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2 
(des)encontros trAbAlho-fAmíliA

Qual o homem e tal a tarefa: congruíram-se, 
como um tom de vida, com riqueza de fundo e 
deveres muito recortados. Avante, até, próspero. 
Tomara a gosto. O pão é que faz o cada dia.

(Rosa, 1985, p.86.)

Duas grandes instituições que fornecem referência ao indivíduo: 
trabalho e família. Elas são vigorosas por modularem o compasso da 
vida, escolhas e possibilidades a partir de suas lógicas e demandas. 
Geram também interditos, perdas e sofrimentos. Nosso cotidiano 
está delineado por suas atividades rotineiras que tanto mantêm a 
vida quanto possibilitam reinventá-la.

Diante disso, buscamos compreender no conceito de trabalho 
(na categoria de centralidade) como estão constituídos na atualidade 
as relações laborais, as formas de sociabilidades e os processos de 
subjetivação no contexto dos trabalhadores barrageiros e de seus 
familiares.

É premente para nós entender o que se passa nas zonas de contato 
entre essas instituições, para visualizar o que gera integração e coesão 
e aquilo que as dissipa e desfaz, e poder verificar como essa categoria 
profissional envolve seus familiares.
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46  DANIELE ALMEIDA DUARTE

Para essa leitura interpenetrada, analisamos a família enquanto 
instituição e também como unidade social, buscando entender como 
se dão sua inserção e manutenção no contexto capitalista, como se 
estabelecem inter-relações e se afetam reciprocamente. Essa unidade 
social se realiza concretamente pela organização de parentesco (san-
guíneo e/ou afetivo) e pela inserção de seus membros em um sistema 
produtivo, logo, de classes.

Essa é uma perspectiva que Fausto Neto (1982) nos propõe 
pensar ao pesquisar a família operária e a reprodução da força de 
trabalho. Essa pesquisadora, de tradição antropológica, buscou 
identificar em seus estudos como a família operária materializava-
-se enquanto instituição, considerando as relações produtivas e de 
classe, em que seus membros (a partir da sua configuração familiar, 
relacional e de ações) buscavam condições de sobrevivência e de 
reprodução da força de trabalho em termos materiais e ideológicos.

Desse modo, o que significaria a família enquanto unidade social 
de reprodução da força de trabalho? Um grupo produtivo inserido 
no capital e por ele modelado; uma unidade social de consumo que 
produz e reproduz o trabalhador, uma vez que no seio familiar se dá 
a reposição da força de trabalho; mas também uma instituição capaz 
de realizar movimentos de resistência e contrapor essas forças.

Destacamos, a partir da referida autora, que olhamos a família 
não restrita à consanguinidade, reduzida à mera relação de paren-
tesco que a faz viver unida ou por ter afinidade, mas como uma 
“dimensão de reciprocidades de ação, de dívidas e de obrigações e de 
transmissão de legitimidade social entre indivíduos de um determina-
do contexto social” (Fausto Neto, 1982, p.11, grifo do autor).

A autora menciona que são escassos os estudos que investigam a 
família enquanto unidade de produção e consumo ou que integram 
o plano econômico e produtivo ao doméstico, cultural e afetivo. 
Por essa via, somos convidados a explorar as relações que a família 
expressa por meio da sua rede de parentesco e reciprocidades no con-
texto existencial da classe dos trabalhadores barrageiros.

Considerar a família dos trabalhadores migrantes do setor de 
produção de energia hidrelétrica enquanto grupo produtivo e afetivo 
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permite verificar as instâncias singular e social onde são operados os 
(des)encontros trabalho-família. Isso é ir ao encontro do que Fausto 
Neto (1982) nos abre: conhecer as configurações familiares; laços 
tanto de consanguinidade quanto de afinidade; tipos de uniões; 
direitos e deveres estabelecidos referentes ao gênero, sexualidade, 
parceiro e descendentes; modalidades de residência; processo de 
migração: deslocamento e fixação; e, principalmente, relações entre 
o modo de produção (tipos de trabalho e ocupação) e os arranjos 
familiares-domésticos que predominam.

Nessa vertente, deparamo-nos com um trabalho capaz de sociali-
zar ao mesmo tempo que desfaz ou esgarça os laços sociais e afetivos. 
O que possibilita a sobrevivência da família, ao menos em termos 
financeiros, não é capaz de garantir a construção de afetos, reciproci-
dades e aprofundamento das relações.

Essa realidade foi objeto de análise na literatura brasileira com a 
escritora Patrícia Galvão (a Pagu), ao indagar o tempo de vida e de 
trabalho (o último colonizando o primeiro) com uma de suas perso-
nagens da obra Parque industrial: “Nós não temos tempo de conhe-
cer os nossos filhos!” (Galvão, 1994, p.29), bradava de modo inciso 
a operária imersa no universo exaustivo da fábrica. Para a autora, o 
único cordão umbilical que imperava desde o nascimento até a idade 
adulta era o econômico e não o familiar.

Trabalho-família que se (des)encontram podem ser verificados 
também nos embates travados em que essas duas dimensões exis-
tenciais se engolfam, distanciam-se e se aproximam. Capazes de se 
produzirem e de se anularem. É um campo conflituoso, de intensos 
jogos de forças hegemônicos sim, mas em que são efetuadas lutas 
cotidianas, salpicadas de vitórias e de fracassos no dia a dia de seus 
combatentes.

Para obtermos acesso a esse terreno, a porta de entrada fez-se por 
meio das narrativas. Por intermédio delas, pudemos verificar que, 
diante de uma lógica hegemônica, efetivam-se manobras produ-
toras de diferenciação e resistência, expressas nas singularidades e 
diversidades das lógicas dos pequenos grupos – internas a eles. Re-
conhecendo isso, recorremos a De Certeau (2012), quem concebeu 
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48  DANIELE ALMEIDA DUARTE

as táticas e estratégias de grupos e famílias como recursos para 
sobreviver e adaptar-se ao (novo) lugar e contexto socioeconômico-
-cultural. Elas possibilitam perceber como enfrentam o processo 
de precarização das condições e relações de trabalho, deflagrado no 
contexto profissional, na vigência do ideário neoliberal, e dos mane-
jos relacionais de seus grupos afetivos e familiares que se rearranjam.

Esse quadro conceitual suscitou para nós uma questão funda-
mental: quais são as produções de subjetividades, manejos e saídas 
que as famílias encontram para resistir diante das condições de 
vida impostas pelo trabalho do barrageiro, logo, dos delineamentos 
produzidos pelo labor sobre a configuração familiar e suas relações 
comunitárias e afetivas?

Pistas disso puderam ser encontradas na perspectiva certeaunia-
na que nos fez debruçar sobre os elementos que compõem a manu-
tenção da vida diária e seu conjunto de estratégias para sobreviver: 
moradia, trabalho, cuidados com a saúde, educação, sociabilidades, 
deslocamentos etc. A partir desse conjunto, os arranjos familiares for-
jam tanto possibilidades quanto restrições para lidar com as necessi-
dades singulares (individuais e coletivas) perante os imperativos que, 
para além do trabalho, são também econômicos, sociais e afetivos.

Trataremos a seguir, momentaneamente separado, de algo que 
compreendemos entrelaçado: trabalho e família.

Os rastros do trabalho e os processos de 
subjetivação

Nos tópicos subsequentes o leitor visualizará a discussão do 
conceito de trabalho em termos gerais a fim de explicitar a conjun-
tura sócio-histórica do modo de produção capitalista vigente. Essa 
discussão será o substrato para debatê-lo em suas especificidades 
no capítulo 3 “Os modos de ser-trabalhar-viver dos barrageiros e seus 
familiares”. Feito isso, obteremos recursos teóricos para analisar os 
processos hegemônicos e contra-hegemônicos, corporificados por nos-
sos atores sociais. Para iniciar esse assunto, esboçaremos no parágrafo a 
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seguir o cenário do setor de produção de energia hidrelétrica e a migra-
ção-laboral que integram o contexto de vida dos barrageiros.

A primeira hidrelétrica no Brasil começou a operar em 1883 no 
município de Diamantina (MG), no reinado de D. Pedro II. De 
pequeno porte, sua finalidade era abastecer uma mineradora de 
diamantes. Desde então, do século XIX em diante, diversas usinas 
passaram a ser construídas próximas às regiões de maior densidade 
industrial e populacional para atender às necessidades do país, fa-
zendo com que em pouco mais de 100 anos se tornassem uma de suas 
principais fontes energéticas.

Segundo a ANEEL (2002, 2008) – agência criada em 1996, res-
ponsável pela regulação e fiscalização do processo de geração, trans-
missão, distribuição e comercialização da energia elétrica –, o Brasil 
possui um território continental com cerca de 8,5 milhões de km² 
e mais de 7 mil km de extensão litorânea, o que propicia condições 
favoráveis para a exploração energética, sendo um dos países com 
maior potencial hidrelétrico do planeta.

Aproximadamente, 90% do suprimento de energia elétrica 
brasileira advém da hidreletricidade. Embora haja outras fontes 
energéticas capazes de gerar energia elétrica, como a solar, gás 
natural, biomassa, nuclear, termoelétrica, eólica, entre outras, a 
hidreletricidade continua crescendo em números de projetos e im-
portância para suprir a demanda nacional. Há diversos projetos em 
construção, em ampliação, concedidos e autorizados, o que denota 
intensas mudanças ao longo dos anos em termos legal, tecnológico e 
político-ideológico, fazendo que a indústria de energia (setor de pe-
tróleo, gás natural e energia elétrica) se tornasse um setor de interesse 
nacional e internacional.

O que determina o porte da usina, se este é grande, médio ou pe-
queno, é a potência instalada. Conforme a classificação da ANEEL 
(2008), a hidrelétrica pode ser: central geradora hidrelétrica (CGH), 
possui até 1 (um) MW (megawatt) de potência instalada; pequena 
central hidrelétrica (PCH), possui entre 1,1 MW e 30 MW de po-
tência instalada; e usina hidrelétrica de energia (UHE), possui mais 
de 30 MW de potência instalada.
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50  DANIELE ALMEIDA DUARTE

Para avistar a expressividade desse ramo, apresentamos os em-
preendimentos existentes e previstos, segundo o tipo de energia 
produzida e os números dessas modalidades existentes, conforme o 
banco de dados da ANEEL (2008):

Quadro 1 – Empreendimentos em operação, construção e outorgados.

Empreendimentos 
em operação

Empreendimentos 
em construção

Empreendimentos 
outorgados entre 

1998 e 2008 (a iniciar 
sua construção)

Tipo Quantidade Tipo Quantidade Tipo Quantidade

Central 
geradora 

hidrelétrica 
227

Central 
geradora 

hidrelétrica 
1

Central 
geradora 

hidrelétrica 
74

Central 
geradora 

eolielétrica 
17

Central 
geradora 

eolielétrica 
22

Central 
geradora 

undi-elétrica 
1

Pequena 
central 

hidrelétrica 
320

Pequena 
central 

hidrelétrica 
67

Central 
geradora 

eolielétrica 
50

Central 
geradora 

solar foto-
voltaica 

1
Usina 

hidrelétrica 
de energia 

21
Pequena 
central 

hidrelétrica 
166

Usina 
hidrelétrica 
de energia 

159
Usina ter-

melétrica de 
energia 

19
Usina 

hidrelétrica 
de energia 

15

Usina ter-
melétrica de 

energia 
1042

Central 
Geradora 

hidrelétrica 
1

Usina ter-
monuclear 2

Com essas informações, vemos o setor hidrelétrico em franco 
desenvolvimento, contudo, outras fontes de energia também têm 
integrado esse cenário, de modo crescente, alternativas ao hídrico. 
Mesmo assim, verificamos nos últimos 36 anos a oferta de energia 
hidrelétrica aumentar especialmente em dois locais do mundo, na 
Ásia (China) e na América Latina (Brasil). Em 2006 e 2007, os 
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países que mais consumiram energia hidrelétrica, em ordem descen-
dente de consumo, foram: China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 
Rússia, Noruega, Índia, Venezuela, Japão e Suécia.

Se somarmos o número de empreendimentos em operação em 
2008 de UHE, PCH e CGH, teremos 716 em atividade, o que expli-
cita a quantidade de campos de trabalho abertos e finalizados para 
os barrageiros, ao longo desse período no território brasileiro, onde 
nossos narradores vivenciaram sua trajetória socioprofissional.

Compondo de modo diversificado as cinco macrorregiões do 
nosso país, os empreendimentos hidrelétricos fizeram que parte 
significativa dos trabalhadores envolvidos na construção e manu-
tenção, os barrageiros, experienciassem a migração. Para tornar 
esses projetos realizáveis, foi necessário que esses trabalhadores 
se deslocassem até as áreas das obras, especialmente para a execu-
ção do processo de construção civil pesada, determinante nesses 
projetos, pois, ao aproveitar o fluxo das águas do rio, é necessá-
rio construir o desvio deste e formar reservatórios, as famosas 
barragens. Com diferentes frentes de trabalhos e funções, esses 
empreendimentos tiveram de lidar com um grande contingente de 
mão de obra dividido em empreiteiras, proprietários e firmas di-
versas – o que remete a diferentes contratos de trabalho e vivência 
migratória.

Em vista disso, circunstanciaremos brevemente o labor do bar-
rageiro como o trabalho-migrante. Em estudos anteriores (Duarte, 
2009, 2014; Duarte e Luzio, 2010), pudemos evidenciar que a mi-
gração, bem como o migrante, refere-se a um processo multifacetado 
e imerso em contradições. Mediante a dialética territorialização e 
desterritorialização, bem como a do enraizamento e desenraizamen-
to, debatemos a necessidade de situar tanto o migrante quanto a 
migração que estamos pondo em cena. As condições da mobilidade 
variam conforme a classe socioeconômica, se houve uma escolha ou 
se foi compulsória, bem como as distintas motivações que levaram o 
sujeito a se fixar ou deslocar-se. Logo, o exame cuidadoso do contex-
to migratório pode revelar a imposição de poder e violência, seja para 
quem vai ou para quem fica.
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Sendo assim, a migração não consiste em um simples desarranjar 
da paisagem físico-geográfica e material, mas a perda de uma forma 
de vida. Remete a uma experiência paradoxal, pois decompõe o es-
paço habitual, sua temporalidade e relações, mas também enseja no-
vas configurações existenciais e constituições de referências. Sendo 
um processo, demanda uma atividade de elaboração cujos recursos 
materiais e imateriais reportam a estratégias distintas para lidar com 
essa vivência, logo, sua conjuntura deve sempre ser ponderada.

É preciso atentar para a experiência de perda e seus desdobra-
mentos sobre a dimensão sociossubjetiva. Geralmente, os trabalha-
dores de grandes empreendimentos, como o setor hidrelétrico, são 
pouco percebidos (pela empresa, pelo Estado e pela sociedade) como 
sujeitos que também tiveram de refazer a vida deles na vivência mi-
gratória, especialmente no contexto do processo de precarização das 
condições e relações de trabalho que fragilizaram vínculos estáveis 
de contrato e interditaram suportes sociais.

O barrageiro, ao migrar de uma hidrelétrica a outra, busca uma 
nova oportunidade de emprego, como também se manter emprega-
do. Em meio às recorrentes migrações laborais, alguns deles, para 
se manter no trabalho, renunciam à vida familiar ou adaptam-na 
para lidar com as exigências laborais, o que traz distintos efeitos 
para esse núcleo.

Sinalizados esses elementos, podemos partir para os tópicos ulte-
riores mais atentos à dominação econômica e político-ideológica que 
não somente penetra no processo migratório do barrageiro e suas 
relações de trabalho, mas também figura em seus vínculos sociais e 
afetivos, como a família e seu entorno sociocomunitário.

