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1  
PAlAvrAs iniciAis: Abrindo o 

horizonte do livro

Neste capítulo apresentamos ao leitor as vias abertas e os cruza-
mentos com que nos deparamos ao propor um diálogo em um tripé 
fundado a partir da psicossociologia, da narrativa e da hermenêutica, 
de modo a produzir uma fusão de horizontes.

Este texto assenta-se em um diálogo profícuo entre a herme-
nêutica e as ciências humanas, especificamente, com o campo da 
psicologia. Através de um tripé teórico-metodológico fundamen-
tado nas intersecções da psicossociologia francesa, da narrativa e da 
hermenêutica filosófica elaboramos um caminho transdisciplinar e 
polifônico que possibilitou entrever a historicidade da experiência 
humana e seus processos de subjetivação.

O referido tripé conferiu os subsídios para o movimento que 
almejamos realizar ao longo de todo o livro, a saber: o movimento 
macro-micro social; o dentro-fora; o objetivo-subjetivo; o indivi-
dual-coletivo – categorias não dicotomizadas, mas fundadas recipro-
camente umas nas outras.

A psicossociologia e a sua vinculação com a hermenêutica e a 
narrativa faz-se fecunda, pois ambas optaram por trilhar uma pro-
dução de conhecimento fazendo jus às vozes de seu objeto, além de 
estarem abertas a um constante diálogo. Constata-se uma discussão 
seminal (ainda) a ser realizada e fomentada entre os fundamentos 
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24  DANIELE ALMEIDA DUARTE

hermenêuticos e o campo da psicologia, visto serem caminhos pro-
missores para acessar de modo privilegiado a subjetividade e a “im-
bricação viva” das histórias vividas umas nas outras – nas histórias 
contadas nas quais emergem o sujeito implicado, como diz Ricoeur 
(2010) – mas também o sujeito social dotado de subjetividade e 
integrado em instituições, organizações e grupos, como fala a psicos-
sociologia francesa.

A escolha do tema e a sua relação com o 
contemporâneo

Ser absolutamente moderno é ser aliado de seus 
próprios coveiros.

(Kundera, 1990, p.142)

Em estudos anteriores (Duarte, 2009, 2014; Duarte e Luzio, 
2010) com trabalhadores migrantes do setor de produção de energia 
hidrelétrica1, percebemos que a carreira desses profissionais, em sua 
maior parte, estivera vinculada ao referido setor, o que lhes possibi-
litou residir e trabalhar em diversas cidades e empresas de distintas 
regiões do Brasil. Todos eram chefes de família e se organizaram 
de várias maneiras em relação ao seu núcleo pessoal e familiar. A 
maioria experienciou o processo de privatização e vivenciou a de-
missão. Outros, já aposentados, continuaram trabalhando no setor e 

 1 Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (2004, 
2008), o Brasil detém um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo. 
Atualmente sua matriz energética é composta, predominantemente, por essa 
fonte, ficando o restante distribuído entre as outras fontes de geração, a eólica, 
a solar e a térmica. Por ser a energia hidrelétrica classificada como limpa (não 
poluente), no mercado internacional, a demanda por novas construções está ar-
ticulada com o crescimento econômico e impulsionada por ser o Brasil um país 
considerado em desenvolvimento. Isso é verificável ao observamos o aumento 
de projetos e empreendimentos da iniciativa privada no setor de construções de 
usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas nos últimos anos e, conse-
quentemente, um aumento do número de trabalhador-migrante.
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estabeleceram redes de contato e ajuda mútua mediante a organiza-
ção de cooperativas.

Os modos de perceber, sentir e viver o território – contexto da 
territorialidade – variava conforme as experiências passadas, os 
projetos futuros e os desejos neles imbricados no tempo presente. 
Suas falas revelavam os distintos matizes constituintes da história de 
vida de cada um. O contexto de trabalho e das relações sócio-afetivas 
dos barrageiros estava interligado a questões nevrálgicas do cenário 
contemporâneo: as atuais condições laborais, marcadas por rigo-
rosas exigências e o processo de precarização; impacto ambiental; 
desapropriação; fragilização dos laços afetivos e sociais; ideologia e 
modelo desenvolvimentista brasileiro; e políticas públicas2.

Todavia, um assunto persistiu no discurso dos barrageiros, a 
família, pois se fazia a ela menção recorrente. Era motivo de inquie-
tação, angústia, afetos e desafetos. O trabalho ora os aproximava, ora 
os distanciava em termos geográficos e afetivos. Não eram apenas 
quilômetros que estavam em jogo, mas a contradição vivida em 
duas grandes referências para a vida deles: o trabalho e a família. 
Essa contradição se fazia ainda mais expressiva por reiterar a do 
conflito trabalho versus capital. Isto é, tratava-se de um cenário de 
trabalho que, embora propiciasse a ampliação da rede de contatos, 
limitava igualmente o aprofundamento dessa confiança informal, 
pois a rotatividade de empresas, pessoas e a curta permanência local 
tornavam-se empecilhos para o seu favorecimento. Essa dimensão 
também se desdobrava sobre seus locais de origem, de comunidade e 
de familiares – o que gerou rompimentos de vínculos que conferiam 
referências em termos de espaço-tempo e de afeto.

O indivíduo que planeja e pleiteia uma carreira profissional no 
percurso de sua vida confunde-se e sintetiza no âmbito do trabalho 
parte significativa da trajetória totalizadora de sua existência. No 
campo sociológico, Sennett (2008) aponta os efeitos na subjetividade, 

 2 Para aprofundamento da discussão desses temas, citamos alguns pesquisado-
res, de diferentes áreas, que verificaram esses impactos no contexto do setor 
hidrelétrico: Alves, Justo (2011); Detoni (2010); Jesus (2009); Manarin (2008); 
Ribeiro (2002); Froelich (2001), Nova (2000). 
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26  DANIELE ALMEIDA DUARTE

ao relacionar as transições profissionais com as etapas da vida, ou seja, 
os acontecimentos marcantes da história de um indivíduo remetem 
frequentemente ao labor. Interferem nos vínculos reais e simbólicos, 
nos significados do trabalho, nas relações sociais, familiares e afetivas.

