prazo regular) que pude concretizar eu objetivo. Nesse momento, a pesquisa já havia sofrido 

mudanças importantes, tendo trilhado a partir das conversas com balconistas e de uma 

rotatividade acentuada que encontrava ali. Era hora de escrever a tese, não de começar a 

pesquisar algo, e trabalhar como padeiro já não me parecia necessário. Contudo, essa 

oportunidade se mostrou interessante para aprofundar certas questões e trazer novos ângulos 

para aquilo que tentava analisar a respeito do balcão: uma configuração hierárquica e mesmo 

toda uma concepção de si como trabalhador baseada na permanência na padaria e em uma 

oposição a uma idéia da desistência. Em meio a um constante ir e vir de funcionários, 

aguentar tudo aquilo aparecia como o marcador distintivo fundamental dos balconistas, mais 

que suas funções específicas ou mesmo uma categoria profissional. 

Apesar de não dizer respeito exatamente ao tema da rotatividade, o cotidiano da 

produção na padaria trazia uma questão mais ampla que era fundamental para a sua 

compreensão: a importância do esforço como valor estruturante da prática daquelas pessoas. 

Aquela mesma disposição que eu julguei não ter para permanecer e crescer profissionalmente 

naquele meio era justamente o que movia dia após dia padeiros, balconistas e mesmo gerentes 

em uma atividade extremamente extenuante. Desenvolver ao menos alguns aspectos desse 

ethos na tese me parece agora indispensável, ainda que minha breve passagem como padeiro 

não tenha durado o suficiente para que eu pudesse esmiuçar todas as complexidades das 

relações entre os funcionários e destes com seu trabalho. 

Não cabe nos limites desse texto apresentar e analisar em detalhes tudo o que envolve 

o trabalho em padarias. Tentei apenas trazer alguns indícios do desenvolvimento da minha 

tese, de sua concepção ao trabalho atual de escrita, enfatizando esse contexto da produção, 

sobre o qual ainda não havia tido ainda oportunidade de discutir. Meu percurso de pesquisa se 

deu em meio a reformulações constantes e profundas tanto no objeto quanto na maneira de 

construir e se relacionar com “dados” e “informantes”, reformulações que se originaram 

justamente de dificuldades que pareciam impedir uma pesquisa etnográfica baseada em prazos 

e formatos mais ou menos determinados. Essas dificuldades, no entanto, contribuíram para a 

formulação de caminhos e questões que espero ser de interesse de outros pesquisadores, 

independente de seus temas específicos. 

 

 

 



	 24	

Referências bibliográficas 

 

CARRIÇO, Antônio de Salvo. (2011) Segredos de profissão: notas etnográficas de um 
aprendiz de padeiro - Rio de Janeiro: UFRJ/ Museu Nacional  

_______________________ (2012) Uma abordagem etnográfica do ensino profissionalizante. 
in: Iluminuras (Porto Alegre), v. 13, p. 280-292. Disponível em 
http://seer.ufrgs.br/index.php/iluminuras/article/download/27946/pdf 

_______________________ (2013a) De(s)ilusões biográficas. In: LEITE LOPES, José 
Sergio; CIOCCARI, Marta (orgs). Narrativas da desigualdade: memórias, trajetórias e 
conflitos. Rio de Janeiro: Mauad. ISBN: 978-85-74785-18-9.  

_______________________ (2013b) Discutindo metodologia: contribuições de uma pesquisa 
etnográfica sobe a qualificação profissional. In: XIII Encontro Nacional da ABET, 2013, 
Curitiba. ANAIS do XIII Encontro Nacional da ABET - 2013  

_______________________ (2014) Configurações hierárquicas em um balcão de padaria. 
Trabalho apresentado no XICAAS, 2014. UNR, Rosário, Argentina.  

_______________________ (2015) Sensibilidades técnicas e práticas etnográficas. In: 
Cioccari, Carriço, Coutinho e Gomes (orgs) “Etnografias, engajamentos e subjetividades”. 
Rio de Janeiro: iVentura, 2015 (no prelo) 

Chalhoub, Sidney. (1986)  Trabalho, lar e botequim : o cotidiano dos trabalhadores no Rio de 
Janeiro da belle époque. --  São Paulo : Brasiliense. 

ELIAS, Norbert e SCOTSON, John L. (2000). Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 
relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar  

FAVRET-SAADA, Jeanne. Deadly words – Witchcraft in the Bocage. Cambridge University 
Press, 1980 [1977]  

__________________. “Ser afetado”. In: Cadernos de Campo 13, Ano 14, USP, 2005.   

LINHART, Robert. (1980) Greve na Fábrica. Rio de Janeiro: Paz e Terra.  

MARX, Karl (2003). O capital: crítica da economia política: livro 1. Rio de Janeiro, 
Civilização brasileira. 

ROY, Donald F. (1953) "Work Satisfaction and Social Reward in Quota Achievement: An 
Analysis of Piecework Incentive," American Sociological Review, XVIII (October, 1953), 
507- 514.  

WEIL, Simone. (1979) A condição operária e outros escritos sobre a opressão. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra. 