A contradição do trabalho: em busca dos rastros da 
positividade

O trabalho, enquanto objeto de estudo e categoria de análise, 
comporta uma pluralidade de debates, campos teóricos e áreas 
de saber. Em suas concepções epistemológicas e ontológicas, 
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deparamo-nos com seminais discursos em que o dissenso, marcado 
por diferentes perspectivas, é a sua marca expressiva. O trabalho na 
esfera social, histórica e subjetiva admite posicionamentos distintos 
conforme o foco em questão, como delimita Lhuilier (2005), do 
campo da psicossociologia.

Aqui compreendemos o trabalho enquanto centralidade. Possui 
papel humanizador e socializante. Ao ultrapassar a esfera da media-
ção entre homem e natureza, o trabalho confere sentido e significado 
ao ser humano. Deflagra processos de subjetivação. Por meio do 
trabalho, o ser humano e sua vida cotidiana e social se reproduzem. 
O trabalho não findou, contudo, transformou-se em suas formas e 
modos de gestão. É histórico, por isso comporta mudanças em virtu-
de das transições econômicas, sociais e políticas.

O trabalho transforma o homem, mas o homem também trans-
forma o trabalho. A ação laboral não se reduz à relação de compra 
e venda da força de trabalho ou do sujeito que desempenha uma 
ocupação. De modo similar, a vida humana também não se resume 
exclusivamente a ele. Trata-se de um vigoroso encontro entre a his-
tória singular e o contexto sócio-histórico. Ambos possuem comple-
xidade e geram efeitos singulares e sociais a serem compreendidos 
(Antunes, 2008; Lhuilier, 2005).

Nesses termos, referenciamo-nos a perspectivas de autores do 
materialismo histórico até as abordagens que o debatam em uma 
perspectiva dialética e produtora de subjetivação. Especialmente 
aquelas que venham a dialogar com a vinculação entre o social e o 
subjetivo, proposta na psicossociologia.

Com Antunes (2008) e Lhuilier (2005), encontramos na origem 
etimológica1 de trabalho um campo semântico evocativo de seu 

 1 Esclarecemos que ao longo do texto recorreremos à etimologia por entendê-la 
como um importante recurso interpretativo. No resgate das palavras, reavemos 
suas origens e o manifestar de novas zonas de sentido que, conforme Barthes 
(2003), promovem uma operação fecunda de desdobramento dos significan-
tes, tal como um dossiê a ser aberto e explorado. Ademais, nas palavras humo-
radas de Lebrun (1998, p.12): “Nunca se perde tempo exercitando um pouco 
a etimologia”.
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caráter dúbio. Do latim, tripalium, há o instrumento de tortura da 
Antiguidade, formado por três estacas de madeira, o que remete ao 
suplício, dor, punição, sofrimento e tormento. Os romanos, segun-
do Enriquez (1999b), utilizavam esse instrumento, logo, herdaram 
também dos gregos o repúdio ao labor. Além de o desvalorizar, 
inseriam-no no reino da necessidade e obrigação por compreendê-lo 
como limitador do homem em suas faculdades e liberdade.

Com a modernidade, o sentido do labor modificou-se ao se asso-
ciar à ideia de transformar a natureza, as coisas e a própria sociedade. 
Entretanto, seus rastros continuam a retroceder à ideia de tortura – o 
que não deixa de conotar ainda hoje a dimensão de constrangimen-
to, esforço e tensão. Faz retornar a um objeto de conflito vivido no 
contexto atual do trabalhador alienado, explorado e restritivo da 
liberdade que impera no universo do capitalismo neoliberal.

A partir dessas concepções, podemos avançar e opor ao trabalho, 
enquanto tripalium, a palavra obra, no intuito de explicitar a con-
tradição que se faz também no campo etimológico. Do latim, obra 
remete a opus, que reporta ao trabalho em ofício, artesanal, uma 
atividade produtiva, tal como o trabalho de uma abelha, de uma 
obra de arte, de uma obra literária até o trabalho do agricultor. Nessa 
linha, podemos nos aproximar de poiesis, uma obra poética, que, do 
grego, direciona-nos à acepção de criação e arte2.

Com a ampliação do campo semântico, podemos nos movimen-
tar por meio da dialética que constitui o labor: fonte de prazer e so-
frimento, alegria e tristeza, saúde e doença, libertação e escravidão, 
alienação e emancipação, heteronomia e autonomia. Em síntese, 
vivemos o trabalho capaz de humanizar e desumanizar.

Guérin (1995) também apresenta esse paradoxo em torno do 
labor ao debatê-lo no contexto do que constitui uma obra. Situa-o 
na cultura grega como maldição, condenação e tortura. Com a ideia 
moderna de progresso, o labor ascende ao plano da exaltação e da 
essencialidade. Ao visualizar isso, o filósofo afirma que a oposição 

 2 Gostaríamos de especificar que Castro (1998) discute essas duas terminologias, 
opus e poiesis, relacionando-as à questão da poética e da interpretação. 
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que caracteriza os campos heurístico e ideológico do termo trabalho 
é insuprimível. O ápice se daria ao se verificar o conflito que acome-
te o homem, pois, ao trabalhar para sobreviver e reproduzir (uma 
forma de manter a vida e lutar contra morte), confrontar-se-ia com 
seu avesso: “Entrementes, o trabalho, que no início afasta a morte, 
nos bastidores a faz entrar no jogo” (Guérin, 1995, p.17).

Encontraremos desde Marx (1996) até atores atuais do materia-
lismo histórico-dialético, como Antunes (2008) e Alves (2013), o 
trabalho fundado nessa contradição que, simultaneamente, afirma e 
nega a vida. É necessidade para manter a sobrevivência, mas aliena o 
ser social. Possui caráter pendular, impulsionado pela força da posi-
tividade e pela da negatividade que assolam o mundo laboral e o do 
ser humano. Com esses autores, compreendemos que na conjuntura 
do capital o universo da mercadoria é o que transforma, degrada, 
avilta e fragiliza a vida e o próprio trabalho naquilo que ele contém 
de potência de vida.

Essa dualidade nos lança nesse campo de embate. Nela, encon-
tramos a dupla valência do trabalho, como nos diz Lhuilier (2005), 
sendo essa valência tanto de constrangimentos e exploração quanto 
de construção do sujeito. Não podemos deixar desvanecer, em meio 
a esse torvelinho, a capacidade do labor de contribuir para a vida 
comum e ser meio de acesso à realização pessoal no campo social. 
Isso significa constatar que a mesma força que tem para desagregar 
também o tem para socializar e incitar o viver comum.

Como nos adverte Lhuilier (2005), não devemos desviar o olhar 
do trabalho como criação, sua possibilidade de ultrapassar os cons-
trangimentos e o devastar dos sentidos. Uma concepção de trabalho 
em que tripalium não possa ocultar e tomar para si o que há nele de 
opus e poiesis. Isso não significa recusar a negatividade, mas poder 
subvertê-la e transpô-la ao questionar a ordem vigente. Implica 
colocar em análise, pela interpelação e compreensão, o processo de 
aviltamento do trabalho e de sua destituição enquanto positividade. 
Seguindo esses rastros, poderíamos reaver lastros daquilo que no 
trabalho é capaz de conferir sentido, dignidade e humanização.
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O processo de precarização das condições e relações 
de trabalho: no neoliberalismo, os rastros da 
negatividade

É preciso estar ciente de que no modo de produção capitalista, 
operado pela expropriação, exclusão e exploração, não sofrem ape-
nas aqueles que estão fora do mundo do trabalho, desempregados 
ou inseridos precariamente nesse universo, mas também os que 
estão no mercado laboral. Em ambos os casos, o tecido social não 
permanece ileso, o que vem colocar em xeque o trabalho enquanto 
positividade.

Segundo Antunes (2008), o mundo do não trabalho e do de-
semprego abrange aproximadamente um terço da humanidade. O 
Brasil, especificamente, está entre os países com maior número de 
desempregados no mundo – sem se referir à ampla condição de in-
formalidade que diz respeito a 60% da força de trabalho.

Isso remete a dados mundiais em que perder o trabalho significa 
malograr os direitos e a proteção social, o que, por sua vez, ameaça 
existências e cidadanias. Essa realidade produz fragilização nos 
modos de vida que ultrapassam o campo do trabalho, tal qual o do 
trabalhador-migrante de barragens que, ao vivenciar o desemprego 
e a desproteção social, encontra-se vulnerável ao perder direitos até 
então assegurados pelo Estado ou por empresas prestadoras de ser-
viço a esses empreendimentos estatais.

Conforme a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 
2012), 70% dos trabalhadores no mundo não possuem seguro de-
semprego ou uma forma de assistência ao ficar sem o trabalho. Esse 
número eleva-se para 86% por não incluir aqueles que não contribuí-
ram tempo suficiente para usufruir da seguridade social.

Para uma visão mais ampla desse panorama, dos 198 países que 
a OIT acompanha e sobre os quais desenvolve estudos e pesquisas, 
somente 72 países (sendo estes de média e alta renda) possuem 
seguro-desemprego. Os dados mais próximos do Brasil concernem 
aos números da América Latina, sinalizando uma cobertura inferior 
a 40%. Ou seja, mais da metade desses países estão desprotegidos 
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de seguros sociais contra o desemprego. Em números significa que 
quase 35 milhões de pessoas que perderam o trabalho, a partir de 
2008, ficaram repentinamente sem a renda regular. Os jovens são 
os mais afetados, tanto pelo pouco tempo de contribuição quanto 
pelas transformações inerentes ao mercado de trabalho onde o acesso 
ao primeiro emprego torna-se cada vez mais árduo3. Isso é melhor 
detectável ao se verificar que, dos 198 países, apenas 16 possuem 
seguro-desemprego para jovens desempregados que estão em busca 
do seu primeiro trabalho.

Em meio às constantes crises, fruto da hegemonia do capital fi-
nanceiro neoliberal, visualizam-se nas últimas três décadas (a partir 
de 1980) os denominados “trinta anos perversos” (Alves, 2013, 
p.115). Dizem respeito ao aumento assombroso da degradação do 
trabalho, de modo extenso e intenso, que promoveu fragilização 
sindical e da política do trabalho organizado; flexibilização e redução 
dos direitos do trabalhador; diminuição das despesas públicas; crise 
estrutural; avanço da ordem burguesa na reestruturação capitalista 
ao restaurar a hegemonia política mediante os ditames do neoli-
beralismo; desmonte do estado de bem-estar social (Alves, 2013; 
Antunes, 2008).

Em suma, vive-se uma crescente desproteção do trabalho que 
assume as formas de insegurança, vivenciadas no mercado de traba-
lho, no emprego, na renda, na contratação e na representatividade 
(Mattoso, 1995). Elementos esses que pudemos verificar de modo 
nítido nas narrativas dos barrageiros.

A grande contradição do capital permanece intocável: reduzem-
-se paulatinamente os direitos sociais ao mesmo tempo que crescem 
a produção e acumulação de riqueza. Tem-se a expansão da concen-
tração de renda e da desigualdade social para além dos países em 
desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Nessa operação, em que o 
projeto neoliberal não comporta todos para angariar possibilida-
des dignas de existência, são exigidos cortes e dedução de direitos 

 3 Dados complementares acerca dessa discussão e estudos específicos dessa po-
pulação foram feitos por Pochmann (2000) em A batalha pelo primeiro emprego.
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históricos, conquistados pela classe trabalhadora. Não é possível 
absorver toda a força de trabalho disponível, principalmente ao 
atravessar recorrentes crises financeiras, as quais se encontram in-
dissociáveis desse modo de produção. É nessa conjuntura que se 
delineia, de modo atroz, a incompatibilidade entre trabalho humano 
e o capital.

O tempo de trabalho é ditado pelo do capital por meio do modo 
de produção instaurado. Com as máquinas e os prazos em desespero e 
se esgoelando, o trabalhador, no dispêndio do trabalho vivo, é engol-
fado por essa imposição rítmica – a heterorritmia de Barthes (2003)4.

Mais uma vez, na literatura, Pagu (1994), em 1933, já denun-
ciava em sua narrativa o desprezo pelo trabalhador da parafernália 
capitalista5:

O grito possante da chaminé envolve o bairro. Os retardatários 
voam, beirando a parede da fábrica, granulada, longa, coroada de 
bicos. Resfolegam como cães cansados, para não perder o dia. Uma 
chinelinha vermelha é largada sem contraforte na sarjeta. Um pé 
descalço se fere nos cacos de uma garrafa de leite. Uma garota parda 
vai pulando e chorando alcançar a porta negra. [...] O apito acaba 
num sopor. As máquinas se movimentam com desespero. [...] Na 
grande penitenciária social os teares se elevam e marcham esgoelan-
do. (Galvão, 1994, p.18.)

Nesse mesmo caminho, Lhuilier (2005) investiga as mudanças 
perversas que na contemporaneidade acometem o universo laboral 

 4 Ritmo imposto por outrem, fazendo alusão ao termo evocado por Barthes 
(2003) para debater nosso objeto em que a singularidade é negada pela imposi-
ção produtiva do capital.

 5 Outra narrativa das experiências operárias do trabalho precarizado no Brasil 
se refere às Crônicas da vida operária, de Jatobá (2006). Nela, o cenário é o 
das fábricas do ABC paulista onde o universo subjetivo dos trabalhadores, 
expresso em seus medos, sofrimentos e inseguranças, é trazido à tona a partir 
do cotidiano social de trabalho e moradia. A relação trabalho e sociedade 
encontra-se intimamente vinculada, o que reverbera as denúncias de Pagu 
(1994) até a atualidade.
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e social. A autora avança nessa discussão para explicitar as engre-
nagens que movem a ávida máquina de produzir. São empresas 
que não cessam de aumentar as exigências laborais, ao passo que 
os meios e as possibilidades dos trabalhadores responderem a essas 
imposições tornam-se cada vez mais exíguos.

Um descompasso heterorrítmico em que o trabalhador desde 
a largada se encontra em abissal desvantagem. O progressivo au-
mento de constrangimentos do/no trabalho mais a fragilização das 
relações de pertencimento individual e coletiva, dentro e fora do 
trabalho, provocaram um processo de marginalização para quem 
adentra suas portas ou permanece afora destas. Elegendo temas 
distintos para deslindar a degradação do valor do trabalho, Lhui-
lier (2005) discute importantes aspectos, ao considerar o “dentro” 
e o “fora” do trabalho como as duas faces da mesma moeda, cuja 
referência se faz em prol da rentabilização do capital por meio do 
jogo financeiro que desmonta o ato laborativo em sua positividade e 
fragiliza o trabalhador:

A flexibilidade interna traduz-se por profundas transformações 
da organização do trabalho, que concorrem para a sua precarização. 
A flexibilidade externa traduz-se por uma redução dos efectivos, 
pelo desenvolvimento da subcontratação e pela precarização do 
emprego. Paradoxalmente, enquanto as exigências de produtivi-
dade aumentam, observa-se uma tendência geral para a desquali-
ficação. A fragmentação da experiência profissional numa enorme 
quantidade de missões sucessivas ou paralelas, a promoção de uma 
polivalência que dissolve a referência aos corpos de saberes e de 
saber-fazer que definem profissões, a degradação das condições de 
aprendizagem pela intensificação do trabalho e da precariedade de 
pertenças são outros tantos factores que, pelos seus efeitos cumu-
lativos, desenham uma margem sempre maior de subproletariado. 
(Lhulier, 2005, p.217-218.)

A autora francesa reitera o que outros pesquisadores também 
avaliam, em diferentes contextos e vertentes teóricas, sobre o 
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impacto da negatividade produzida pelas transformações na pro-
dução e na gestão do trabalho na virada do século XX para o XXI. 
Destacamos de modo pontual alguns desses efeitos e autores que 
discutem essa conjuntura na atualidade6:

Quadro 2 – Principais transformações na produção e gestão do tra-
balho no fim do século XX e início do século XXI.

Transformações Efeitos Autores

Acirramento da concor-
rência interna e externa.

Banalização da injustiça; 
negação do sofrimento; 
violência; fragilização 
dos pertencimentos; 

degradação da saúde do 
trabalhador.