Pode-se notar, a respeito disso, nas palavras de Chaui (2000), que 
as transformações veiculadas pelo tempo e pelo espaço imprimem 
matizes variados sobre os tons subjetivos e também sobre a esfera 
social, integrando distintos elementos que conferem espessura à 
existência humana. Se quisermos ponderar melhor seus desdobra-
mentos, é imprescindível nos debruçarmos sobre o labor e suas 
correlações constituidoras da história de vida micro e macroscópica.

Os seres humanos, porque são seres culturais, trabalham. O 
trabalho é uma ação pela qual modificamos as coisas e a realidade 
de modo a conseguir nossa preservação na existência. Constroem 
casas, fabricam vestuário e utensílios, produzem objetos técnicos 
e de consumo, inventam meios de transporte, de comunicação e de 
informação. Através da prática ou do trabalho e da técnica, os seres 
humanos organizam-se social e politicamente, criam instituições 
sociais (família, escola, agricultura, comércio, indústria, relações 
entre grupos e classes, etc.) e instituições políticas (o Estado, o poder 
executivo, legislativo e judiciário, as forças militares profissionais, 
os tribunais e as leis). (Chaui, 2000, p.116.)

Perante o exposto, trabalho e família de barrageiros inseparavel-
mente eram as âncoras que serviam para nortear e se perder. Fixar-se 
e mover-se. Fontes de angústia e de realizações. Ganhos e perdas.

E o contemporâneo nisso?
Basta ver que a questão geral trabalho-família não é nova, porém 

não está esgotada nas perguntas e nas respostas. Como nos diria 
Corrêa (1993), pesquisadora que se desdobrou sobre o tema da fa-
mília a partir das ciências sociais e da antropologia, apesar de ser um 
tema muito pesquisado em diversas disciplinas e abordagens, ainda 
não o foi o suficiente por pairarem sobre esse muitas áreas de sombra 
que carecem de compreensões outras.
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Pensar as áreas de sombra é interessante para nós por remeter 
ao contemporâneo. Nosso objeto de estudo está nesse período his-
tórico, o que o torna próximo e distante, inteligível e desconhecido, 
apreensível e intocável. Para trabalhar essa contradição, temos que 
encaminhar o debate para além de uma concepção habitual e exercer 
o estranhamento. Perseguir o desconhecido e o inesperado. Dito de 
outro modo, partirmos de uma discussão que possa olhar não so-
mente aquilo que se aparenta como afeito ou mesmo claro, mas nos 
dirigirmos para os jogos de luzes e sombras que se conectam a ela.

Esse procedimento nos faz remontar ao filósofo italiano, Agam-
ben (2009), a quem nos reportamos de modo específico para dialogar 
com o seu conceito de contemporâneo. A partir das indagações que o 
autor tece – que para nós são esclarecedoras porque auxiliam a situar 
o tema desse livro nessa temporalidade –, somos estimulados a olhar 
não somente para as luzes, capazes também de cegar, mas aprende-
mos a vislumbrar as zonas escuras (as áreas de sombra para as quais 
Corrêa (1993) havia alertado): “Contemporâneo é, justamente, 
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mer-
gulhando a pena nas trevas do presente” (Agamben, 2009, p.63).

Esse raciocínio é coerente com as proposições da psicossociologia 
quando Lévy (2001b) analisa um caminho de produção de conhe-
cimento que seja capaz de construir uma linguagem que permita 
tanger o objeto e sua verdade (que não seja meramente objetivante): 
“Ser claro é, às vezes, condenar-se à obscuridade; é, em todo caso, 
passar ao lado de seu objeto. Se ciência e consciência estão ligadas, 
como traduzir aquilo que lhes escapa?” (Lévy, 2001b, p.10).

É nesse movimento de estranhamento, de colocar em xeque o 
que seria familiar na história e no conhecimento desse tema (traba-
lho-família), que optamos por teorias e metodologias em diálogo que 
provocassem o deslocamento tanto do conhecido quanto das zonas 
disciplinares. Basear-nos também no que fosse inatual, diacrônico e 
aparentemente dissociado – o que favoreceria a transdisciplinarida-
de a que nos propomos.

Vamos às vias de Agamben (2009) nesse aspecto ao dizer que ser 
verdadeiramente contemporâneo é não coincidir plenamente com 
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este tempo, com as suas pretensões históricas. A não aderência plena 
a este tempo faz-nos tomar uma devida distância justamente para 
poder ver o que nele se desdobra3. Por isso não sermos plenamente 
atuais ou sincrônicos, tampouco ajustados aos métodos e discussões 
que venham a abordar a conjuntura de modo atemporal, apolítico ou 
reduto a uma cronologia estanque e linear. Logo, nossa análise não é 
realizada a partir de um único campo de saber nem fora do processo 
histórico.

O filósofo alemão Blumenberg (1990) – com sua veia histó-
rica obstinada em compreender o mundo moderno e a existência 
humana marcada por riscos e incertezas –, vai ao encontro dessas 
premissas, ao afirmar que é preciso suspender o tempo presente, 
pois aqueles que coincidem plenamente consideram as constatações 
óbvias, uma vez que o presente passa a ser referência única, primeira 
e última para tratar um assunto. É preciso historicizar para ampliar 
o campo temporal e interpretativo, condição para identificar os ele-
mentos que coproduzem o fenômeno.

