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O goiano Geraldo Silveira, 57 anos, está vestido com cinco meias, três calças, quatro blusas, duas 
toucas e um boné para se proteger do frio e do vento forte que castigam a praça de Gort. E 
repete baixinho: "Só estou aqui de teimoso". Ele é uma "pedra", como são chamados os 
brasileiros desempregados que toda manhã ficam em frente à igreja local, freqüentemente 
tremendo, à espera de qualquer tipo de trabalho.   
 
A situação para brasileiros como Silveira já foi bem diferente na Irlanda. Especialmente nesse 
vilarejo na costa oeste do país, onde eles representam quase metade dos 3 mil habitantes. Foi 
para Gort (que significa campo, em gaélico) que a partir de 1999 migraram centenas de 
trabalhadores, sobretudo de Anápolis (GO), trazidos para atender à demanda por mão-de-obra 
dos frigoríficos da região, com visto de trabalho regular.   
 
Os brasileiros tornaram-se rapidamente populares, pela habilidade no abate e na desossa do boi, 
e chegaram a representar a maioria dos funcionários estrangeiros nos frigoríficos da Irlanda, que 
exporta 90% da carne bovina que produz. Oito anos depois, porém, o sonho está se 
transformando em desemprego e desilusão. Em Gort, 90% dos hábeis "açougueiros" - como esses 
trabalhadores são chamados em Gort, ainda que não sejam donos de açougues ou funcionários 
dos mesmos - do passado são ilegais. Frigoríficos foram reestruturados e se transferiram para 
outras áreas. E cada vez mais migrantes tomam o rumo de volta. Deportados ou antecipando-se à 
expulsão.   
 
A situação começou a mudar em 2004, quando a Irlanda deixou de emitir novas permissões de 
trabalho a estrangeiros fora da União Européia, para dar preferência aos trabalhadores dos dez 
novos países do Leste Europeu incorporados ao bloco. Começaram a aportar no país sobretudo 
poloneses, ávidos por emprego e com a situação regularizada. Além disso, o "tigre celta", como 
era conhecida a Irlanda, está miando menos. A construção civil segue em crise. O desemprego 
alcançou 5,2% em fevereiro, a mais alta taxa desde 1999.   
 
Entre 500 e 700 brasileiros ainda trabalham legalmente em frigoríficos irlandeses. Diferentes 
estatísticas calculam que um número semelhante trabalhe de maneira temporária, ilegalmente. A 
comunidade brasileira na Irlanda é estimada entre 10 mil e 16 mil pessoas, incluindo estudantes 
de inglês que trabalham em restaurantes, distribuição de jornais, faxina, etc. Ganham, no 
mínimo, ? 8,50 euros por hora. Pressionado por Bruxelas, o governo irlandês aumentou a pressão 
sobre os ilegais. A embaixada brasileira envia queixas ao governo contra rejeições freqüentes de 
entradas. Em 2007, elas teriam passado de 1,6 mil.   
 
O risco de expulsão é menor em Gort, onde a polícia e a migração demonstram tolerância de 
cidade pequena que entende os interesses locais. Os brasileiros dão dinamismo ao comércio com 
seu gosto pelo consumo, apesar dos planos de poupar dinheiro. "Eles se tornaram essenciais", diz 
Peter Minihane, gerente de um supermercado. Além disso, cada família irlandesa tem uma história 
parecida. No século XIX, na grande fome provocada pela destruição da batata, os irlandeses 
pobres fugiram para os EUA e os ricos, para a Argentina.   
 
A rua central do vilarejo tem pubs, pequenas lojas e açougues com nomes tradicionais irlandeses. 
Mas basta circular um pouco pelas ruas para entender que o lugar é diferente: Escuta-se mais 
português do que inglês. Pelo menos por enquanto. Os poloneses continuam chegando, 
normalmente com a vantagem de aprenderem inglês com mais facilidade para se comunicar com 
os patrões. Houve reações: foi aberta uma escola de inglês só para brasileiros em um sobrado no 
centro, com 120 alunos no primeiro semestre.   
 
"Digam: I want to go home", ensina o professor Isaías Silva. O coro de jovens e velhos, goianos 
sobretudo, repete alto. A Irlanda permite que um aluno de inglês trabalhe 20 horas por semana 



legalmente. Como o aprendizado do idioma não tem limite, muitos acham que o caminho é esse. 
Mas o governo endureceu o controle, e o visto de estudante só é renovado para quem freqüenta 
80% do curso.   
 