Alves (2011, 2013); 
Antunes (2001, 2007, 

2008); Capitão e 
Heloani (2003); Dejours 
(2008); Franco, Druck, 
Seligmann-Silva (2010); 

Enriquez (1999a, 
1999b, 2006); Gaulejac 

(2007); Pagès (1990); 
Sennett (2008).

Acentuação das 
aquisições, fusões e pri-

vatizações perversas. 

Quebra dos laços sociais 
e afetivos; perda do 
sentido do trabalho; 
sentimento de deriva 

– dentro e fora do 
trabalho.

Antunes (2001, 2007, 
2008); Dejours (2008); 

Enriquez (1999a, 1999b, 
2006); Gaulejac (2007); 
Pagès (1990); Sennett 

(2008). 

Flexibilização.

Perda e restrição dos 
direitos trabalhistas; 

vivência de constrangi-
mentos e inseguranças 
do mercado de traba-
lho desigual, incerto e 
imprevisível; culpabi-

lização do indivíduo de 
modo unilateral (por seu 

sucesso e fracasso).

Agudelo (2000); Antu-
nes (2001, 2007, 2008); 

Enriquez (1999a, 1999b, 
2006); Gaulejac (2007); 
Mattoso (1995); Poch-

mann (2000, 2001). 

 6 Estamos cientes de que esses autores possuem diversas outras produções e 
publicações nessa área, assim como outros nomes poderiam ser mencionados, 
contudo, assinalamos apenas algumas referências para destacar ao leitor litera-
turas que têm contribuído para essa discussão, inclusive as que foram utilizadas 
para a nossa pesquisa.
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Transformações Efeitos Autores

Evolução tecnológica 
e automatizações 

(informatização e imple-
mentação digital).

Aumento do trabalho 
morto; perda do sentido 
do trabalho; necessidade 

do capital do trabalho 
vivo.

Alves (2011, 2013); 
Antunes (2001, 2007, 

2008); Mattoso (1995); 
Pochmann (2000, 

2001); Sennett (2008); 
Singer (2001).

Flutuação e exclusão da 
mão de obra.

Exército de reserva; 
exclusão permanente; 
perda da cidadania e 

empobrecimento.

Alves (2011, 2013); 
Antunes (2001, 2007, 
2008); Franco, Druck, 

Seligmann-Silva 
(2010); Mattoso (1995); 
Pochmann (2000, 2001); 

Singer (2001). 

Recorrentes crises 
financeiras.

Ausência de pleno 
desenvolvimento 

econômico-social; falhas 
do ideário neoliberal na 

promessa de amadu-
recimento do sistema 

econômico; imprevisi-
bilidade das crises e do 

mercado.

Antunes (2001, 2007, 
2008); Enriquez (1999a, 
1999b, 2006); Gaulejac 
(2007); Mattoso (1995); 
Pochmann (2000, 2001); 

Singer (2001).

A consequência disso é a crescente especulação e rentabilização 
do capital mediante um jogo desterritorializado de investimentos 
financeiros em detrimento do trabalhador. Dito de outro modo, é 
forjado um processo crescente de degradação do valor (humano) do 
trabalho de acordo com a oscilação de empregos e ocupações confor-
me a demanda por produção. Esse cenário está presente no contexto 
das hidrelétricas brasileiras, onde há uma expressiva flutuação de 
mão de obra, o que acaba por intensificar a migração (desprotegida e 
errante) em busca de novas colocações no mercado de trabalho.

Como dito anteriormente, trata-se de um processo que abrange 
tanto o âmbito interno quanto externo do espaço de trabalho. É indi-
ferente para o capital quem está dentro de uma organização ou fora 
dela, quem está assalariado ou desempenha uma ocupação – uma 
vez que a função do exército de reserva é fazer a manutenção da des-
valorização da mão de obra. Entretanto, uma transformação externa, 
no âmbito do mercado de trabalho, implica uma transformação 
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interna, pois estão integradas na mesma lógica de depreciação. Isso 
se faz acompanhado por modelos de gestão que realizam a manu-
tenção dessas transformações, em que a captura da subjetividade 
é o elemento-chave e premente para garantir a perpetuação dessa 
dinâmica na atualidade (Pagès, 1990).

Assinalaremos, daqui em diante, os principais aspectos do neo-
liberalismo para apreendermos melhor essa conjuntura de trabalho, 
que é também brasileira e presente na indústria energética, para deli-
mitarmos de modo mais pormenorizado os rastros da negatividade e 
de seus desdobramentos sobre o tecido social, os processos de subjeti-
vação e as políticas para o Estado, uma vez que o setor de produção de 
energia hidrelétrica no Brasil sofreu drásticas transformações a partir 
de 1990 nas eras Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique 
Cardoso com intensos processos de privatização e desestatização7 
(Duarte, 2009; Duarte e Luzio, 2010).

Diante desse cenário, podemos elencar as arestas conceituais que 
balizaram nosso olhar e apontar algumas consequências do ideário 
neoliberal.

Em primeiro lugar, compartilhamos com o economista francês 
Salama (vide Anderson et al., 1995) que o termo neoliberalismo é 
um conceito escorregadio e difuso. Difícil de precisá-lo. É um mo-
vimento em andamento, portanto, inacabado. Contudo, é possível 
localizar suas origens e pressupostos. Mais do que isso, conhecemos 
suficientemente bem seus efeitos.

Segundo, falar do ideário neoliberal enquanto um projeto políti-
co, econômico e ideológico é remeter ao tripé institucional do capi-
talismo: empresa, mercado e Estado. Verifica-se um consenso entre 

 7 Depois de pelo menos 50 anos de controle estatal, o setor hidrelétrico passa 
por uma intensa reestruturação ao ser privatizado. As companhias operadoras 
desse ramo, que antes eram controladas no nível estadual e no federal, passam 
a fazer parte da iniciativa privada. Isso gera divisões nas atividades outrora 
concentradas no Estado, isto é, passam a atuar de modo independente compa-
nhias responsáveis pela geração, transmissão e distribuição, além de surgirem 
novas entidades para controlar e fiscalizar esse setor, como a ANEEL em 1996 
(ANEEL, 2008).
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autores (Anderson et al., 1995; Castoriadis, 2004; Enriquez, 1999b; 
Gaulejac, 2007) de que nesse ideário houve um retrocesso social 
amplo e disseminado, principalmente por gerar pronunciadas desi-
gualdades sociais e econômicas nos países onde foi implantado8. Seu 
êxito é parco e parcial ao que se refere ao controle inflacionário e das 
restrições fiscais, algo que sempre foi destacado em sua proposta. A 
variabilidade de seus efeitos e a modalidade de adesão diferenciam-
-se conforme o país em questão, pois para cada um deles haverá um 
“pacote” a ser adotado, conforme as exigências das agências multila-
terais, que, no fim, remetem a uma classe dominante global.

Terceiro, com o pensador italiano Bobbio (2000), verificamos 
uma doutrina econômica que defende de modo intransigente a liber-
dade econômica e o desmantelamento do Estado na oferta de servi-
ços. Sendo assim, a liberdade individual advém da econômica. Isso 
porque, segundo Castoriadis (2004), o traço marcante do capitalis-
mo é a assunção da economia enquanto valor máximo da vida social.

Em termos históricos, o nome expoente e defensor desses prin-
cípios na atualidade foi o economista austríaco Hayek (1990), em 
meados do século XX. Tido como o maior inspirador da doutrina 
liberal contemporânea, sua formulação econômica e social provém 
do liberalismo clássico ao defender limites para o poder do Estado, 
tendo como parâmetros primeiros os interesses do indivíduo (que se 
efetivarão no âmbito político e ideológico) e o direito da propriedade 
privada individual (instância econômica). Na vertente liberal anglo-
-saxônica, entende-se que o Estado é tão mais liberal quanto mais 
reduzido forem os seus poderes. Nessa perspectiva, a positividade 
residiria na “liberdade” em função da restrição do poder estatal.

 8 Para termos uma ideia dessa diferença abismal, Gaulejac (2007, p.170) nos 
aponta essa realidade com uma questão denunciadora: “O que vale uma so-
ciedade na qual as 80 maiores fortunas representam ganhos médios de mais de 
um bilhão de pessoas? Um mundo no qual 1% dos mais ricos tem um ganho 
igual a 57% dos mais pobres, no qual as três pessoas mais ricas possuem uma 
fortuna superior ao PIB de 58 países mais pobres? Não há nessas cifras algo de 
insensato?”.
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Portanto, nessa ótica, o Estado-mínimo é um mal necessário a 
ser conservado, de maneira a enxugar seu poder ao máximo e servir 
apenas de instrumento à perspectiva liberal. Por isso a forte oposição 
ao Estado do bem-estar social e sua apologia da desigualdade (eco-
nômica e social) enquanto valor positivo. Nas palavras de Anderson 
(1995, p. 11), isso pode ser dito da seguinte maneira:

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em 
sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do 
dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções 
econômicas.

Como isso se operacionalizaria? Por meio das seguintes ações a 
serem desenvolvidas pelos governos neoliberais: elevação das taxas 
de juros; redução drástica dos impostos em relação aos rendimentos 
mais altos; abolição do controle dos fluxos financeiros; corte de 
gastos sociais; privatização; incentivo da livre concorrência; con-
trole inflacionário; abertura do mercado nacional para o mundial; 
garantia dos direitos de propriedade privada; tomada de decisão 
privada, apoiada por preços estáveis; mobilidade dos recursos, dos 
investimentos e dos lucros; regulação estatal mínima da economia; 
redução das políticas sociais no orçamento do Estado (Anderson, 
1995; Santos, B. S., 2005).

Com Enriquez (1999b), remontamos à perspectiva filosófica e 
ideológica que perpassa essa conjuntura neoliberal, ao apontar Loc-
ke, que afirma ser o trabalho libertador quando o homem é capaz 
de empreender. A Smith, ao entender que é do trabalho que advém a 
riqueza das nações. E a Montesquieu, que atrela às trocas comerciais, 
mediante o labor, a possibilidade de instituir relações entre os homens.

É com o despontar da sociedade moderna e industrial que a noção 
de liberdade pelo trabalho surge com o modo de produção capitalista. 
Nesse prisma, o processo de subjetivação instaurado está vinculado à 
acepção de liberdade conquistada mediante a venda da mão de obra. 
A moral e o discurso a imperar nessa civilização, da qual somos filhos, 
são os do trabalho e do trabalhador. Neles, não há espaço para os 
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desocupados, ociosos e não trabalhadores. É a sociedade do trabalho 
que se erige. Nela, os que compram e os que vendem a força labo-
ral têm interesses distintos, entretanto, o labor não confere apenas 
meios materiais para sobreviver, mas também propicia realização, 
reconhecimento e identidade. Para além das ferramentas de trabalho 
e do homem que vêm a se imiscuir, há a sua história profissional, 
seus recursos, discursos e projetos que se encontram amalgamados.

Na civilização do trabalho, assalariada e explorada, em que o 
neoliberalismo vem galgar nas últimas décadas, o trabalhador passa 
a ter seus direitos reduzidos. O que isso implica? Não se trata de 
lograr apenas o salário daquele que labora, mas também de gozar, 
mediante o labor, de seus direitos políticos, civis, sociais e de cida-
dania, capazes de fortalecer os laços sociais e integrar a sociedade. 
Quando esses são usurpados, um desmonte do caráter afirmativo do 
trabalho acontece e uma fragilização imersa na negatividade é dispa-
rada. Trabalho, trabalhador e sociedade passam a ser enfraquecidos 
em seus laços provenientes do labor. A singularidade e a coletividade 
passam a sinalizar seus efeitos desalentadores, engendrando o pro-
cesso de saúde-adoecimento, vinculado ao trabalho, e manifestando 
os desdobramentos disso a curto e longo prazos, como apontamos 
no Quadro 2 e poderemos perceber de modo claro nas narrativas de 
vida de nossos barrageiros.

Na propulsão do consumo sem precedentes, a financeirização do 
capital mais as transformações tecnológicas, no contexto da mundia-
lização, modificam esse cenário com maior intensidade. Institui-se 
um nivelamento das relações sociossubjetivas mediante a lógica do 
“cassino financeiro” – termo cunhado pelo ganhador do prêmio No-
bel de economia, Allais, citado por Enriquez (1999b). Esse cassino 
financeiro e mundial é especulativo, blefa e institui uma desenfreada 
guerra econômica por intermédio da concorrência. É o dinheiro pelo 
dinheiro e o consumo pelo consumo. É a extrapolação do capital 
financeiro que está substituindo o capital industrial.

Trabalha-se cada vez mais com um número menor de trabalha-
dores quando a cobertura social e salarial decresce assustadoramente 
em proporção ao acréscimo da riqueza dos detentores do capital. 
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Não são apenas trabalhadores que são lançados aos exorbitantes 
níveis de desemprego e expostos à miséria (material e imaterial), 
mas o Estado se endivida e o rebaixamento dos direitos é tido como 
“ganho”, pois se acredita desonerar o preço do trabalho com o enfra-
quecimento deste.

Nas palavras de Enriquez (1999b), o que ocorre são perdas sala-
riais que, quando repassadas aos capitalistas, é um ganho extraordi-
nário. Pensar que os países têm se desenvolvido de maneira vigorosa, 
mesmo estando em ascensão, é um engano, pois o ganho de poucos 
e para poucos, mais a expulsão do mercado de trabalho de forma 
maciça, faz-se mesmo quando as empresas estão em crescimento.

Nesse ínterim, vemos desenrolar um neoliberalismo que possui 
um poder anônimo e díspar de mercado em detrimento do poder dos 
cidadãos e dos trabalhadores das organizações, os quais se encon-
tram ultrajados. Isso constitui o ideário neoliberal em um modelo 
hegemônico por duas razões9: 1- na história do capitalismo nenhum 
movimento havia assumido essa magnitude, principalmente com a 
abrangência alcançada, que, desde o século passado, o tornou mun-
dializado10. 2- mesmo tendo inumeráveis opositores, em que pessoas 
desacreditam-no e a ele resiste, sua força vem tomar conta dos Esta-
dos, suas políticas e cidadãos.

O que podemos verificar nessa exposição é que o trabalho conti-
nua a sofrer a velha história, escrita em novos capítulos, de explora-
ção. É aviltado em seu valor social e arrefecido em sua significação 
para o homem. Com a determinação do dinheiro pelo dinheiro em 
todas as instâncias, a financeirização em seu poder é cada vez mais 

 9 Bourdieu (1998) denomina isso de um “discurso forte”, pois sua força faz-se vi-
gorosa por dispor de potências econômicas, políticas e de relações dominantes. 

 10 A amplitude neoliberal, que veio tomar conta de governos e Estados, deu-se a 
partir de 1970 e em uma década alastrou-se pelo globo: fim de 1979 na Ingla-
terra com Tatcher; 1980 nos EUA com Reagan; 1982 na Alemanha com Khol; 
1983 na Dinamarca com Schluter; em seguida tomou a maioria dos países oci-
dentais da Europa, exceto Suécia e Áustria. Na década de 1990, no Brasil, nos 
governos Collor e FHC, esses ideais encontraram-se aplicados com maior rigor 
pela política nacional (Anderson, 1995).
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míope e restritiva, porém, vigorosa por ultrapassar suas últimas ca-
pitalizações monetárias.

O ser humano, ao ser avaliado nessa unidade de medida calculis-
ta em filigranas, é descartado sem a paga da injúria. Resultado disso: 
segundo o referido psicossociólogo, são tempos em que se vivem a 
perversão social e a psicologização do problema. Fundam-se em tor-
no do individualismo a responsabilização do sujeito para o assujeitar 
e sua despotencialização mediante as marcas da culpabilização, seja 
por seu sucesso, seja pelo fracasso – de qualquer maneira, ganhando 
ou perdendo, será insuficiente porque o capital é insaciável. Em uma 
leitura habermasiana, é o domínio da lógica instrumental sobre a 
prática, esta última capaz de fomentar o laço social:

Vivemos numa visão da lógica técnica e, por isso, tudo o que 
seria a lógica prática, que permite estabelecer laços entre os seres 
humanos, tudo o que está ligado às lógicas emancipatórias, permi-
tindo reduzir o sofrimento dos que mais padecem, isso está sendo 
progressivamente abandonado. (Enriquez, 1999b, p. 73.)