Isso consiste em fazer frente aos modismos intelectuais (com 
seus métodos e técnicas) que prometem soluções imediatas e su-
cesso garantido com pouco investimento (material e imaterial). Em 
seus princípios há uma presunção científica que se considera capaz 
de esgotar um problema submetido tanto à investigação quanto à 
intervenção. Lévy (2001a) discute isso de maneira contundente ao 
explicitar o compromisso da psicossociologia em persistir em suas 
pretensões originais, o que a tornou alvo de críticas que insinuavam 
sofrer uma crise e desatualização em comparação aos métodos “mo-
dernos”, eficazes e geradores de respostas mediante um receituário 
pragmático e veloz. Contudo, o autor afirma ser essa conjuntura um 

 3 Vale lembrar que a distância na hermenêutica é condição para interpretação. 
Não se trata de uma apatia ou repúdio à distinção de lugares, feita entre autor e 
leitor, mas de uma autonomia que o mundo do texto goza graças à fixação da es-
crita. Assim, o discurso transcende suas próprias condições (sociais, históricas, 
culturais e subjetivas) de produção e está aberto para uma incontável possibili-
dade de interpretações. Diz respeito a um momento de leitura que consiste na 
descontextualização para encaminhar a recontextualização (Ricouer, 2008).
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momento de renovação para a psicossociologia, pois a sua recusa em 
aderir a essas relações instrumentais e tecnicistas é o motivo de se 
manter ética e politicamente resistente a toda forma de submissão e 
dominação.

Para descobertas envidadas por outros olhares e questões cons-
tantes a suscitar, o exame do presente se faz insuficiente. É preciso 
recorrer a distintos campos de saber, logo, à memória, ao passado, 
bem como aos projetos e prospectos futuros. A história em suas 
temporalidades distintas é requisitada e indispensável – tanto a do 
sujeito quanto a das disciplinas e instituições.

Isso não implica abandonar o presente, mas pensá-lo de outro 
modo, em um caráter tríplice. Com Ricoeur (2010), ao retornar a 
Agostinho, o passado e o futuro são qualidades temporais que exis-
tem no presente. É “o presente do futuro, o presente do passado e 
o presente do presente” (Ricoeur, 2010, p.39). Esse trio temporal 
faz-se presença no enredo da narrativa que traz lembranças e expec-
tativas. Evoca atenção e memória. No tríplice presente a narrativa se 
desenrola. Da história universal à história de uma vida.

Por essa via, o contemporâneo, conhecido e a ser conhecer, 
tempo em que vivemos e o qual conjuga distintas temporalidades, 
não aventa o tema (des)encontros trabalho-família de barrageiros 
como algo distante ou reduto, mas nos faz retornar ao espectro mais 
amplo da conjuntura histórico-social sem descartar os processos de 
subjetivação.

Por sua vez, travar uma ação investigativa que vincule as pro-
duções no âmbito subjetivo ao sócio-histórico implica considerar a 
composição da instituição familiar de um grupo profissional especí-
fico, haja vista que o trabalho possui função socializadora e de sub-
jetivação. Podemos verificar isso na afirmativa de Capitão e Heloani 
(2003) que tecem uma análise integradora dos fenômenos subjetivos 
a uma perspectiva histórica, articulada ao modo de produção:

[...] o trabalho configura-se como o representante da força dos im-
pulsos que o homem emprega para executá-lo, para poder ou não 
consumir o que foi por ele produzido, abrindo possibilidades de 
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constituição de subjetividades, correspondentes a cada época histó-
rica, que tem, por domínio, uma forma de produção. [...] O trabalho 
como regulador social é fundamental para a subjetividade humana, 
e essa condição mantém a vida do sujeito. (Capitão; Heloani, 2003, 
p.104, 106.)

Por essas razões, ao conjugarmos trabalho-família de barrageiros 
como questão a ser debatida, podemos compreender determinados 
modos de ser-trabalhar-viver engendrados no contemporâneo, 
entendendo que as condições de vida geradas não são fruto de um 
tempo estanque, mas conjugado, repleto de áreas de luz e sombras – 
o que está para ser compreendido, de modo incessante.

O olhar do pesquisador

Antes de prosseguirmos um pouco mais adiante, gostaríamos de 
circunstanciar um aspecto da trama que perpassa todo este livro, pa-
ra além da escuta: o olhar. Ele se desdobra sobre o objeto de estudo, 
o narrador e o mundo que o cerca.

O olhar não é desinteressado, por isso devemos problematizar 
o que se vê e o sujeito da visão. Um olhar a ser descolonizado, que 
aprenda a enxergar e pensar melhor os horizontes, seus jogos de luzes 
e sombras e a diversidade da experiência temporal. Para nos auxiliar, 
vamos até Peixoto (1995), no campo sociológico e filosófico, que 
distingue o olhar como uma ação proeminente que, na ânsia por des-
cobrir algo, é capaz de buscar significados, sentidos, singularidades, 
expressões fortuitas em meio ao fenômeno geral e indiferente. Isso 
requer demorar-se um pouco mais sobre as produções subjetivas e 
sociais tecidas nas paisagens, nas relações e nos afetos – o que reitera 
o que discutimos até aqui nas seções anteriores referentes à atividade 
de estranhamento e indagação que nos impele a uma concepção de 
ciência, fundada na historicidade e transdisciplinaridade.

Em O olhar do estrangeiro (Peixoto, 1995), somos convidados a 
refletir sobre a nossa experiência e maneira de ver. Nosso olhar tem 
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sofrido profundas transformações, provenientes da revolução na ve-
locidade, informação e informatização. Esse incessante movimento 
que caracteriza a vida e acomete o ser humano atual remete a um 
inexorável movimento que tem se intensificado sem precedentes.

Elementos já apontados sensivelmente por Simmel4 (2005), 
filósofo e sociólogo alemão, ainda no fim do século XIX e início do 
século XX, ao se referir às transformações das grandes cidades em 
suas bruscas mudanças que modificaram a percepção da realidade e 
do tempo, logo, os novos processos de subjetivação e sociabilidades 
que emplacavam. Uma das principais consequências desse proces-
so que transforma o olhar é o caráter blasé5. Ele se expressa por meio 
de um embotamento e da incapacidade de se reagir diante das coisas, 
das pessoas e dos acontecimentos. Não se faz distinção de valores e 
significados. Os fenômenos são percebidos de forma indiferente e 
muitas vezes de modo nulo.

Ao trazer isso para mais perto de nós, Peixoto (1995) nos chama 
a atenção para aquilo que almejamos mirar. A metáfora do autor, 
para expor a transformação nos modos de ver o mundo, consiste em 
imaginarmos estar dentro de um veículo veloz de maneira a achatar 
o que vemos do lado de fora, nesse feito acabamos por ter uma visão 
menos profunda e consistente da realidade. Não são apenas prédios, 
pontes e semáforos que borram, mas também as pessoas e o mundo 
ao derredor que passam a ser percebidos de modo fugaz e superficial. 
Imperceptíveis e destoantes porque se tornaram blasé.