Seu Geraldo não quer saber de inglês. O ex-doceiro goiano quer é qualquer tipo de trabalho 
rápido, para ganhar de ? 50 a ? 70 euros por dia. "Estou há semanas sem trabalho, mas só posso 
voltar quando puder pagar umas dívidas no Brasil", diz, com os olhos marejados. Entre os 
brasileiros que conseguiram manter o visto de trabalho, surgiu outro problema: com a 
concorrência dos poloneses, há pressão pela redução dos salários. "Há abuso, exploração, 
estamos recorrendo ao maior sindicato de operários do país para defender os brasileiros", afirma 
o padre Pat McNamara.   
 
Em Dublin, menos gente suporta essa situação. John O'Reilly é um ex-professor de inglês em 
Goiânia que voltou para a Irlanda e tornou-se uma espécie de assistente social dos brasileiros. 
Todo mundo gosta dele, e seu celular toca sem parar. Ora é um baiano que teve o passaporte 
apreendido pela polícia, ora outro que não trabalha há meses, ou uma irlandesa que procura uma 
cozinheira de mão cheia para "comidas exóticas" - neste caso, com visto de trabalho garantido.   
 
Mas a maioria é gente querendo voltar para o Brasil. John conta que ajudou no retorno de 184 
pessoas entre dezembro e janeiro. "Eles nem sabem que a situação no Brasil melhorou. Querem 
trabalhar aqui os sete dias da semana para economizar, e se não der, voltam". É o caso de José 
Eduardo, 35 anos. Começou nos frigoríficos e virou pintor na construção civil, onde ganhava mais, 
? 600 euros por semana. Com a crise, perdeu o visto de trabalho e entrou na ilegalidade, vivendo 
de biscates. Agora, prefere pegar os R$ 160 mil que economizou e abrir um negócio em Goiás.   
 
Já Vilmar Gonçalves, 39 anos, desistiu de economizar no terceiro ano. Com emprego fixo num 
frigorífico, trouxe a mulher e o filho, alugou uma casa para a família por ? 600 euros mensais - os 
brasileiros costumam se juntar em grupos de dez ou mais para dividir uma casa. "Preferi viver a 
poupar cada centavo. Acabei de comprar um carro".   
 
Os que se saíram melhor buscam o passaporte irlandês. É o caso de Izá Dias, jovem ex-
açougueiro que se tornou o "rico" da comunidade. Ele conta que estava em Cassilândia (MS) 
quando foi atraído para trabalhar na Irlanda. Chegou com 23 anos. Durante oito meses trabalhou 
até 70 horas por semana. Observou como se fazia a distribuição da carne e saiu para montar seu 
próprio negócio. Hoje, tem cinco vans que atravessam o país todos os dias vendendo carne 
irlandesa com cortes brasileiros e produtos como Café Rancheiro de Goiás, conservas de pequi e 
jiló para a comunidade brasileira.   
 
Ganhou muito dinheiro vendendo cartões telefônicos. Abriu com um sócio uma agência de 
transferência de dinheiro. São 35 mil remessas por ano, em média. Ele cobra ? 5 euros por 
remessa, fora a taxa de 2,5%. Hoje aos 29 anos, vendo a população brasileira diminuir na 
Irlanda, Izá quer vender carne irlandesa no resto da Europa, e fazer remessas de dinheiro. O quilo 
da picanha custa ? 9 euros e Izá parece pouco interessado em saber se o produto é brasileiro ou 
irlandês.   
 
Em Dublin, Márcio Paiva Chaves, 40 anos, também saiu de um frigorífico para abrir seu próprio 
negócio. Promove inclusive festas no "Garda Club", o clube da polícia de Dublin. Nunca houve uma 
batida em suas festas em busca de imigrantes ilegais. Segundo Márcio, na Irlanda "o jeitinho e o 
QI [quem indica]" são mais difundidos que no Brasil. Ele conta que está "apressando um amigo 
deputado para que ele apresse o amigo ministro" para obter, enfim, seu visto de residência e 
poder comprar uma casa de ? 350 mil euros , pela qual vai pagar ? 1,2 mil euros por mês. Quanto 
ao futuro, contraria a maior parte de conterrâneos brasileiros: "Não tenho planos de ir ao Brasil 
nem a passeio".   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Especial, p. A20. 