Confluente a esse debate, veremos com Castoriadis (2004) uma 
fecunda investigação do neoliberalismo mediante a análise da “ra-
cionalidade do capitalismo”, a partir da qual tece uma primorosa 
crítica sobre esse modo de produção ao utilizar a própria lógica do 
capitalismo para confrontá-lo.

Esse pensador francês, de origem grega, afirma que a destru-
tividade do capitalismo não se faz perceptível apenas na instância 
da economia, mas sensivelmente na vivência política e nas relações 
sociais. Vejamos algumas de suas principais considerações, afinadas 
às nossas pretensões de desnudar o trabalho na atualidade, especial-
mente o do contexto existencial do trabalhador-migrante.

A produção ideológica apresenta o capitalismo como regime 
social, como o primeiro regime social “racional”. Em decorrência 
disso, temos uma construção imaginária que o fez ser aceito como 
um sistema legítimo, indiscutível e absolutizado, capaz de gerar 
“bem-estar”. Como isso foi engenhado? Mediante a construção de 
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manuais, explicações científicas e sociais, feita na instância da eco-
nomia. O capitalismo passou a se explicar por si mesmo, por meio 
de uma racionalidade econômica, expressa em termos quantitativos, 
demonstráveis em distintos cálculos e índices numéricos como uma 
fórmula mágica capaz de maximizar um produto ao mesmo tempo 
que minimiza seus custos.

E quais são as consequências disso? Os apologistas da raciona-
lidade do capital não ocultam apenas suas mazelas, mas insistem 
em acreditar em “leis” econômicas, taxas, equações e gráficos de 
um equilíbrio econômico que Castoriadis (2004) demonstra ser 
desprovido de sentido, pois, além de possuir falta de rigor, é impos-
sível mensurar nesses termos uma realidade que é determinada para 
além do aspecto quantitativo, uma vez que transborda a instância da 
economia. O que se tem é uma racionalidade instrumental, carecida 
de validade e infundada – mesmo em suas contas e matematizações, 
que, na verdade, são descabidas e irreais, porque não conferem pleno 
reconhecimento à imprevisibilidade do sistema, de seus desequilí-
brios e de suas sucessivas crises –, além disso, há a possibilidade de o 
homem intervir na história, especialmente, ao recorrer à solidarieda-
de e ao se contrapor à ordem existente –, motores do conflito social e da 
contestação da realidade.

Nessa “racionalidade”, temos a atividade humana subordinada 
aos ideários econômicos, logo, a vida humana está exposta à cons-
tante (des)valorização que se dá em termos monetários. Essa racio-
nalidade implica a apropriação, sob a égide do capitalismo, de todas 
as esferas da vida social e individual. Para a instituição capitalista, 
o homem e a mulher são o homo oeconomicus. Uma mudança antro-
pológica em que o tempo do capital (ditado pelo tempo do trabalho) 
sobrepuja o da vida, ignorando tudo o que vai contra a lógica produ-
tivista: “Este homem econômico é um homem única e perfeitamente 
calculador” (Castoriadis, 2004, p.105).

Calcula-se, monetariza-se, avalia-se o custo-benefício, o que se 
ganha e se perde – traços do processo de subjetivação, instaurados 
nessa lógica e caracterizadores das relações de trabalho e do profis-
sional, cuja visão míope enxerga apenas o curto prazo de seu lucro. 
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Tem-se instituída uma racionalidade capitalista que não é a do livre 
mercado, como tão apregoada, mas a do complô entre oligopólios e 
monopólios – especialmente aqueles firmados entre bancos e indús-
trias – beneficiadores de si mesmos, mantendo grupos dirigentes 
(muitas vezes anônimos) e recrudescendo a desigualdade.

Com Froelich (2001), pudemos visualizar que essas coalizões 
corporativistas também foram típicas do setor hidrelétrico brasilei-
ro, fazendo que se produzisse por detrás de um imaginário desen-
volvimentista, mediante a construção de grandes obras, um ideário 
estritamente autoritário, monetário e financeiro que beneficiava um 
circuito restrito, composto por um triângulo institucional estabeleci-
do entre proprietário, consultor e empreiteira principal.

As ideologias desenvolvimentista e autoritária podem, inclusive, 
ter sido professadas pela mesma fração da classe dominante, mas a 
ligação foi certamente sutil, realizando-se por meio da “represen-
tação” dos grandes grupos que comandam a economia do país nas 
esferas legislativa, executiva e judiciária utilizando mecanismos de 
pressão e corrupção. (Froelich, 2001, p,18.)

No dentro e no fora dos tênues contornos do espaço-tempo-
-relação, vemos atingido o cenário de vida dos barrageiros, com a 
destruição do ambiente e seus ecossistemas, o aviltamento da vida 
humana, a deterioração das cidades e a fragilização dos laços sociais. 
Isso não se faz sem depredar os sentidos do trabalho (no registro 
social e singular), ao eliminar o ser humano na produção, ao reter 
informação, ao manipular os consumidores, ao fragilizar a autono-
mia individual e coletiva, ao sufocar as forças de contraposição por 
meio de lutas políticas, sociais e ideológicas e ao cometer violência e 
repressão contra os trabalhadores.

Nessa exposição, com os mencionados autores e Castoriadis (2004, 
p.122), observamos o neoliberalismo desalentar de modo intenso as 
forças sociais, propiciando um retorno ao “liberalismo brutal e cego”.

Isso nos impele para a urgência de avistarmos essa realidade de 
trabalho (assolada pelo modelo neoliberal) mediante as narrativas 
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dos trabalhadores e seus familiares no tocante aos (des)encontros 
sociais e subjetivos, manifestados em seus modos de ser-trabalhar-
-viver. Podemos encontrar no cenário dos barrageiros a reiteração 
dessa racionalidade, capaz de sujeitar o trabalho e a vida humana.

Contudo, para avistar mais de perto as engrenagens que com-
põem e movimentam esse cenário, é preciso discorrer sobre os 
processos de subjetivação que o integram. Faremos isso na próxima 
seção (que se desdobra em dois subitens) ao nos referirmos sobre a 
relatividade do dentro e fora da tríade espaço-tempo-relação, pro-
movida pelo trabalho no modo de produção capitalista neoliberal.

Trabalho e processos de subjetivação: o dentro e fora 
nos tênues contornos do tempo, espaço e relação

No mundo atual, toda técnica de diminuir a velo-
cidade tem algo de progressista

(Barthes, 2003, p.35.)

Era de bom-tom levar tartarugas para passear 
pelas galerias

(Benjamin, 1994b, p.50-51.)

As frases de Barthes (2003) e Benjamin (1994b), acima, colocam 
em evidência uma das principais problemáticas dos ditames do 
modo de produção capitalista neoliberal: a imposição da “moldura 
temporal do capitalismo” (Santos, B. S., 2008, p.51) sobre a vida cuja 
insígnia é o curto prazo.

O tempo monetarizado, que se tornou enxuto, encolhido, aper-
tado, insuficiente e imediatizado, extrapola o campo dos avanços 
tecnológicos e da telemática. Forja produções de subjetividades 
que persistem no campo das instituições, como o da família e o 
do trabalho. Com o avançar dos anos, o fenômeno da compressão 
temporal e espacial trouxe uma nova percepção da realidade, a qual 
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tem reconfigurado o modo de ser e estar no mundo. Na contempo-
raneidade, o processo de modernização e desenvolvimento tecnoló-
gico acelerou esse processo. As relações de produção têm fornecido 
parâmetros de tempo e movimentos em que há uma intensa (des)
construção de vínculos objetivos/subjetivos que até então regravam 
o cotidiano individual e o coletivo.

Reconhecer-se em meio a essa movimentação frenética, construir 
relações de aproximações e distanciamentos, para muitos, apresen-
ta-se como uma incógnita. São mudanças vividas, mas muitas vezes 
incompreensíveis, pois o desejo, os projetos singulares, a rotina e os 
afetos ficaram remanejados pelas demandas econômicas, produtivas 
e laborais.

A produção e suas necessidades socioeconômicas supridas em 
parte pelo controle dos corpos e das vontades nas organizações 
destinadas à produção de bens e/ou serviços estabeleceu tempos 
impostos, cronometrados, aloucados. (Batista; Codo, 2007, p.403.)

Os referidos autores afirmam que a identidade profissional é 
também produto de uma trajetória realizada a partir de um plano 
instituído e institucionalizado. Conformam-se a ela o tempo passado 
e o presente, mais as expectativas que se (des)(re)fazem continua-
mente diante de um futuro iminente.

Mas, afinal, quais sentidos assumiriam a vivência desse tempo? 
Conforme Batista e Codo (2007), o tempo é objetivação/subjetiva-
ção que orienta e dirige a vida humana. Nessa perspectiva, a rotina 
cumpre um papel orientador no dia a dia do indivíduo e pode ser um 
recurso para se enfrentar os desafios que se presentificam na vida 
cotidiana. A rotina cumpre a função de poupar energia e direciona 
esta para outras áreas da vida, quando necessário, como a capacidade 
do homem de adaptar-se a distintas situações, construir vínculos 
materiais e simbólicos e enfrentar o desconhecido. Estão inseridos 
nos procedimentos habituais as ações referentes aos cuidados com o 
corpo (higiene, nutrição etc.), a leitura, as atividades laborais e as de 
lazer, os gestos sutis e muitas vezes imperceptíveis, como um beijo 
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de despedida antes de partir rumo ao trabalho, o ato de conferir a 
caixa de correspondências, entre outros.

Essas sucessões de fatos conhecidos e esperados remetem à noção 
temporal e à espacial, constituintes do território e da territorialida-
de, e convergem para a construção de elementos componentes da 
identidade, tais como a procedência do indivíduo, (seu(s) lugar(es) 
de origem), seus vínculos afetivos (familiares, companheiros(as), 
amigos etc.) e o que faz (atividade profissional, ocupação).

Tendo em vista essas considerações, podemos dizer, de forma 
sintética, que o tempo é uma categoria sociocultural e histórica que 
acopla a si a noção de espaço, sociabilidades e afetos com vistas a 
orientar o ser humano. Conforme o período histórico e o contexto 
referido, haverá transformações profundas na forma de se organizar 
a rotina e geri-la, bem como os vínculos estabelecidos em termos 
sociais e subjetivos.

Isso pode ser percebido de forma mais clara ao se retomar os sen-
tidos e percepções da temporalidade humana, construídos histori-
camente, por exemplo, na era da Revolução Industrial na Inglaterra 
no século XVIII, época em que a vivência social do tempo foi recon-
figurada, haja vista que outras formas de relações e subjetivação es-
tabeleceram-se consoante às mudanças socioeconômicas, culturais e 
políticas do período referido. Uma parte significativa de indivíduos 
teve de refazer e reorganizar suas vidas perante as novas condições, 
principalmente a partir da relação com o trabalho no âmbito fabril, 
o que os fez abandonar cada vez mais seu passado sócio-histórico 
para se atirar diante de um futuro desconhecido, incerto e dinâmico 
que passou a ditar as novas regras cotidianas, instauradas nos gestos, 
ações, pensamentos e afetos.

Como relatamos, desde os primórdios instauradores da mo-
dernidade, a partir da Revolução Francesa, essas transformações 
têm se tornado perceptíveis. É curioso notar as modificações desse 
período, denominado como época das revoluções, por aqueles que 
ainda no século XIX registravam os efeitos de seu presente em tran-
sição, como Benjamin (1994a) e Simmel (1998, 2005). Além desses 
autores, também faremos menção a pensadores do século XX que se 
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desdobraram sobre esse tema, como Blumenberg (1990) – que em 
sua obra resgata o historiador suíço Burckhardt11 do século XIX – e 
Thompson (1998), ambos os autores tecem análises sobre as trans-
formações do trabalho e seus atravessamentos no âmbito social, 
abrangendo desde fenômeno macro até os costumes e a intimidade.

Resgataremos de modo breve esse período de virada histórica, 
pois isso nos permite visualizar o delineamento do projeto de mo-
dernidade que temos discutido até aqui e também por se tratar de 
um processo aberto que trouxe com ímpeto modificações socios-
subjetivas que continuam a reverberar nos dias de hoje, inclusive no 
contexto dos barrageiros.

Os supracitados autores, dos campos da história e da filosofia, 
identificaram profusas reviravoltas que se fazem ainda representati-
vas. Vejamos quais foram essas: transformação da ciência (pretensão 
científica de uma fria objetividade em detrimento dos conceitos de 
felicidade e infelicidade, pois os desejos dos povos e dos indivíduos 
não tinham mais lugar nem credibilidade para o observador distan-
te); paz ilusória e guerras iminentes; formas políticas e suas forças 
econômicas, dominadoras das nações mais poderosas sobre as sub-
jugadas – modus operandi do capital que dividiu o mundo12; avanços 
acerca da compreensão e do cuidado do sofrimento humano – lem-
bramos que nesse período viveram Freud e outros importantes estu-
diosos desse tema, além de pensadores destacáveis que referenciam 
a ciência até hoje13 (Gay, 1989).

 11 Burckhardt, a quem Blumenberg (1990) faz referência, é interessante para nós 
porque foi um historiador pioneiro ao incluir os aspectos sociais e culturais no 
estudo do passado. Sua peculiar visão de história produziu ressonâncias em im-
portantes pensadores, como Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung, Theodor Adorno e Norbert Elias. Para saber mais sobre esse historiador, 
ver o artigo de Vermeersch, 2003.

 12 São os esboços do que viria a ser, segundo Pochmann (2001), os países do cen-
tro, semiperiféricos e periféricos.

 13 Barthes (2003) lembra que nesse período viveram 27 anos, contemporanea-
mente, Marx, Mallarmé, Nietzsche e Freud, sendo possível reuni-los em algu-
ma cidade da Suíça em 1876. Se isso tivesse sido possível, nesse encontro Freud 
teria 20 anos; Nietzsche, 32; Mallarmé, 34; e Marx, 56 anos!
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Um período anunciado há dois séculos e que ainda se faz repleto 
de incógnitas: “Esse tempo constitui uma peça única em conjunto com 
a história dos nossos dias, e as suas forças destrutivas e construtivas 
actuam ainda hoje” (Burckhardt apud Blumenberg, 1990, p.90, grifo 
do autor)

Podemos perceber na referida temporalidade a impaciência e a 
pressa advindas das novas formas de locomoção que aproximaram 
distâncias, superaram velocidades e coligaram lugares, pessoas e 
culturas jamais vividas. Essa foi a era que deu início à revolução 
dos meios de transporte a ponto de chegarmos hoje à sociedade não 
apenas do automóvel, mas também da virtualidade conferida pelas 
redes. Diante dessas radicalidades, o filósofo alemão viu-se intriga-
do para compreender o sujeito da História, o “espírito da humanida-
de, que parece construir para si uma nova habitação” (Blumenberg, 
1990, p.89, grifo do autor)

Essa “nova habitação”, deflagrada no projeto da modernidade, 
ainda persiste em seus efeitos e transições. Mediante essas transfor-
mações, uma das mais patentes é a relação com o tempo que figurava 
como um sentimento dominante de provisoriedade, instabilidade e 
incerteza, vindo a lançar todos na tempestade histórica irrompida 
por aquelas revoluções que tinham tanto a capacidade de mover e 
impulsionar quanto de destruir e naufragar.

Foi nesse âmago social-econômico que o tempo monetarizou-se, 
incrementando a racionalidade econômica do capitalismo, apontado 
por Castoriadis (2004). Essa dominação voltou-se para além dos 
espaços externos e internos. Externo, enquanto um sistema que 
alcançou abrangência mundial, mas também interior porque não re-
percutiu apenas no espaço da fábrica, mas na totalidade da sociedade 
e da vida humana, indo do consumo à educação, da vida política à 
relacional, do espaço da fábrica à família.