 4 Gostaríamos de sinalizar que Simmel é um importante pensador para os psi-
cossociólogos. Além de ter sido um pesquisador que denominaríamos hoje 
como genuinamente transdisciplinar, produziu uma obra heterogênea, capaz 
de conjugar conhecimentos da sociologia, filosofia, economia, história e psi-
cologia. Debruçou-se sobre temas ignorados e desprezíveis por intelectuais 
de sua época, voltando-se para o estudo de fenômenos microscópicos que não 
deixavam de expressar sintomas sociais e subjetivos de uma sociedade dinâmica 
e histórica (Enriquez, 2005).

 5 Simmel (1998, 2005) também afirma que a intelectualidade é afetada por essa 
atitude, sendo consequência da lógica monetária e financeira do capital que tem 
regido a compreensão dos fenômenos e a construção do saber.
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Como resgatar o olhar do estrangeiro em meio a essa fugacidade 
instaurada no bojo da modernidade – ou como Simmel (1998, p.8) 
afirmava – no “fluxo fugaz das aparências”? Como construir bases 
teórico-metodológicas que ampliem a capacidade de ver em meio 
àquilo que possa aparentar não ter nada a dizer nem a mostrar? Co-
mo se amparar nos processos capazes de produzir conhecimento de 
modo que as coisas (o objeto a deslindar) possa ser (re)descoberto? 
Como os narradores desse livro poderiam protagonizar em/com 
suas histórias – sendo elas reconhecidas em sua originalidade – deta-
lhes, versões e verdades que expressem o modo como veem, sentem, 
vivem e experenciam o mundo? Observamos que essas questões não 
se restringiam apenas à preocupação psicossociológica indicada por 
Lévy (2001a, 2001b), outros pensadores também se detinham a isso 
desde o século retrasado como vemos com Simmel (1998).

Em face disso, o olhar do estrangeiro – mais a escuta do estrangei-
ro que seria o pesquisador próximo e distante que recebe as narrativas 
de vida a ele confiadas, sendo estas produto de uma relação (Lévy, 
2001b) – nos propicia pistas para a abertura de uma vereda epistê-
mica: “aquele que retorna” (Peixoto, 1995, p.363). Fazendo alusão a 
isso, tratamos de dois retornos primordiais que consistem em dois su-
jeitos: o pesquisador e o participante da pesquisa (nossos narradores).

O primeiro, o pesquisador, retorna ao voltar-se para si, para o 
que quer entender e para o outro. Dirige-se para o que foi produzido 
sobre o tema, investigando suas próprias tradições, isto é, aquilo 
que de antemão fala e diz algo – em uma perspectiva gadameriana. 
Isso vai desde uma teoria, um conceito até suas impressões e suas 
próprias verdades. Inclui seus preconceitos, ideias e pré-visões. Não 
os nega, mas trabalha com eles para poder reconhecer o que traz 
consigo e, assim, identificar o que precisa deixar e aquilo que deve 
buscar. Fizemos isso, ao explicitar a nossa implicação no universo 
dos barrageiros, ao produzir uma narrativa pessoal desse tema. Des-
sa maneira, abriram-se outros olhares (mundos e horizontes, nos 
termos hermenêuticos) mediante a busca imersa no estranhamento e 
na indagação do que está dito e daquilo que se quer saber. Gadamer 
(2012) nos advertiu sobre a questão com o conceito de preconceito 
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e tradição que cada um leva consigo por sermos seres históricos e 
para fazermos jus à historicidade da compreensão. Ensinou-nos que 
ambos são vozes que ecoam e não devem ser ignorados, mas sub-
metidos à análise para encaminhar uma produção de conhecimento 
receptiva a alteridade. Os preconceitos não percebidos nos tornam 
surdos e cegos para o (mundo) outro, que em nossa pesquisa se ex-
pressa por meio do texto narrativo.

Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente deve, 
desde o princípio, mostrar-se receptiva à alteridade do texto. Mas 
essa receptividade não pressupõe nem uma “neutralidade” com 
relação à coisa nem tampouco um anulamento de si mesma; implica 
antes uma destacada apropriação das opiniões prévias e preconceitos 
pessoais. O que importa é dar-se conta dos próprios pressupostos, 
a fim de que o próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade, 
podendo assim confrontar sua verdade com as opiniões prévias pes-
soais. (Gadamer, 2012, p.358.)

Somente ao percorrer essa via, ao longo da construção do conhe-
cimento, foi possível abrir-se para o mundo do outro, encontrar e ser 
encontrado por sua verdade6. Primeiro, foi necessário abrir mão da 
nossa própria verdade e reconhecer que nosso horizonte não é sufi-
ciente nem o único a ser alcançado.

O segundo retorno diz respeito aos narradores deste livro, quem 
viabilizou o campo empírico do estudo por meio do recurso das 
entrevistas-narrativas. Ao optarmos por uma modalidade de cole-
ta de informações que gerasse a possibilidade de uma intervenção 
protagonizada pelo próprio participante na condição de sujeito e 
não assujeitado, estávamos redimensionando o campo epistemo-
lógico a fim de encontrar instrumentos teórico-metodológicos que 

 6 Com Brandim (2010), em sua leitura ricoeuriana, vemos elementos afins à 
proposta gadameriana ao conceber o mundo como algo que precede a nossa 
existência e que não podemos apreender de forma totalizadora. Para avançar na 
compreensão, é preciso compreender a si e o (mundo) outro, sem deixar de lado 
os signos, as obras e a herança cultural da humanidade.
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permitissem isso. Nesses termos, o olhar do estrangeiro não é apenas 
o do pesquisador, mas se estende ao participante, ao ser convidado 
a retornar a sua própria história de vida na condição de narrador, 
o que lhe garante outra posição na produção de conhecimento. Ao 
contar-nos algo, o sujeito apropria-se não apenas da palavra e do 
discurso, mas da autoria de si e do vivido: “reintroduz imaginação e 
linguagem onde tudo era vazio e mutismo” (Peixoto, 1995, p.363).