Ao resgatar sua constituição histórico-social, verificaremos que 
com isso sua minuciosidade fez-se mediante demarcações temporais 
do que viria a ser compreendido como os traços definidores das eta-
pas do desenvolvimento humano (instaurados nas relações e nas ins-
tituições), com o surgimento da concepção de infância, adolescência, 
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idade adulta e terceira idade. Disso decorre o imaginário do tempo 
como o de ser solteiro e ser casado; tempo de ter e não ter filho(s); 
tempo para escolher uma profissão e para ingressar no mercado de 
trabalho, entre outros. São delimitadas fronteiras do tempo, espaço 
e relações, construídas ideologicamente – especificamente do que 
convergiria para o dentro e o fora do trabalho. Passa-se a combater 
o ócio ao mesmo tempo que se instiga o lazer, ao menos enquanto 
elemento rentável para o mercado.

Nesse jogo extenuante comparecem na linguagem cotidiana as 
expressões denunciadoras dessa conjuntura: “não perder tempo”, 
“ganhar tempo”, “correr atrás do tempo [perdido]”, “não esperar o 
tempo passar”, “tempo é dinheiro”. Há um voltar-se para si no que 
diz respeito ao uso “produtivo” do tempo, um poder exercido pelo 
capital que sobrepuja a experiência temporal singular do homem – 
a partir de uma concepção marxista, Sennett (2008) afirma que o 
trabalho sem o controle do trabalhador transforma o tempo em pro-
duto. Seria a vivência temporal esvaída e esvaziada que, nas palavras 
de Blumenberg (1990, p.114), significa “[...] dar tudo por tudo para 
utilizar o tempo que lhe resta e não dar tempo a mais ninguém”.

Assim, vemos como essa moldura temporal do capital, voltada 
para a produção, toma conta da moldura territorial e existencial que 
abarca o mundo social e dos afetos, o quadro de vida que Milton 
Santos (2002) nos ensina. Passam a ser delineados, na monocultura 
capitalista, sofrimentos, prazeres, morte e vida, condizentes com es-
sa lógica. Podemos verificar isso também na acepção de Blumenberg 
(1990), quando resgata a fala perplexa de Goethe em sua juventude 
que denunciava a transformação do mundo em inúmeras exigências 
“dantes podiam perder-se anos, agora nem um dia” (Blumenberg, 
1990, p.32). Da perda de dias, hoje se exaspera por minutos e segun-
dos. Dizem por aí: “não posso perder nem mais um segundo”.

Afinal, que tempo confuso é esse? Quais são os cálculos que 
operam racionalidades definidoras do que seriam ganhos e perdas? 
Com quem ficam o crédito e o débito dessa matemática tresloucada, 
capaz de trazer a vida e a morte tal como Pandora, que em sua bolsa 
carregava o bem e o mal. Pandora, suscetível de ser amiga e inimiga 
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dos homens, ao dialogar com Brás Cubas (Assis, 1994), afirmava de 
modo incisivo:

Porque já não preciso de ti. Não importa ao tempo o minuto que 
passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, 
supõe trazer em si a eternidade, e traz a morte, e perece como o ou-
tro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não te-
nho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque 
o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro tanto 
melhor: eis o estatuto universal. Sobe e olha. (Assis, 1994, p.11.)

Poderia ser essa onça o capital? Podemos pensar que sim, se veri-
ficarmos mais de perto como essa lógica é operada, quando Enriquez 
(1999a) demonstra os modos de controle social, principiados pela 
engrenagem organizacional que move o modo de produção capitalista. 
Entre as distintas modalidades de controle do social, constata-se que 
a maioria está assente na opressão (dissimulada ou não) que assume 
as formas de exploração e repressão. Juntas, elas enunciam o discurso 
da violência imediata e total, capturando os processos de subjetivação.

Exploração dos indivíduos e dos grupos totalmente submissos às 
leis do capitalismo selvagem, que fazem dobrar os corpos e corações, 
repressão que se exprime em todos os casos de questionamento ou 
mesmo quando uma ameaça dessa ordem é percebida aos olhos dos 
dirigentes. (Enriquez, 1999a, p.284, grifo do autor)

Essa sinalização, realizada por Enriquez (1999b), é visualizável 
no material narrativo, em que os barrageiros, enquanto trabalha-
dores-migrantes, com seus familiares, são (in)conformados a essa 
lógica, e o tempo do trabalho sobrepuja o tempo da vida, em que a 
distância requerida pela atividade produtiva não permite conjugar 
a do núcleo familiar e a de sua rede social. Dobrar os corpos e os 
corações é engendrar um processo de resignação que produz no tra-
balhador um silenciamento sofrente ao tentar adaptar-se ao tempo-
-espaço-relação laboral em detrimento de outras vivências.
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Isso pode se agravar mediante dois modos de controle destacáveis 
na atualidade, o controle dos resultados (pela competição econômica) 
e o controle organizacional (pela máquina burocrática). Estes preva-
lecem no universo das grandes organizações industriais, administra-
tivas e prestadoras de serviço – remetem ao controle do trabalho e do 
rendimento que os indivíduos realizam como dever. O controle dos 
resultados é um dos mais sutis e modernos porque apela à iniciativa 
e inventividade de cada trabalhador em seu dia a dia.

O importante, para os grupos, organizações ou indivíduos, é o 
sucesso nos negócios e na vida, sucesso reconhecido e invejado pelos 
outros, indispensável, de qualquer forma, para se manter na corrida 
e não se tornar desacreditado pelo sistema. A competição se esten-
de a todos os domínios: competição entre empresas, concorrência 
interna entre departamentos, rivalidade entre os indivíduos, entre 
universidades [...]. Todo mundo, pensando ter uma chance de fazer 
parte dos vencedores e tendo interiorizado o modelo da luta, aceita 
(mais ou menos bem) essa regra que dá à vida pública e privada seu 
caráter de espetáculo e teatralidade [...]. (Enriquez, 1999a, p.285, 
grifo do autor)

Essa exposição se vincula à de Batista e Codo (2007), ao afirma-
rem que as recentes dinâmicas de inclusão e exclusão instalam-se 
entre os trabalhadores nos restritos e seletivos espaços de trabalho 
disponíveis. Os indivíduos têm seus interesses, projetos e sonhos dis-
persos ou circunscritos aos ideários das organizações. Séculos de luta e 
militância, para tornar o trabalho mais seguro e pautado em leis de pro-
teção ao trabalhador, esvaíram-se em poucas décadas. O que persiste 
é a insegurança, a incerteza e a negociação permanente das condições 
de continuidade no emprego e, por sua vez, o prolongamento dessas 
consequências sobre o seu entorno social, familiar, afetivo e pessoal.

Tendo isso em vista, podemos avançar e apontar que a demar-
cação conceitual que faz prosseguir esse argumento é considerar o 
tempo símbolo social e cultural construído historicamente, o que 
refrata um processo de aprendizagem instaurado nas relações sociais 
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e nos processos de subjetivação conforme o contexto em cena. Além 
de gerar experiências temporais distintas, trata-se de um processo ci-
vilizador, como afirma Elias (1998) em sua minuciosa análise Sobre o 
tempo. Nessa obra são explicitadas diferentes conjunturas histórico-
-sociais que propiciaram diversas relações do ser humano com o 
tempo, tanto em sua percepção quanto nos distintos dispositivos de 
medição e significação temporal.

Nesses termos, como experienciamos o tempo no capitalismo 
neoliberal e quais são os seus efeitos? Para falar a respeito, preci-
samos delimitar o que Birman (2001, 2006), Boaventura de Sousa 
Santos (2008) e Sennett (2008) identificam, a partir de diferentes 
campos de conhecimento: o colapso do longo prazo para ascender ao 
curto prazo. Isso faz o passado e o futuro serem canibalizados pelo 
presente, o que oblitera o passado e apostasia o futuro14. Em função 
disso, os custos do presente são desmedidos.

Seus efeitos foram expressos na discussão de sintomas que assu-
mem as formas de mal-estar atuais e caracterizam as subjetividades 
contemporâneas, aspectos cuidadosamente apreciados por Birman 
(2001, 2006). De modo similar, essas noções também são verificadas 
no campo social por Sennett (2008) e Boaventura de Sousa Santos 
(2008), ao encontrar os processos de esvaziamento de sentido do 
presente, o do passado mostrar-se indisponível (e mesmo desconhe-
cido) e o do futuro ser algo ameaçador e temido.

Complementarmente a isso, Blumenberg (1990), em sua obra 
Naufrágio com espectador, ao partir de Lucrécio para pensar o nau-
frágio como metáfora da existência e ao passar por Schopenhauer 
para apontar o aspecto vinculado à memória, expressa a realidade 
que buscamos nomear:

 14 No jogo de palavras entre apostasia (ato de renúncia e renegação) e hipostasia 
(atribuir de modo abusivo uma realidade absoluta a algo relativo), vemos não 
apenas um futuro enquanto desejo, projeto e longo prazo fragilizados por 
advirem de um passado que sofre insistente esquecimento (apagamento), mas 
também uma ideia de futuro supervalorizada enquanto revelação ou progresso, 
que também desconsidera a história passada e a própria vivência do presente.
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Só a dor é que nos seria dada imediatamente, a satisfação e o 
prazer poderíamos conhecer só mediatamente, pela recordação do 
sofrimento e das privações passadas... A recordação de aflições ultra-
passadas seria precisamente o único meio de gozar os bens presentes. 
(Blumenberg, 1990, p.83, grifo do autor)

Diante dessa assertiva, verificamos que o preço do esmorecer da 
memória e da história (individual e coletiva) não aguarda um futuro 
breve ou longínquo para estabelecer suas perdas, mas se faz sentir 
no próprio presente. Este, carregado de dor e de sofrimento que, em 
vez de ser ponte/substância para outras saídas e criações, encerra-
-se em si mesmo, inaugurando um ciclo de repetições incessantes 
e despotencializadoras, como se certificaram Birman (2001, 2006) 
e Boaventura de Sousa Santos (2008). Não se elabora aquilo que se 
não puder recordar. Apenas se repete. Freud (1996) já nos advertia 
sobre isso, tanto em seus estudos do mal-estar na civilização quanto 
do aparelho psíquico.

Por outros contornos tempo-espaço-relacional

Como se inscreveram no real essas transformações rompantes no 
tempo, espaço e relação operadas, prioritariamente, pelo trabalho no 
modo de produção capitalista neoliberal?

Para arguir, começaremos pelo mecanismo do relógio repre-
sentando o capital, pois ele toma conta do tempo dentro e fora da 
fábrica, conforme Thompson (1998). Em seguida, traremos o tempo 
cronometrado como lógica do dinheiro e responsável pela dissolução 
das relações sociais, pautando-nos em Simmel (1998, 2005) e Milton 
Santos (2011). Por conseguinte, para conferir um pano de fundo em 
que duelam essas forças autômatas com as idiorrítmicas, recorrere-
mos a Barthes (2003). Por último, prosseguiremos para as formas 
de controle social de Enriquez (1999a) a fim de explicitar como está 
disposto todo esse dispositivo. Nesse percurso, outros autores com-
parecerão para nos respaldar nessa proposição analítica.
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Tal qual o dispositivo de um relógio, vemos um maquinário gi-
gantesco sendo regimentado para a produção da mais-valia. Thomp-
son (1998), historiador inglês de concepção marxista, atenta não 
apenas às consequências econômicas sobre a classe dos trabalhado-
res, mas também sobre a experiência e sua constituição histórica que 
forjam relações imersas em recorrentes conflitos. Nessa perspectiva, 
contextualiza que a atenção despendida no capitalismo moderno, 
para controlar o tempo no trabalho – mediante inúmeros artifícios 
que se sofisticaram conforme o capitalismo avançava no tempo, no 
espaço e nas relações –, tornou indispensável esse mecanismo de do-
mínio temporal para lograr seu funcionamento. Ele é a força motriz, 
capaz de sincronizar o universo laboral com as exigências do capital, 
visto que é a força de trabalho humano (conjugada entre trabalho 
vivo e trabalho morto) que será distribuída em uma divisão social 
em escala local e planetária. Para se garantir a produção e o lucro, 
que não conhecem limites, estabeleceram-se padrões reguladores 
dos gestos e dos movimentos dos corpos ao talante das máquinas.

Isso gerou profundas transformações nos modos de ordenar a vi-
da, dentro e fora do trabalho, ao coordenar (por que não condenar?) 
o uso do tempo conforme a lógica do mercador. Nesses termos, o 
marcador do relógio é um mero recurso do “grande mercador”, que 
aqui denominaremos de capital.

O que queremos dizer com isso? Que o marcador dos ponteiros 
do relógio na realidade reflete os prazos, as metas e todo o corpo 
infindável de exigências de produção. Sendo marcador do grande 
mercador, está em jogo o valor de troca, a mais-valia produzida pela 
força de trabalho consoante o mercado. O mercado, como vimos, 
obedece aos ditames neoliberais, e proliferam inovações e oculta-
mentos para sofisticar a exploração do labor. Isso se torna claro, 
quando passamos a associar de modo corrente tempo a dinheiro, o 
“correto” uso e emprego do tempo e toda a moral a ele associada – 
nitidamente apreciados por Thompson (1998) em seu texto Tempo, 
disciplina de trabalho e capitalismo industrial.

O tempo, na precisão dos relógios que adentraram nas fábricas no 
início da Revolução Industrial, conforme Thompson (1998), mais a 
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lógica do dinheiro, anunciada por Simmel (2005), explicitam o poderio 
do capital na reorganização temporal, logo, sua abrangência dos regis-
tros social e subjetivo passam a ser calculados por meio do relógio que 
ultrapassa o espaço da fábrica e adentra nos lares e no cotidiano.

Simmel (2005) ilustra esses efeitos sociais, por exemplo, ao de-
monstrar o tempo de espera e a ocasião de uma viagem perdida. Para 
ambos, os acontecimentos, essas vivências, além de serem percebi-
dos como perda de tempo irreversível, beiram à insuportabilidade. 
É o ordenamento tecnicista que invade todas as esferas da vida, 
efetuado principalmente nas grandes cidades, pautado pelo tempo 
fixo, cronometrado, regulado e sincronizado. As relações começam 
a ser pulverizadas: “na exatidão e na precisão de minutos da forma 
de vida, correm em conjunto rumo a uma formação da mais alta im-
pessoalidade, atuam por outro lado de um modo altamente pessoal” 
(Simmel, 2005, p.581).

A existência humana encontra-se em suas minúcias amarradas 
a uma rede de interesses monetários. Estes são os pontos nodais 
que delinearam relações inscritas nessa lógica de modo a afastar 
gradativamente círculos familiares e de proximidade que poderiam 
constituir relações mais duradouras e aprofundadas. Essa afirmativa 
é analisada em um contexto em que o dinheiro amplia de modo ini-
gualável vínculos entre diferentes homens, comunidades, cidades, 
estados e países por meio do novo modo de produção e comerciali-
zação em larga escala. Modos de produção anteriores ao capitalismo, 
como o feudalismo, não haviam propiciado uma vivência dessa am-
plitude (Simmel, 1998).

Não obstante, nessa tessitura social monetarizada, hábil para se 
aproximar no mesmo instante em que afasta, faz brotar o individua-
lismo de modo mais vigoroso. Apontamento que o autor faz diante 
da propagação das relações anônimas, distanciadas e desinteressadas 
do outro. Esses vínculos reproduzem as condições sine qua non do 
mundo conduzido pelo dinheiro. Quanto a isso, Elias (1994) tam-
bém partilha essa concepção, ao identificar nas cidades um trânsito 
de pessoas que perseguem seus próprios interesses e metas e que, 
mesmo estando próximas, fazem-se plenos desconhecidos.
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Percebemos que ao mesmo passo que o dinheiro conferiu liber-
dade e ampliação do espaço de circulação, para oportunizar novas 
relações, também impôs restrições aos laços sociais: afrouxamento e 
cortes em prol do valor dinheiro. O rigor e a austeridade imposta pela 
lógica econômica afetam a vida em suas distintas expressões e dimen-
sões, em que sua exatidão, seus cálculos e quantificações não produ-
zem “um estilo generoso na condução da vida” (Simmel, 1998, p.14).