É poder reassumir a sua história e retomar pessoas, lugares e 
experiências que lhe foram significativos. O narrador, tal como o 
estrangeiro, “volta para resgatar as figuras e paisagens balizadas 
do nosso imaginário, para tirar dele uma identidade e um lugar” 
(Peixoto, 1995, p.363). Isso consiste em poder falar da decepção e da 
perda assim como da realização e da conquista, condições da força 
desejante e do ser sujeito de sua história como nos fala Gaulejac 
(2006, 2009). Um recobrar do vivido, mediante a narrativa, capaz 
de alcançar aquilo que influencia o enredo existencial, seja por seus 
afetos, seja por suas reminiscências que atravessam do passado ao 
presente e esboçam um futuro.

A visão de narrador afigura a sua importância porque traz algo 
diante do não saber do pesquisador e do limite de seu olhar, em que 
os conceitos não podem mais traduzir a experiência vivida e nomear 
o real; a narrativa assume um locus privilegiado na pesquisa por poder 
alcançar esse patamar e expressar outros contornos: ético, estético e 
político. Dito de outra maneira, conforme Boaventura de Sousa Santos 
(1999), pleiteamos a transformação profunda nos modos de conhecer 
para que sejam identificadas vias que possam levar a uma transforma-
ção nos modos de organizar a sociedade e de viver. Por isso precisáva-
mos mencionar a nossa compreensão de olhar e como a escolha teórica 
interfere diretamente na transformação mencionada anteriormente.

Todavia, como buscar elaborar cientificamente tais questões? 
Compor um estudo baseado na diversidade de campos de saber, de 
disciplinas e de vozes. Foram as referências múltiplas em diálogo sem 
dispensar os afetos, tal como nos convida Barthes (1981) a pensar em 
Fragmentos de um discurso amoroso. Reconhecemos com o referido 
autor que este livro também surgiu de encontros oriundos de leituras 
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planejadas e não planejadas. De conversas com a orientadora, pro-
fessores, alunos, amigos, grupos de pesquisa, desconhecidos e com 
os nossos narradores. De vivências pessoais e coletivas. Desejamos re-
gistrar esses encontros, lembrando que foram estes que possibilitaram 
a vinda do texto ao mundo, pois de alguma forma eles nos

[...] seduziu, convenceu, o que deu por um instante a satisfação de 
compreender (de ser compreendido?). Deixou-se portanto esses 
lembretes de leituras, de escuta, no estado quase sempre incerto, 
inacabado, que convém a um discurso cuja instância não é outra 
senão a memória de lugares (livros, encontros) onde tal coisa foi lida, 
dita, ouvida. (BARTHES, 1981, p. 5.)

Fundamentos estes que reverberam as pretensões da psicosso-
ciologia no fazer científico: o conhecimento enquanto ato de amor 
e não de domínio, uma vez que este pode ser uma obra pessoal e 
coletiva que obtém prazer ao compartilhar com os outros seu (não) 
saber. É consonante também com os princípios hermenêuticos que 
avistamos ser nossa tarefa a produção de conhecimento como algo 
infindo (marcado pela falta e a nossa finitude), fazendo disso não um 
obstáculo, mas um recurso em que a aventura do conhecer possui 
um grande triunfo quando usufrui da vigorosa capacidade de ques-
tionar e voltar-se para nosso vazio e falta – os motores da interroga-
ção que nos impulsionam a novas descobertas, às escaladas de nossos 
limites e ao constante deslindar de nossos horizontes com o outro 
(Enriquez, 2001). Caminhos estes que nos levaram ao ato de narrar.

A narrativa das diversidades

Diante do exposto, devemos fazer algumas considerações sobre 
a narrativa, que não apenas integrou o método e todo o enredo que 
permitiu florescer este livro, mas nos trouxe a urgência de mergulhar 
nelas. Sua potência toca-nos pela viabilidade de não somente per-
mitir que algo seja contado, mas por ser uma forma de testemunhar 
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o mundo, o vivido e a existência. As narrativas são capazes de tecer 
um depoimento e um enredo em que a realidade (em suas dimensões 
subjetiva, social, histórica, econômica, política, cultural e ética) pode 
ser desvelada naquilo que causa dor e nega o ser humano ou no que 
felicita e afirma a humanidade.

Ao biografar aspectos do vivido por meio das narrativas de vida, 
buscamos conhecer o que acontece, como e por quê. Na matéria 
narrada poder encontrar a narrativa das diversidades. Compreender 
sua dinamicidade, processos gerais, singulares e paradoxais que se 
constituem no contexto profissional dos barrageiros e de seus grupos 
familiares.

Neste livro, o leitor verá que os participantes da pesquisa tor-
nam-se narradores por meio da coleta de material/informações da 
entrevista-narrativa (Bertaux, 2010). Essa técnica permite trazer, a 
partir de sua singularidade, indícios reveladores do mundo que assu-
miu forma e concretude ao expressarem o vivido desse grupo social. 
A força desses homens-narrativa7 ultrapassa o campo das letras e 
atinge o real. Vale lembrar que, conforme Ricoeur (2010), a lingua-
gem articula experiência e ação. Essa perspectiva faz-se consonante 
à vertente psicossociológica, uma vez que a narrativa, ao conter parte 
da história de vida, exprime práticas sociais de um grupo e também 
demonstra singularidades ao expor lutas, desejos, conflitos e sonhos. 
É a intrincada experiência subjetiva e social, contida no narrar, que 
pode ser alcançada por esse viés teórico-metodológico (Carreteiro, 
2003 e Lévy, 2001b).

A psicossociologia comporta a narrativa porque permite colocar 
em perspectiva o contexto social e histórico, a partir do narrador e 
sua subjetividade, segundo o psicossociólogo Lévy8 (2001b). Sendo 

 7 Mais adiante situaremos o homem-narrativa de Todorov (2006), por enquanto 
fiquemos com essa terminologia para aludir à intrincada relação que narrativa e 
experiência demarcam acerca da condição humana que, ao ser narrada, expressa 
a história vivida e o sentido que os sujeitos atribuem aos seus modos de ser.