Quão atual se faz essa análise de Simmel (1998) ao vivenciarmos 
um período histórico em que a lógica do dinheiro radicalizou-se em 
um capitalismo financeirizado? Para estimar isso, basta verificar 
a leitura do geógrafo Milton Santos (2011), atento em observar os 
impactos humanos, originários da globalização econômica neoli-
beral. Sua reflexão concebe o dinheiro em estado puro, instalado 
em um sistema de perversidade, violência e totalitarismos – que 
o autor prefere denominar de globalitarismo à globalização. Essa 
noção impõe um novo ideário de riqueza, prosperidade e equilí-
brio macroeconômico. Vemos os países integrantes desse sistema 
mundializado se reformularem, ao aderirem aos planos político-
-econômicos internacionais das agências multilaterais, o que resulta 
dívidas exponenciais.

São ainda o dinheiro e o consumo os grandes reguladores da vida 
individual e coletiva, como Simmel (1998) denunciava desde o sécu-
lo XIX. Afinal, se ele está “Fundado numa ideologia, esse dinheiro 
sem medida se torna a medida geral [...]” (Santos, M., 2011, p.56).

Não esqueçamos que estamos sob as marcas da economia do 
tempo em que o uso de um único relógio impulsiona um mesmo uso 
do tempo. Como dito, impera um relógio universal cujos ponteiros 
são movidos pela mais-valia universal no capitalismo financeiro. 
Suas engrenagens movem as atividades que constituem a vida coti-
diana, encerrando existências. A tirania do tempo se faz pela tirania 
do dinheiro, pois se vivem cada vez mais a monetarização do coti-
diano e a presentificação do dinheiro pelo fato de essas se tornarem 
também valor de troca.

O dinheiro move a economia e a deforma, assim como é capaz de 
levar seus tentáculos para todos os quadrantes da vida. Quem nos 
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mostra isso, sensivelmente, materializando-se no dia a dia? É Jatobá 
(2006), na literatura, ao explicitar o cotidiano do operário que volta 
para casa exaurido do trabalho. Um tempo imposto pelo grande 
mercador que muitas vezes é esquecido e invisibilizado, quando ul-
trapassa os portões da fábrica, porém, não deixa de ser denunciável 
ao se expressar no corpo e nos afetos daquele que foi subjugado a 
essa lógica:

Não se nota muito, pois é o caminho de volta. Não tem horário a 
cumprir. A hora da volta, a hora de se chegar em casa, não marcada 
num cartão de ponto. O cansaço do dia tira a vontade de reclamar. 
Alguns, dentro do vagão cheio, em grupos, mesmo sem poderem 
bulir, encostados à porta, cantam. Modinhas que o rádio e a tele-
visão toca. Outros ainda conseguem tirar algum sorriso da boca. 
Poucos. Heróis, acho. (Jatobá, 2006, p.55).

O dentro e fora do trabalho podem ser entendidos a partir de 
várias perspectivas em suas considerações, contudo, uma delas é 
destacável. Segundo Fausto Neto (1982), com o advento do capita-
lismo mais a intensificação do processo de urbanização, a sociedade 
passou a ser composta por duas unidades básicas: a fábrica (unidade 
produtiva) e a casa (unidade doméstica não produtiva).

O capitalismo e a urbanização são os coeficientes que geraram, 
nas sociedades contemporâneas, a especialização das atividades e 
da economia em larga escala. Para tanto, os empreendimentos do-
mésticos e os tradicionais modos de trabalhar foram desaparecendo 
para dar lugar à fábrica, empresa, escritório, comércio etc., os locais 
por excelência de concentração do trabalho produtivo e vinculado 
prioritariamente ao gênero masculino. O lar, enquanto unidade 
reprodutiva, passou a se restringir à esfera doméstica, ao gênero fe-
minino, tornando-se recluso e privatizado. Essa cisão entre unidade 
produtiva e reprodutiva pôde se manifestar de modo alusivo para 
dimensionar os (des)encontros trabalho-família dos barrageiros, es-
pecialmente por essa categoria profissional reiterar em suas relações 
esse rompimento, o que trouxe diversos desdobramentos.
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Sennett (2008) assinala uma grande transformação, datada do 
século XVIII, quando casa e trabalho sofrem uma disjunção. Até 
esse período, a família era o centro físico da economia, produzindo 
e consumindo o que produzia. Os ofícios eram exercidos no próprio 
lugar de moradia. A fábrica tornou-se um lugar distante da moradia, 
o topos do exercício do trabalho. Este último, cada vez mais dividido 
e especializado.

Nesse período, avistamos a construção das clássicas separações 
entre o público e o privado; a família recolhida à esfera pessoal e o 
trabalho, ao espaço produtivo; a divisão social do trabalho e as relações 
de gênero. Podemos averiguar de modo mais detido a gênese desse pro-
cesso e suas implicações nos estudos de diferentes autores e áreas de co-
nhecimento como Perrot (1991), Sennett (2008) e Thompson (1998).

Com base nessas discussões, tencionamos instaurar diálogos 
que permitam situar as charneiras entre o dentro e fora do trabalho, 
entre o público e privado. Isto é, tendo em vista nossos objetivos 
norteadores, buscamos compreender os laços que unem e apartam o 
trabalho e a família, os locais de residência e profissional que, juntos, 
conformam modos de vida e dizem de um ser humano que não é 
diviso, mas ideologicamente foi dividido.

Trata-se de avistar os lugares de produção e reprodução. Buscar 
encontrar as relações de interdependência entre o espaço social e o 
econômico (o do trabalho e o da família dos barrageiros) para colocar 
em evidência as eventuais contradições, seus hiatos e ambiguidades. 
Diante das mudanças das cidades, fruto da migração laboral e das 
relações contemporâneas de trabalho, pretendemos compreender as 
trajetórias existenciais que se combinaram entre empresas, profis-
sões, relações familiares e territórios de vida.

Interessante observar que o discurso dominante insinua que o 
trabalho ocupa apenas um curto período de vida que, geralmente, 
vigora por oito horas diárias. Todavia, com os diferentes teóricos 
referenciados, pudemos sinalizar como se deu a constituição desse 
imaginário, não apenas em virtude das transformações nas modali-
dades de trabalhar (sejam elas dentro ou fora de casa), mas do que se 
vive na instância doméstica e produtiva.
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Com Dejours (2008), a partir da concepção da Psicodinâmica do 
Trabalho, ao focar os elementos intersubjetivos e intrassubjetivos 
que vigoram no contexto singular laboral, vê-se uma contraposição 
à tradicional afirmativa ao discordar da separação entre dentro-do-
-trabalho e fora-do-trabalho:

A relação subjetiva com o trabalho leva seus tentáculos para 
além do espaço da fábrica ou do escritório, da oficina ou da empresa, 
e coloniza profundamente o espaço fora do trabalho [...] ela é radi-
calmente contraditada a partir do instante em que nos referimos à di-
nâmica dos processos psíquicos e sociais. O funcionamento psíquico 
não é divisível. (Dejours, 2008, p.103, grifo do autor)

O autor ainda assinala que a economia familiar é evocada pelo 
trabalhador, que no trabalho se engaja com o corpo, afeto e pensa-
mento e que na luta contra o sofrimento e as contrariedades a serem 
enfrentadas no trabalho aciona seu círculo de relações mais íntimas 
para manter seu funcionamento psíquico.

Ao encontro dessa perspectiva, Lasch (1991) afirma que a fa-
mília, para a classe trabalhadora, pode ser um importante recurso 
em sua luta pela sobrevivência. Essa menção também se reporta à 
discussão realizada por Franco, Druck, Seligmann-Silva (2010) ao 
exporem a situação do trabalhador precarizado:

O estreitamento do mercado de trabalho e o desmonte das alter-
nativas institucionais de proteção social alimentam esse processo. 
No caso de trabalhadores migrantes que vivem sozinhos, também 
faltam geralmente os suportes afetivos, o que favorece a desestabi-
lização psíquica, especialmente para aqueles que estão submetidos 
à discriminação e ao isolamento social nos locais de trabalho ou na 
situação de desemprego. Deve ser considerado, também, o valor – 
na proteção contra a desestabilização da saúde mental – dos apoios 
sociais e afetivos providos pelas famílias e, no caso brasileiro, muitas 
vezes pelas comunidades de conterrâneos – que oferecem casa e auxílio 
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alimentar aos desempregados. (Franco; Druck; Seligmann-Silva, 
2010, p.241, grifo dos autores)

As transformações decorrentes dos desdobramentos da globa-
lização econômica, além de atingirem o mundo laboral, trouxeram 
consequências também sobre as famílias, como afirma Oliveira 
(2007). A referida autora menciona que, na atualidade, a ciência e a 
humanidade têm como desafio lidar com as transformações intensi-
ficadas na década de 1990, a começar pela expansão do entendimen-
to do conceito família que deve aprender a integrar a complexidade, 
suportar a ambiguidade e compreender os conflitos que reverberam 
os campos socioeconômico e político-ideológico.

A nova ordem mundial mergulhou a organização familiar em 
outros parâmetros. Temos de investigar e discutir esse cenário, ao 
integrar outras esferas que interferem e constituem essa organiza-
ção social, para poder repensar decisões, impasses e possibilidades 
que envolvam escolhas e ações (individuais e coletivas) referentes à 
saúde, educação, moradia, bem-estar e qualidade de vida. Ao estu-
darmos a categoria socioprofissional dos barrageiros, pudemos dar 
visibilidade a esses processos e identificar generalidades e especifici-
dades que retratam essa acepção.

Em suma, deparamo-nos com a necessidade de integrar um ar-
cabouço investigativo, teórico-conceitual, em que seja reconhecida 
uma vivência do tempo que não se submeta totalmente à lógica do 
mercador e à do marcador, mas refrata a experiência humana nas tê-
nues fronteiras do dentro e fora do trabalho em sua constituição e em 
seus processos de subjetivação. Dito de outro modo, poder explicitar 
os efeitos do tempo de trabalho que contrapõem o tempo de vida.

Por outros processos de subjetivação

O resultado disso, em um mundo onde ser cliente é mais impor-
tante do que ser cidadão, é a acumulação de capital para uma minoria 
à custa de um endividamento exorbitante para a maioria. Quanto à 
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subjetividade, vê-se a reprodução, um círculo vicioso permeado 
pelo medo e desamparo. Um alimenta o outro, pois a busca desen-
freada do dinheiro é tanto causa como consequência deles (Birman, 
2001, 2006).

Um sistema perverso que deflagrou não somente uma guerra 
econômica, mas, sobretudo, entre os próprios seres humanos, como 
bem coloca Simmel (2005) ao ilustrar esse cenário:

O decisivo é que a vida citadina metamorfoseou a luta com a 
natureza por obtenção de alimento em uma luta entre os homens, de 
sorte que o ganho que se disputa não é concedido pela natureza, mas 
sim pelos homens. Pois nisso atua não somente a fonte mencionada 
da especialização, mas também uma mais profunda: aquele que ofe-
rece precisa tratar de criar necessidades sempre novas naqueles que 
corteja. (Simmel, 2005, p.587)

A psicossociologia evidencia esse aspecto na discussão que faz 
do cenário atual do trabalho. Vinculado à lógica neoliberal e indivi-
dualizante, não é apenas o trabalhador que está reduzido a si na res-
ponsabilização por seu sucesso e fracasso, mas também exposto aos 
efeitos da compressão espaço-tempo-relação, advindos da exteriori-
dade manifestada em urgências impostas pelas novas formas de ges-
tão e labor. Com o anteparo da tecnologia que a um só tempo libera e 
escraviza como também gera possibilidades e traz cerceamentos, não 
são flexibilizadas as relações do trabalhador com os prazos limítrofes 
para um quantum infindável de atividades, mas são incrementadas à 
carga de trabalho para além do espaço organizacional.

Trabalha-se cada vez mais para além do escritório e da fábrica. 
Aprisionado na imediaticidade do real e dos prazos, o curto prazo 
propaga-se na corrida contra o tempo, exigindo dedicação e quali-
ficação ininterruptas a fim de extrair eficácia máxima e ultrapassar 
marcas dos prazos e metas a serem batidas antes mesmo de atingidas.

A urgência do “isso era para ontem” é a força propulsora que tem 
tolhido vidas dentro e fora do trabalho, pois, nessa proposta, “Perder 
ou ganhar um minuto pode-se refletir em grandes perdas ou ganhos 
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financeiros” (Carreteiro; Barros, 2011, p.218). De fato, nessa conta 
uma proporção é certa: menos tempo está para mais trabalho. Uma 
equação impiedosa em que a medida a ser alcançada é a financeira 
em detrimento de quaisquer outras referências.

Nessa ordem não se extrai apenas a mais-valia, mas realiza-se um 
rapto da própria vida dos indivíduos submetidos a ela. O compor-
tamento maquinal se instala à custa dos desejos, sonhos e projetos 
existenciais. Vivências essas que os nossos narradores puderam re-
fletir ao apontar a invasão do dentro do trabalho (espaço das hidrelé-
tricas) sobre o fora do trabalho (o espaço doméstico). Isso se efetivou 
tanto pelo trabalhador exausto que chegava a casa e não participava 
de atividades familiares, pois tinha que cumprir os prazos enxutos e 
sucessivos turnos laborais, quanto o campo de dominação da empre-
sa sobre a casa, escola, família e cenário de moradia.

Nessa perspectiva, a subjetividade torna-se anquilosada em seu 
movimento, como anunciaram Capitão e Heloani (2003) ao analisar 
as condições e exigências do mercado de trabalho na atualidade. O 
amortecimento do sentido da vida se expressa em formas de evitação 
do sofrimento e nas diversas doenças ocupacionais. Não deixam im-
punes as marcas do sofrimento, infligidas ao corpo e à subjetividade, 
ao serem cerceados em seu movimento, criação e indagação.

Nesse ponto, cabe-nos recorrer ao conceito seminal de idior-
ritmia15, de Barthes (2003, p.21), para dimensionarmos esse de-
bate. Evocada por esse autor, essa terminologia possui origem na 
apreciação dos modelos religiosos, contudo, é relevante para nós 
sua releitura por ser um recurso para pensar “a história do nosso 
mundo”. Olharemos um pouco mais de perto essa reflexão para 

 15 Barthes (2003) menciona esse termo que pode nos auxiliar a pensar a singu-
laridade e a subjetividade. Na etimologia, idiorritmia é formado do grego e 
significa ritmo próprio, particular. Originalmente faz menção a um aglome-
rado de monges que viviam um gênero de vida particular. Diferenciado do 
das comunidades (cenobíticas) onde tudo era feito junto, vivia-se o próprio 
ritmo ao escolher o momento de fazer suas refeições, orações e atividades 
litúrgicas – passíveis de serem realizadas em períodos facultativos, além da 
existência de celas separadas.
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ponderar a cadência rítmica do grande mercador sobre os processos 
de subjetivação.

Com a imposição de distintas formas de controle social sobre a 
vida, fere-se aquilo que pretenda resistir, romper e desviar das nor-
mas do capital. Por isso, ao pensarmos a idiorritmia em seu campo 
semântico, podemos encontrar significados que se condensam e 
expressam a resistência ante o código imposto.

A idiorritmia possibilita reconhecer um ritmo próprio, atentar 
para a singularidade e subjetividade humana na vivência têmporo-
-espacial e relacional. Avista a existência de possibilidades de o 
sujeito modular a cadência heterorrítmica (imposição de um ritmo 
por outrem) de maneira a inserir-se em outra posição no código 
social. Com seu ritmo reavido, o indivíduo pode conjugar seu desejo 
(tempo de vida) com a estrutura social imposta (tempo de trabalho).