 8 Lévy (2001b), para explicitar a pesquisa e intervenção do método psicossocio-
lógico, apresenta a entrevista clínica de pesquisa e suas diferenças e consonân-
cias com a abordagem autobiográfica e com a narrativa de vida.
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assim, para a narrativa vir ao mundo, é necessário que tenha havido 
um endereçamento ao pesquisador, uma relação estabelecida entre 
pesquisador e pesquisado (sujeito que escuta e sujeito que narra) 
– condição para que alguém conte a história de sua vida. Contar a 
história de sua vida não é algo neutro tampouco uma situação incó-
lume, mas requer coragem para reaver e manejar os afetos que vêm 
à tona com as lembranças, relações, representações e experiências 
desagradáveis e aprazíveis que matizam a existência. É necessária 
uma dose generosa de complacência do pesquisador, na posição de 
escuta interessada, para receber o narrador e aquilo que a narrativa 
lhe provocou.

A vida do indivíduo, do qual se trata de pegar a história, através 
de uma narrativa em primeira pessoa, só pode se apreender a partir 
de um encontro único entre um pesquisador e a pessoa que aceita se 
confiar a ele – encontro que, também ele, tem sua história própria. 
(Lévy, 2001b, p.93, 94, grifo do autor)

Nesses princípios, a narrativa não pode ser imposta, acontece por 
meio de um convite feito a um interlocutor (que não é objeto, mas 
sujeito). O pesquisador é o estrangeiro, pessoa próxima e distante 
daquele que fala (narrador), situado na posição de escuta atenta 
diante do abrir-se de um mundo revelado pelo narrar.

Com efeito, devemos nos responsabilizar pelo conhecimento 
produzido pela ciência e por aquilo que nos foi confiado pelo parti-
cipante, o narrador por excelência neste estudo. Para dimensionar o 
exposto, gostaríamos de destacar um desses homens-narrativas que 
conjugam literatura e história de vida: Primo Levi. Após viver no 
campo de concentração que o fez testemunha do horror da guerra, 
do autoritarismo, da violência e da morte – legitimadas por Estados, 
partidos e nações –, suas palavras proferidas acerca do vivido são 
vigorosas e lançam declaradamente uma ética e uma política mani-
festadas no narrar: “Jamais parei de registrar o mundo e os homens 
ao meu redor [...] esforçando-me por explicar aos outros, e a mim 
mesmo, os fatos em que fora envolvido” (Levi, 1994, p.238, 239).
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Assim sendo, a narrativa comporta dupla reflexividade. Reflete 
o vivido, refratando-o, mas também o pensa, interrogando-o. Para si 
mesmo e para o outro. Narrar traz impresso um cunho (auto)biográ-
fico. Revive e revisita a história vivida.

Ricoeur (2010), ao retomar Aristóteles e Agostinho, consolida 
sua proposição de que a narrativa é significativa ao esboçar os traços 
da experiência humana do tempo. Isso nos leva a explorar de modo 
mais aprofundado, por meio dos fundamentos da psicossociologia, 
da narrativa e da hermenêutica, a historicidade da experiência hu-
mana e seus processos de subjetivação.

Nesse caminho, são as histórias vividas de trabalhadores bar-
rageiros e seus familiares que se busca conhecer ao convidá-los a 
produzir uma narrativa sobre esse tema. Ao vislumbrar suas expe-
riências narradas, adentramos nas histórias (ainda) não contadas a 
fim de coletar frações de histórias de vida do trabalho dessa categoria 
profissional e seus desdobramentos sobre a família na contempora-
neidade. Conhecer, nas interfaces dessas duas grandes instituições, 
como se delineiam existências e seus modos de ser-trabalhar-viver.

A potência do fazer narrativo é ressignificar o mundo em termos 
de dimensão temporal e da ação. Uma ressignificação não apenas 
individual, mas coletiva. Como aponta Gagnebin (2006) sobre o 
campo filosófico, ao suscitar o resgate da memória e situar os pe-
rigos de seu apagamento intencional e perverso, é imprescindível 
o trabalho do historiador (e acrescemos aqui o do pesquisador de 
outras áreas), para transmitir em seu labor o inenarrável, acalentar 
as reminiscências e conservar o passado, para que possam ser tecidas 
outras produções existenciais no presente e no futuro – de preferên-
cia, emancipadoras.

Nesse pressuposto, podemos revigorar a memória, a lembrança 
do vivido e a história por intermédio da narrativa como método e 
técnica de pesquisa. Por meio da relação estabelecida entre pesqui-
sador e participante da pesquisa, a palavra torna-se compartilhada 
ao provocar o dizer sobre algo e dispor uma escuta. Promove o (re)
despertar da vida para quem a profere, a escuta ou a lê. O filósofo 
francês Guérin (1995) nos chama a atenção para o fato:
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O paradoxo deste esquecimento na memória, que, sem dúvida, 
já estamos vivendo, é que fabrica sem descanso uma reminiscência 
vasta e fina, à qual falta apenas a palavra. Tantos dados fazem do 
passado presentes adormecidos: que presença os animará? (Guérin, 
1995, p.16, grifo do autor)

Em Tempo e narrativa (Ricoeur, 2010), como assinala Villela-
-Petit (2007), pondera-se sobre o tempo humano, o qual constitui 
a instância em que nos vemos e nos sentimos. Em que se delineia o 
tempo do agir, do afetar e ser afetado. Essas experiências vividas no 
tempo somente podem ser ditas na forma narrativa. Lembrando que 
a experiência do mundo remete à linguagem e compreender é um 
modo do ser; o modo do ser que existe compreendendo (Gadamer, 
2012; Ricoeur, 2008).

Para os gregos, em suas epopeias, a narrativa podia fazer da 
morte a imortalidade do jovem herói que aceitou morrer. Assim, 
tornava-se memorável e consagrado seu intento heroico, caso isso 
lhe tivesse custado a vida. Outra propriedade da narração tem a ver 
com a narrativa árabe do Livro das mil e uma noites (Anônimo, 2006). 
Nessa obra, o ato narrativo tinha como finalidade afastar a morte. 
Enquanto se narrava, podia-se viver. Até o amanhecer esse ato não 
podia cessar: “A narrativa de Sherazade é o avesso encarniçado do 
assassínio, é o esforço de todas as noites para conseguir manter a 
morte fora do ciclo da existência” (Foucault, 2009, p.268).

Nas palavras de Guérin (1995, p.18), ao fazer também alusão a 
essa obra, a função do narrar assume uma estratégia de sobrevivên-
cia singular em que “entre a vida a querer e a morte a fugir, existem 
mil e uma formas de levar a vida...” (Guérin, 1995, p.18).

Encontramos essa mesma constatação em Todorov (2006, p.126-
129), pensador de origem búlgara, acerca de sua análise sobre o Livro 
das mil e uma noites:

Se todas as personagens não cessam de contar histórias, é que 
esse ato recebeu uma suprema consagração: contar é igual a viver. 
O exemplo mais evidente é o de Sherazade ela própria, que vive 
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unicamente na medida em que pode continuar a contar; [...] A nar-
rativa é igual à vida; a ausência de narrativa, à morte. [...] O homem 
é apenas uma narrativa. [...] o grito das Mil e Uma Noites não é “A 
bolsa ou a vida!” mas “Uma narrativa ou a vida!”

Nesses assinalamentos, deparamo-nos com a narrativa enquanto 
potência de vida. Ela remete ao viver, pois é meio de lutar contra 
a morte e um constante reinventar. Podemos extravasar o âmbito 
literário – que afirma a ligação indefectível entre personagem e 
ação – para visualizar a dimensão que a narrativa de vida assume 
nesse livro, isto é, como aquela em que “não há personagens fora 
da ação, nem ação independente de personagens” (Todorov, 2006, 
p.118). Vemos a radicalidade disso, quando Todorov (2006) debate a 
narrativa e a produção literária, ao apresentar os homens-narrativas 
como uma vinculação que conjuga personagem, ação e intriga, a 
qual exprime a coligação entre narrativa e experiência: “[...] a per-
sonagem é uma história virtual que é a história de sua vida. Toda 
nova personagem significa uma nova intriga. Estamos no reino dos 
homens-narrativas” (Todorov, 2006, p. 122).

Esse achado nos é importante para antever o movimento exis-
tencial em que a narrativa veicula a experiência vivida e a desejada. 
Nesse viés, ação e vida podem ser criadas, transformadas e refeitas 
pela narração – tanto do que se viveu quanto daquilo que se busca 
viver. Capaz de colocar em curso tanto o desejo quanto o sofrer. 
Narramos para viver, para lutar, resistir e driblar. Nela, expressamos 
a experiência de vitória e fracasso, de modo a nomeá-la.

Mediante a narração, reconhecemos a vida e a morte. Barthes 
(1973) pontua isso ao mencionar que o narrar está presente desde 
os primórdios da humanidade. Miranda (1990), por sua vez, reitera 
esse aspecto ao dizer que para a narração da morte do ser humano há 
também a narração como anteparo contra a morte.

Nesse raciocínio podemos pensar algo a mais do Livro das mil e 
uma noites em sua relação com a narrativa. Concordante com Lebrun 
(1998), ao se reportar à supracitada obra, o ato narrativo, além das 
venturas e desventuras registradas, destaca também o subterrâneo, 
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o tráfico e a fuga. É na versão do desnudo, do não oficial, do clan-
destino e daquilo que é marginalizado que comparecem as histórias 
e as vidas em luta. Dito de outra maneira, no conteúdo existencial 
da narrativa presente nessa obra, para além do extraordinário, en-
contramos na experiência humana prosaica as marcas dos sabores 
e dissabores expressos na luta diária da vida, em que se manifestam 
dor, violência e sofrimento, bem como as formas de confronto e ma-
nobras para resistir9.

Apontar estes aspectos é relevante para nós, pois nos faz remeter 
aos barrageiros e seus familiares que têm sua história de vida atra-
vessada pelas condições específicas de trabalho, como, por exemplo, 
a recorrente migração. Ao narrarem sua história de vida, tornam vi-
síveis sua trajetória marcada por perdas e novos vínculos. Transpa-
recem a incerteza da chegada a um novo lugar e como se organizam 
material e subjetivamente para dar conta do novo território e dos afe-
tos, assim como dos laços deixados para trás. Suas narrações, além de 
saírem do anonimato, expressam mil e uma formas de contar e tam-
bém de viver e significar suas próprias existências nessa conjectura.

Jarouche (2006)10 aponta que o caráter anônimo da autoria do 
Livro das mil e uma noites faz-se por ter atravessado tempos, lugares, 
idiomas e mãos diversas até chegar ao formato em que hoje é conhe-
cido. Foi a partir do século XIII que seus fragmentos e manuscritos 
puderam ser reunidos no idioma árabe, fazendo o livro assumir sua 

 9 Não queremos deixar passar despercebido o quanto o Livro das mil e uma noites 
influenciou outros pesquisadores, além de nós, que também se ativeram à nar-
rativa. Além dos citados, há os estudos de De Certeau (2012) – na sociologia do 
cotidiano – ao constatar as astúcias dos homens para lidar com a realidade e o 
poder hegemônico, ou seja, as manobras efetuadas no cotidiano para confrontar 
as imposições e as ameaças à vida, o que possibilita investigar as artes de fazer. 
Para conhecê-las, a matéria narrativa é indispensável por trazer à luz essa reali-
dade. Desse modo, Sousa Filho (2002) cita também o Livro das mil e uma noites 
em uma concepção certeauniana – o que vem ao encontro da nossa proposta de 
narrativa apreciada até aqui.