Barthes (2003) situa que idiorritmia seria um pleonasmo se não 
fosse a transição do significado de ritmo como algo sem fixidez, 
fluido e modificável para algo que passou posteriormente a ser en-
tendido como fixo, regular e demarcado:

Remete às formas sutis do gênero da vida: os humores, as con-
figurações não estáveis, as passagens depressivas ou exaltadas; em 
suma o exato contrário de uma cadência cortante, implacável de re-
gularidade. É porque o ritmo tomou um sentido repressivo (veja-se 
o ritmo de vida de um cenobita ou de um falansteriano, que deve agir 
de maneira regulada de perto pelo relógio) que foi preciso acrescen-
tar idios. (Barthes, 2003, p.16)

É essa contradição cerrada no termo que nos é interessante ex-
plorar. A subjetividade em sua força desejante e transformadora é 
capaz de interferir na história. Contudo, vive-se uma constituição 
de vida cerceadora com a lógica do grande mercador, como sinali-
zado até aqui. Posto isso, é sagaz a expressão de Barthes (2003) da 
heterorritmia, entendida aqui como uma sutileza do poder econô-
mico hegemônico ao perpassar a idiorritmia (desejos e vontades) e 
gerar a disritmia. Toda uma manobra de controle é realizada, pois 
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a atividade idiorrítmica é considerada uma marginalidade perigosa, 
resistente à integração e compactuação com a estrutura dominante.

Simmel (2005) continua a nos incitar a pensar nessa perspectiva 
com a sua categórica afirmativa do desencontro entre sujeito e tra-
balho. Sua proposição expressa as consequências da divisão social 
do trabalho e do desenlace social, operados pelo capital a partir do 
projeto da modernidade – o que deságua em uma realização exígua e 
subjugadora da subjetividade:

[...] o indivíduo está cada vez mais incapacitado a se sobrepor à cul-
tura objetiva. Ele foi rebaixado a uma quantité négligeable, a um grão de 
areia em uma organização monstruosa de coisas e potências, que gra-
dualmente lhe subtraiu todos os progressos, espiritualidades e valores 
e os transladou da forma da vida subjetiva à forma da vida puramente 
objetiva, talvez de modo menos consciente do que na prática e nos 
obscuros sentimentos que dela se originam. (Simmel, 2005, p.588).

 Barthes (2003) afirma que a utopia do viver-junto idiorrítmico 
não faz parte de uma utopia social, especialmente a marcada pelo 
cunho neoliberal. Um dos desafios primordiais do viver-junto seria 
encontrar e regular uma distância crítica, seja para além ou aquém 
do que produz a crise e gere possibilidades de um conviver que abar-
que a singularidade, desejos e vontades. Sendo assim, uma precípua 
distância a operar diante do tempo, do espaço e das relações que 
ultrapassem o ideário do grande mercador. Posicionados em deter-
minada distância, poderíamos ponderar melhor a realidade e seus 
efeitos, logo, obter espaços de manobra para garantir a vida em suas 
expressões singulares.

Isso significa experimentar uma distância que não quebre o afeto 
e recaia em uma visão egoísta impeditiva do conviver, mas que venha 
garanti-lo. Seria no pathos das distâncias que poderíamos usufruir 
da ternura16. Não um distanciamento da ordem da mesquinharia, 

 16 Gostaríamos de pensar a ternura em termos éticos, reconhecedora dos afetos e 
das subjetividades, uma vez que o substantivo não remete apenas à brandura do 
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higienismo e individualismo que na sociedade de consumo torna 
os espaços mais amplos um artigo de luxo e uma nova mercadoria a 
ser consumida. Não. O autor situa-a em uma categoria valorativa, 
ética e política, habitada pela delicadeza e as necessárias diferenças 
existenciais:

Delicadeza seria: distância e cuidado, ausência de peso na rela-
ção, e, entretanto, calor intenso dessa relação. O princípio seria: lidar 
com o outro, os outros, não manipulá-los, renunciar ativamente 
às imagens (de uns, de outros), evitar tudo o que pode alimentar o 
imaginário da relação = Utopia propriamente dita, porque forma do 
Soberano Bem. (Barthes, 2003, p.260)

Com efeito, o viver-junto está para ser construído nas relações 
capazes de conjugar singularidades, podendo ser então aprendido, 
experimentado e vivido. Compor com distintas idiorritmias um 
ritmo coletivo entre tempo de trabalho e tempo de vida. Avistando 
isso, poderíamos viver-junto o tempo, o espaço e as relações de outro 
modo que não o seja da lógica do dinheiro proposta na monocultura 
temporal do capital. Por consequência, teríamos que redimensionar 
de modo conjunto, no campo social, o trabalho, tornando-o mais 
humanizador, bem como instaurar outros processos de subjeti-
vação condizentes a esse intento, inclusive na vivência do traba-
lhador-migrante que continuamente tem de rearranjar distâncias 
afetivo-relacionais.

Caleidoscópios familiares

Os olhares das instituições educacionais, de saúde, sociais, cul-
turais, políticas, econômicas, jurídicas e religiosas estão voltados, 

carinho, mas também da tristeza e do sofrer da condição humana. Seria viver es-
ses afetos, nomeá-los e negociá-los de modo legítimo no campo social, inclusive 
do trabalho e da família.
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em distintos ângulos, de modo a penetrar nos poros da instituição 
familiar. Há um aparato normativo, discursivo e institucional pron-
to a defendê-la, culpá-la, adestrá-la ou normatizá-la. O peso sobre 
essa instância, exaustivamente presente em discursos e ações, pode 
ser visto numa acepção corrente: a família como a “célula mater da 
sociedade” (Fausto Neto, 1982, p.13).

Verificamos duas concepções sociológicas influentes que buscam 
explicar a instituição família a partir de dois eixos: 1- a sociologia 
tradicional, que a defende e a tem como refúgio e ordem social; 2- a 
sociologia, que a ataca por entendê-la como instituição repressiva e 
burguesa.

A primeira posição está calcada na função que a família possui 
para a sociedade, enquanto organizadora e mantenedora. É ela quem 
vincula o indivíduo ao socius, ao fornecer os papéis e valores sociais, 
a partir de um sistema sociocultural estabelecido. Desse modo, ela 
possibilita a inserção do indivíduo na sociedade. A família, nesse 
prospecto, é um subsistema societário, que garante a reprodução da 
vida individual e social mediante o processo de socialização e contro-
le. Essa noção propõe o fortalecimento da família para que se possa 
garantir a manutenção da própria sociedade.

A segunda posição é uma reação contra a anterior. A família é 
entendida como uma instituição repressiva e burguesa com as finali-
dades de alienar e subjugar seus membros, especialmente as mulhe-
res, jovens e crianças. Enquanto instituição, sua função seria manter 
o status quo. Quanto ao termo burguês, entende-se a coadunação 
que se fez entre família e formação social no modo de produção ca-
pitalista com vistas a garantir a propriedade privada e a perpetuação 
da sociedade de classes. Essa perspectiva advoga uma dissolução 
dessa instituição enquanto ameaça para a liberdade e autonomia do 
indivíduo.

Nessas duas posições, a família é reduzida a explicações ideológi-
cas e culturais (de base econômica e social) que a circunscrevem no 
âmbito privado, tornando-a sem valor para o contexto mais abran-
gente. De qualquer forma, observamos que ambas as concepções são 
redutoras e simplistas.
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Para ir além e encontrá-la em sua complexidade, devemos nos 
voltar aos modos de vida delineados na conjugação dos laços familia-
res com a realidade histórico-social da sociedade atual. Os autores a 
que recorremos nos abrem possibilidades compreensivas da família 
para irmos adiante do entendimento desta como unidade produtiva/
reprodutiva e poder avistá-la como recurso, uma rede de relações 
pessoais e afetivas diversificadas que podem ser acionadas ou não 
para lidar com questões de sobrevivência e de projeto de vida (em 
sua abrangência individual e social). Especialmente para explicitar 
os arranjos promovidos no grupo familiar dos barrageiros, trabalha-
dores-migrantes que, ao vivenciar distintas realidades de trabalho 
em territórios diversos, acabam por ter dinamizadas suas relações 
mediante um deslocamento de papéis, funções e gêneros.

Nessa perspectiva, a família se define fundamentalmente como 
um conjunto de sociabilidades e singularidades que se organiza, 
desorganiza e reorganiza, expressando distintos arranjos relacionais. 
Pode ser acionada ou não, pode ser solidária ou rival, expressar confli-
tos ou soluções conforme as situações vividas, inclusive as de trabalho. 
Quanto a isso, serão os nossos narradores, nos capítulos subsequentes, 
que conferirão vida, ao nos apresentarem seus modos de ser-trabalhar-
-viver envoltos nos (des)arranjos familiares. Entretanto, antes de che-
garmos lá, precisamos falar um pouco mais sobre família.

Recuperando as temporalidades da família na 
sociologia das ausências

A família não é algo novo, se considerarmos a dependência do ser 
humano ao nascer e por ser esse o primeiro grupo a pertencer, o qual 
se convencionou denominar de família. Contudo, enquanto institui-
ção, da forma como a conhecemos na contemporaneidade, é recente, 
tanto por sua atual composição quanto por suas funções.

[...] o que entendemos por família (pai, mãe, filhos; esposa, marido, 
irmãos) é uma instituição social recentíssima – data do século XV – e 
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própria da Europa ocidental, não existindo na Antiguidade, nem 
nas sociedades africanas, asiáticas e americanas pré-colombianas. 
Mostram também que não é um fato natural, mas uma criação 
sociocultural, exigida por condições históricas determinadas [...]. 
Na Antiguidade, família não era o que é hoje para nós (pai, mãe e 
filhos), mas era uma unidade econômica constituída pelos antepas-
sados e descendentes, pai, mãe, filhos, genros, noras, tios e sobri-
nhos, escravos, animais, terras, edificações, plantações, bens móveis 
e imóveis – pessoas e coisas eram propriedades do patriarca (despotes 
ou pater-familias). (Chaui, 2000, p.315-566)

Identificamos a historicidade em torno dessa instituição, prin-
cipalmente ao atravessar intensas modificações a partir da moder-
nidade. Todavia, é preciso avançar para conhecer o sujeito social e 
seus processos de subjetivação em relação a esse grupo. Reclamamos 
concepções que não venham prescindir as inúmeras composições e 
possibilidades que a família admite, mas que reconheçam seu caráter 
diverso e plural, para tanto, algumas releituras devem ser elaboradas 
sobre essa instituição – como aponta Beck-Gernsheim (2011).

Quanto a isso, há inúmeras publicações17 que este texto não 
poderia comportar em que a família ora é exaltada (tida como salva-
dora da sociedade e o recôndito do ser humano), ora é desconjurada 
(maldita e um entrave à liberdade e à sociedade). São duelos que 
pendem para o “familismo” ou “individualismo”, para a “institui-
ção sagrada” ou a “instituição maldita”, um refúgio ou uma ameaça 
à existência, esperança e decepção.

Segundo Machado (2001), há pesquisadores que buscam encon-
trar o modelo geral e padronizado do que seria a família brasileira 
e aqueles que persistem em encontrar a diversidade de modelos e 
composições familiais. Não cabe aqui fazer uma análise exaustiva 

 17 Pesquisadores de diferentes áreas que buscaram tanger a polissemia, em torno 
da concepção de família, refratam no título de suas obras esse aspecto: A famí-
lia em desordem (Roudinesco, 2003), Colcha de retalhos (Arantes et al., 1993), 
Família em movimento (Cerveny et al., 2007), La reinvención de la familia (Beck-
-Gernsheim, 2011), entre outros. 
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dessas tradições teóricas, mas assinalaremos algumas referências 
como pontos norteadores de nossa investigação e como justificativa 
de nossa escolha conceitual.

O primeiro passo é conceber que, ao investigar a família, depara-
mo-nos com uma diversidade de bibliografias e campos de saber que 
lançam olhares diversos e, muitas vezes, antagônicos. Usufruiremos 
desse sortimento. Com efeito, não partiremos de um consenso de 
autores e conceitos, mas buscaremos expor nos próximos tópicos os 
seminais dissensos das produções científicas sobre a família, debates 
que possibilitem interrogar e vislumbrar sua dinamicidade.

Perante isso, podemos problematizar: o que promove a diver-
sidade, resistências, criações e reinvenções que desafiam a ordem 
vigente? Ao buscar tanger isso, esperamos encontrar não somente as 
forças conformadoras e reprodutoras, mas redescobrir o novo e o re-
inventar que há nessa instituição. Como? Para fomentar a discussão 
de família em sua historicidade dentro da nossa proposição teórico-
-metodológica, buscamos o conceito da sociologia das ausências em 
Boaventura de Sousa Santos (2002, 2004). Ao situar a temporalidade 
nesse aporte conceitual, podemos nos deparar com questões, fatos 
e existências que nos escapariam enquanto pesquisadores e atores 
sociais.

A linearidade temporal que se faz em juízos de valores e em regi-
mes de verdade na ciência e na sociedade produz uma temporalidade 
e uma simetria em sentido único18. Uma história que possui uma 
versão e voz oficial. Ela faz, por exemplo, emergir uma ideia de com-
posição e funcionalidade de família que, se de um lado invisibilizam 
possibilidades diferentes de famílias, de outro tecem um imaginário 
do que seria a “boa e adequada”. São as duas faces da mesma moeda 
da monocultura temporal linear19.

 18 A simetria a que Boaventura de Sousa Santos (2004) faz menção são os ca-
minhos histórico-analíticos que expressam uma referência explicativa para o 
ponto de partida e o de chegada, entendidos como únicos e verdadeiros.

 19 Como visto, é interessante lembrar que Benjamin (1994a) já combatia essa 
linearidade histórica em 1940 ao escrever suas 18 teses sobre o conceito de 
história. Dialogamos as teses 14 e 15 com a monocultura linear de Boaventura 
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O que queremos dizer com isso? Nessa linearidade histórica, 
delimita-se para cada momento uma família, a de “ontem” seria 
a patriarcal, por exemplo, e a de “hoje”, a nuclear ou recomposta. 
Nessas redutas demarcações são ignoradas outras possibilidades que 
se refiram não apenas aos seus novos arranjos e composições, mas à 
própria perspectiva histórica em que diferentes formas e temporali-
dades podem coexistir.

Nesses preceitos, podemos tecer uma análise que busque recu-
perar as múltiplas experiências e modos de existências por meio das 
constantes reinvenções da família ao longo da História. Ao apreciar 
a coexistência de tempos que se efetivam na instituição familiar, 
verificamos que a dimensão “ontem” e “hoje” está presente e é a 
substância que possibilita delinear um futuro próximo, porém sem o 
apagamento do passado.

Esse caráter dinâmico reporta à “elasticidade” familiar contem-
porânea a que Sarti (2010) se refere para compreendê-la em seus 
laços esgarçados e inovadores que contrapõem um modelo idealiza-
do e naturalizado. Remonta às análises de Beck-Gernsheim (2011) 
sobre os padrões difusos de relacionamento em que identificar seus 
contornos está cada vez mais complexo, principalmente a partir do 
século XXI; tanto para a política e a vida cotidiana quanto para o âm-
bito científico são inúmeras as questões que indagam o que e quem 
constituem a família hoje.

A família, como situa Giddens (2000) e os referidos autores, 
remete às relações20 macrossociais, mas também às pessoais e 

de Sousa Santos (2002, 2004) ao contestar o ideário de história como fatos dis-
postos em um continuum. Para Benjamin (1994a), o tempo histórico é objeto de 
construção e está saturado de “agoras”. São temporalidades que se produzem, 
se ressignificam e se (des)encontram, não livre de tensões, mas imersas em jogo 
de forças e de exercícios de poder. 