 10 Quem nos presenteou com a primeira tradução direta e integral dos manus-
critos árabes do Livro das mil e uma noites para o português, após 13 anos de 
trabalho de tradução.
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materialidade enquanto tal. Até aí foi conservado por acaso e disper-
so ao longo do tempo. É interessante notar que suas bases textuais 
estiveram entremeadas por histórias orais em que diferentes pessoas, 
letradas e não letradas, vieram enriquecer seu conteúdo. Histórias 
que não morreram porque, mediante a memorização e a citação 
constantes, puderam atravessar gerações até serem registradas de 
modo concreto. Trata-se de histórias de fontes diversas11 que poste-
riormente vieram se fixar na escrita.

Quanto à procedência dessa obra, houve várias especulações 
sobre a sua origem. Uma delas é que o livro possui uma matriz 
iraquiana, uma redação independente do árabe que faz referência 
a uma versão persa remota. Isso remete a um período anterior ao 
século XIII que mencionava apenas partes do Livro das mil e uma 
noites e não a da obra como um todo, o que não corresponderia com 
a que conhecemos hoje. Em suma, são inumeráveis e inesgotáveis as 
teorizações sobre esse livro, o que remete não apenas a uma dimen-
são interpretativa atual, como ao próprio material que a compõe: a 
diversidade da narrativa e a narrativa da diversidade.

Essa diversidade é proveniente também da transformação das 
narrativas ao longo das múltiplas traduções que sofreu. Segundo 
Todorov (2006, p.130, 131), os tradutores sofreram o poder da 
“máquina de contar”, da “máquina narrativa” – Jarouche (2006, 
p.35) diria “máquina de dizer” – e não se contentaram com uma 
tradução direta e fiel, mas transformaram seu conteúdo. Ao tirar e 
acrescentar, acabaram por criar narrativas das narrativas.

Partindo dessa noção de narrativa plural e dinâmica, caracte-
rística dessa obra primorosa que, ao atravessar a História, sofreu 
inúmeras transformações conforme o povo, a cultura e os momen-
tos histórico-sociais, podemos inferir de maneira análoga que as 
narrativas de vida também expressam de modo proeminente as 

 11 É curioso notar, como menciona Jarouche (2006), que as pessoas que contavam 
essas histórias, especificamente os narradores de rua, realizavam atuações 
(encenações, imitação de vozes, falas, dialetos, cantos etc.) rompendo com uma 
narrativa fria e lânguida. Isso traz à tona a expressão de vida que a narrativa 
contém e o corpo como potência para vivê-la ou torná-la performance.
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transformações humanas no tempo, espaço e relações. Expressam a 
história humana em sua singularidade e coletividade. A história do 
social narrada comporta autoria única e, ao mesmo tempo que se faz 
coletiva, é capaz de resistir aos regimes de verdade que a torcem, dis-
torcem e constroem outras verdades. No narrar, o sujeito comparece 
com a sua verdade uma vez que apresenta a sua versão por ser capaz 
de produzir narrativas das narrativas.

Enfim, se recorremos de modo mais detido ao Livro das mil e 
uma noites, foi tanto para nos inspirarmos nele como para apreender 
de maneira mais clara a potência do narrar, contida em nossa meto-
dologia, capaz de situar o sujeito e a história, visto que na narrativa 
o sujeito não é objeto, mas é autor. Outras verdades são ditas e a 
descoberta para o insólito é aberta. O recurso da narrativa na pes-
quisa é o que Jarouche (2006, p.21) diz: “É a voz que lhes dá voz 
[...]”, pois não se preocupa com a literalidade do que se viveu, mas 
em compreender o que ficou registrado pelo/para o sujeito e fez-se 
significativo.

E, tal qual, Jarouche (2006) aponta que a versão que conhece-
mos do livro refrata a circunstância histórica que a produziu, uma 
manobra astuta é produzida: a enunciação se dá na periferia de um 
poderoso império12, às margens do que é o centro produtor de verda-
des universais e absolutas. A nós também cabe apropriar-nos dessa 
prerrogativa.

Por um lado, por possibilitar que a narrativa seja uma enunciação 
que, ao mesmo tempo que se compõe na macro-história (dominante, 
homogeneizadora ou até distante), não deixa de expressá-la em sua 
dimensão geral e singular. As narrativas permitem que busquemos 
no original e no ordinário constitutivos da cotidianidade que se 

 12 A título de esclarecimento, vale atentar que um dos traços distintos do Livro 
das mil e uma noites é a predominância da narradora feminina por toda a obra e 
de o ato narrativo desenrolar-se durante a noite. Nessa época, a mulher era tida 
como desprovida de intelecto. Todavia, nessa obra de “enunciação de periferia” 
(JAROUCHE, 2006, p.25), a narradora é caracterizada não por seus atributos 
físicos, mas espirituais. Descrita por seu intelecto. Afinal, será ela a persona-
gem que trará de volta ao rei a sensatez e lutará pela vida (JAROUCHE, 2006).
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conjuga nas instâncias subjetiva e social, que a psicossociologia não 
despreza, mas se atreve a religar e conferir visibilidade.

Por outro, como integrante do método, a narrativa permite 
compreender do interior da história o vivido de uma sociedade, de 
uma classe socioprofissional e de uma comunidade ao pedirmos 
gentilmente que os barrageiros e seus familiares narrem sua própria 
história. Isso nos dá a conhecer como esse grupo social pensa e vive 
seu mundo ao mesmo tempo que confere palavra àqueles que

[...] não ousam tomá-la [...], e contribuir, assim, para “quebrar em 
pedaços” as representações e as ideias recebidas que confirmam o 
status quo social [...]. A espécie de “escândalo” provocado por esta 
verdade, habitualmente proscrita e perturbadora, “confinada na 
oralidade de um cotidiano obscuro”, saída desta “boca de sombra” 
assim entreaberta [...]. (Lévy, 2001b, p.93)

Narratividade essa em que buscamos trazer, da periferia e da 
ilegitimidade, tanto a voz polifônica da história humana – para além 
da dimensão macrorreal da verdade – quanto a matéria legítima da 
narração na produção de conhecimento científico. Para isso, precisa-
mos (des)construir horizontes tradicionais de pesquisa e fundi-los, 
aspectos que o leitor poderá avistar nos capítulos conseguintes.
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