 20 Giddens (2000) traz uma curiosa constatação acerca da historicidade do termo 
“relação” e de seu uso que se generalizou de modo recente. A palavra “relação” 
se difundiu com maior vigor, a partir de 1960, remetendo à ideia de esfera 
privada em termos de intimidade e compromisso com alguém, não se vincu-
lando apenas à sexualidade, mas se estendendo aos pais, cônjuges, parceiros, 
filhos, amigos e conhecidos. O autor delimita o uso prosaico e corrente que 

(Des)encontros_trabalho-familia__(MIOLO)__Graf_v1.indd   96 27/01/2016   08:24:28



(DES)ENCONTROS TRABALHO-FAMÍLIA  97

singulares, uma vez que diz respeito à intimidade, afetividade e 
subjetividade. Deslindá-las é buscar identificar transformações fun-
damentais que nos acometem em meio a uma realidade marcada por 
inseguranças e incertezas diante de um “mundo turbulento, difícil e 
desconhecido” (Giddens, 2000, p.189, tradução nossa).

Temporalidades para as famílias: caleidoscópios em 
suspensão

Apresentaremos, de forma sucinta, como que em uma suspensão 
temporal, os principais marcos históricos que distintos autores reto-
mam para investigar a família, seja para situar sua dinamicidade, seja 
para fazer mera oposição entre modelos.

Birman (2007) destaca duas mudanças fundamentais, apon-
tadas pela literatura sociológica e antropológica, para discutir as 
reinvenções da família da modernidade para a atualidade, discussão 
essa que parte da família extensa (patriarcal) e da família nuclear 
(burguesa) para apontar suas transformações.

A família extensa remetia a um espaço onde conviviam distintas 
gerações, além do casal parental central e seus descendentes. Junto 
a esse cerne, havia os agregados e extensões em que propriedades, 
coisas e pessoas condensavam-se em uma relação de pertencimento 
e submissão à autoridade absoluta e incontestável da figura do pai, 
o patriarca.

Para Trigo (1989), a ordem patriarcal convergiu para uma po-
lítica de manutenção e transmissão do patrimônio. Não havia no 
casamento espaço para os interesses pessoais, pois a finalidade 
principal da aliança matrimonial era de ordem econômico-social, 
a contiguidade do status, preservação da herança, fortalecimento 
de grupos de parentescos e do poder do capital. Nesse quadro, essa 
formação familiar correspondeu à manutenção de um sistema de 

essa acepção assumiu na atualidade com a seguinte pergunta: “como vai a sua 
relação com...?”.
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dominação política e econômica, atrelado ao modo de produção ca-
pitalista, conforme Engels (2010). De modo correlato, Chaui (2000) 
menciona o fato em sua obra ao afirmar que o patriarca era não so-
mente o chefe de família, como detinha a vontade absoluta.

O poder era exercido por um chefe de família ou de famílias (clã, 
tribo, aldeia), cuja autoridade era pessoal e arbitrária, decidindo 
sobre a vida e a morte de todos os membros do grupo, sobre a posse 
e a distribuição das riquezas, a guerra e a paz, as alianças (em geral 
sob a forma de casamentos), o proibido e o permitido. (Chaui, 
2000, p.480)

 Do século XVIII em diante, delineia-se a vida familiar moder-
na21. Através de outros espaços físicos e simbólicos começa a surgir 
a família burguesa e nuclear. Iniciam-se outras composições diver-
gentes da família extensa e pré-moderna. Burguesa porque há um 
incremento do poder social e econômico assumido pela burguesia 
no Ocidente durante o recrudescimento do capitalismo. Sua força 
e ascensão passam a pautar as relações sociais e culturais daquela 
época em diante.

Vemos, com a historiadora Perrot (1991), o percurso que cons-
tituiu essa unidade social nuclearizada em torno da ideia de lar. O 
processo de individualização dá-se por meio das relações de intimi-
dade e de espaço privado, pois ocorre um distanciamento cada vez 
maior da família em relação à sociedade circundante, isto é, a ordem 
familial encontra-se circunscrita à esfera doméstica em oposição à 
área pública, visto que esta é tida como hostil e estranha, não digna 
de confiança.

Forjam-se normas de conduta e valores moral, matrimonial, 
de higiene e de relacionamento, tidas como adequadas. O reduto 

 21 Especificamente no cenário brasileiro, Outeiral (2003) demarca esse período de 
transição da família patriarcal para a nuclear com dois fatos sociais: 1- o período 
de 1940-1950, com o intenso fluxo migratório, advindo da zona rural para a ur-
bana, quando as cidades cresceram de forma acentuada e caótica; 2- a inserção 
da mulher no mercado de trabalho.
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familiar, o “ninho”, gravitava em torno da figura paterna. Ao redor 
dele, estavam os filhos e a esposa. A figura do chefe de família reme-
te ao provedor, se não único, o principal responsável pelo bem-estar 
e pela educação dos filhos. À mulher, como um ser especial, cabia o 
cuidado com a casa e os filhos. Estava reduzida à reprodução e ao tra-
balho doméstico. Contudo, por meio de seu papel enquanto figura 
maternal, a mulher passou a ter incrementada a sua função mediante 
o cuidado e a gestão do espaço doméstico e de seus infantes, porém, 
com diversas sujeições ao pátrio poder familiar. Essas transforma-
ções irromperam com a família extensa, gerando outros modos de 
ser, relacionar, trabalhar e viver (D’incao, 1989; Donzelot, 1986).

Na atualidade, particularmente o cenário familiar brasileiro 
reverberando o internacional, segundo Birman (2007), Machado 
(2001) e Sarti (2010), houve uma profunda transformação, a partir 
de 1950 e 60, com a assunção de outras posições sociais da mulher na 
sociedade. A força propulsora foi o movimento feminista, em que a 
relação da mulher perante o homem requisitava igualdade, buscava 
reconhecimento e conquista de outros papéis, inclusive sua inserção 
no mercado de trabalho.

Essa condição alçou maiores proporções com o controle da na-
talidade por meio da inovação dos métodos anticoncepcionais, con-
cedendo à mulher a escolha de ser ou não mãe e a vivência do desejo 
e da sexualidade desprendidos da reprodução. Com a profissão e a 
educação acessíveis e priorizadas pela mulher, sua independência 
financeira possibilitou o desejo de realização enquanto sujeito sin-
gular e a desatou da maternagem, deixando de ser o papel materno a 
forma que lhe conferisse reconhecimento e valor.

Isso pode ser percebido de maneira mais clara a partir do período 
da consolidação do Estado moderno, impulsionador do avanço do 
processo civilizatório, transformador da conduta e dos sentimentos 
humanos. Soma-se a isso o privilegiamento do indivíduo em relação 
à comunidade. A família passa a isolar-se, pois a privacidade é valo-
rizada e oposta ao mundo social e exterior (D’incao, 1996).

Segundo Giddens (2000), na Idade Moderna, o amor e a se-
xualidade vinculam-se, denotando outras formas de relações, 
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aproximações e exercícios de poder. Esses componentes se articulam 
com outros fenômenos da existência humana e passam a correspon-
der a valores eleitos e tidos como apropriados a uma época, como 
assinala Chaui (2000, p.437):

Nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos 
comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos 
(família, classe e grupo social, escola, religião, trabalho, circunstân-
cias políticas, etc.). [...] Dessa maneira, valores e maneiras parecem 
existir por si e em si mesmos, parecem ser naturais e intemporais, 
fatos ou dados com os quais nos relacionamos desde o nosso nasci-
mento: somos recompensados quando os seguimos, punidos quan-
do os transgredimos.

As transformações nas relações de gênero, atreladas às transfor-
mações sociais, econômicas e culturais na busca por relações mais 
libertárias, democráticas e igualitárias, geraram profusas transfor-
mações na família. A inovação tecnológica e sua dissipação social 
propiciaram o aceleramento desse processo de transição.

 A descendência desprende-se dos laços de consanguinidade e 
surgem possibilidades de fertilização, reprodução assistida, banco 
de sêmen e barriga de aluguel, oriundos das novas tecnologias repro-
dutivas, disseminadas a partir de 1980, o que levou a mudanças não 
apenas nos modos de conceber, mas também de constituir novas for-
mas de paternidade e de maternidade, de relações de gênero e de com-
posição familiar, como especificam Sarti (2010) e Beck-Gernsheim 
(2011). Isso vai desde a dissociação da gravidez, como fruto da relação 
sexual entre homem e mulher, até os impactos do exame de DNA que 
permite identificar a paternidade e responsabilizá-la, transformando 
também o lugar masculino, garantido até então pelo patriarcalismo. 
São os direitos da criança e da mulher, logo, os da família, que pas-
sam a ser reformulados também no plano jurídico22.

 22 Devemos atentar para essas mudanças na legislação, especialmente as que 
puderam contrapor os primórdios do Código Civil brasileiro de 1916, que 
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A conjugalidade passa a ser vivida em outros parâmetros, mes-
mo em meio à crise das identificações, do mal-estar na contempo-
raneidade e da fragilidade dos laços sociais e afetivos. Se outrora o 
casamento era um negócio, haja vista que amor e o matrimônio não 
se vinculavam e o desejo não tinha vez, com as transições deflagra-
das por meio da construção da família burguesa, os sentimentos 
modernos fazem reluzir a protagonização de um sujeito de desejos. 
São acionados outros modos de amar e se relacionar. Como expõe 
Enriquez (2003, p.14): “proclama-se o amor para exorcizar o ódio 
ou a indiferença”. Com essas mudanças, os laços afetivos passam a 
se sustentar enquanto houver o desejo de estar junto e de investir na 
relação, seja esta hétero ou homoafetiva. Abrem-se possibilidades 
de se nutrir uma relação amorosa não restrita ao prazer erótico, mas 
que envolva a expansão e potencialização do ser e da existência, 
como teorizam e apreciam, com distintos olhares, Birman (2007) e 
Enriquez (2003).

Outra variante é a inovação da composição familiar, as famílias 
recompostas. Frutos de novas conjugalidades e relações, as famílias 
diferem-se da tradicional família nuclear, pois nessas novas rela-
ções os filhos dos respectivos cônjuges passam a compor uma nova 
e atual família. Os filhos passam a integrar tanto a nova relação 
de um de seus progenitores como a de outra figura parental, am-
pliando as possibilidades de vivências familiares e de convivência 
com novos membros. Mas não se trata apenas de ampliação, há 
um deslocamento vigoroso que passa da importância do grupo 
para a de seus membros, como assinalam Machado (2001) e Beck-
-Gernsheim (2011).

Há também o aumento das famílias monoparentais, integradas 
pela figura paterna ou materna, em que o número de membros 
é reduto. A monoparentalidade tem se incumbido do sustento 

reconhecia e legitimava a supremacia masculina, relegando a figura feminina a 
uma série de restrições acerca do acesso ao trabalho, à propriedade, educação e 
autonomia (Samara, 2002).
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financeiro, dos cuidados e das responsabilidades na criação do(s) 
filho(s) que até então eram partilhadas por meio da conjugalidade.

O que se constata nessa conjuntura são transformações nas 
sociabilidades e nos modos de subjetivação, gerando-se grandes 
modificações na sociedade como a terceirização, a delegação da edu-
cação e da socialização primária a babás, creches e escolas – diante 
do relativo esvaziamento das figuras paternas e maternas no cuidado 
com as crianças. O estilo adolescência se prolonga tanto nos filhos 
como nos próprios pais, transformando as relações de autoridade 
parentais, as quais se diferenciam cada vez menos das de seus filhos 
(Birman, 2007).

Isso faz com que vivenciemos um período singular acerca dessas 
transformações. Mudanças a serem compreendidas em seus desdo-
bramentos e reverberações quanto à dessacralização e desidealização 
da família.

Temporalidades das famílias: caleidoscópios em 
movimento

No tópico anterior, destacamos algumas das principais classifi-
cações da composição familiar. Apontamos transformações e ino-
vações, tanto no que diz respeito ao âmbito social, cultural, político 
e econômico quanto aos processos de subjetivação. Contudo, como 
nos atemos à questão da dinamicidade familiar e da coexistência de 
temporalidades, sinalizaremos as distintas temporalidades familia-
res de forma a romper com os marcos históricos que empreendem 
uma leitura estática (de simples sucessão e/ou superação de modelos 
familiares).

Nossa concepção é a da coexistência desses modelos, especifi-
camente o da família extensa (patriarcal) e da família nuclear (bur-
guesa), ao longo da história, e sua constante reinvenção, o que faz as 
modalidades do “ontem” e do “hoje” coexistirem no presente. Ou 
seja, um passado que se faz presente e um presente que se faz futuro, 
pois falar de família é se deparar com a sua multiplicidade, tais como 

(Des)encontros_trabalho-familia__(MIOLO)__Graf_v1.indd   102 27/01/2016   08:24:28



(DES)ENCONTROS TRABALHO-FAMÍLIA  103

as peças do caleidoscópio23 que revolvem e se combinam de diferen-
tes formas a cada movimento. Ademais, é nesse caleidoscópio em 
movimento que conseguiremos compreender os distintos arranjos 
das famílias dos barrageiros, especialmente por carregarem consigo 
as marcas da migração laboral, oportunizadoras de enlaces e desen-
laces dentro e fora do espaço doméstico e do laboral.

 A família brasileira de ontem se faz ainda presente e remete a um 
futuro não longínquo, ao pensarmos nas constatações da pesquisa 
de Machado (2001) sobre o grande modelo referencial na literatura 
científica e na sociedade brasileira colonial: a família patriarcal. 
A partir disso, podemos inferir dois aspectos. Primeiro, a família 
patriarcal, no que se refere às relações de gênero (subjugação da 
mulher pelo homem) e o poder e divisão de trabalho assimétrico (no 
espaço doméstico e laboral), não foi suplantada na atualidade. Há 
um passado recente que apresenta, ainda hoje, seus reflexos e im-
prime conformações familiares. Segundo, tanto no período do Brasil 
Colônia quanto na atualidade existiram e existem modelos distintos 
do patriarcal. É preciso assinalar esse fato referente ao passado para 
situar o presente.

A ideia de essa monocultura temporal persistir faz que se acre-
dite em uma época do Brasil colonial desprovida de outras formas 
familiares que não fossem as patriarcais e que na atualidade o pátrio 
poder familiar, o qual exerce subjugação da mulher pelo casamento/
conjugalidade ou por seu companheiro, tenha desaparecido.

Historiadores, sociólogos e antropólogos brasileiros já destaca-
ram a importância da “família patriarcal” tal como caracterizada 

 23 A etimologia “caleidoscópio” vem do grego e é formada pela conjunção das 
palavras belo; forma; olhar. Essa raiz nos sugere um significante em que o olhar 
do pesquisador deve se posicionar por meio de uma postura ética, estética e 
política que possibilite a redescoberta das formas de existir para poder apreciá-
-las. Desse modo, tal qual o artefato ótico do caleidoscópio, que possibilita 
arranjos múltiplos se formarem conforme o movimento, somos convidados a 
rever o percurso da produção científica e do real a fim de reconhecer o caráter 
dinâmico da vida e as distintas possibilidades de existência ao longo da história, 
não restrita a modelos pré-estabelecidos.
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por Gilberto Freire (1980) [1933] em “Casa-grande e Senzala” e em 
“Sobrados e Mocambos” (1951) [1936], para a construção social 
de um tipo de modelo familiar que fez efeito em toda a sociedade 
colonial, mas também no período da Independência, da República 
até a contemporaneidade, senão para impor uma mesma forma de 
família, mas para instaurá-la como modelo referencial. (Machado, 
2001, p.15)

Destaca-se na exposição da autora que, apesar de esse modelo 
se impor e legitimar-se do período colonial à atualidade, ainda nos 
séculos XIX e XX se fazia presente, embora invisibilizado, desqua-
lificado e negado – como situa Boaventura de Sousa Santos (2004) 
sobre a relação da temporalidade dominante sobre a dominada – a 
presença constante e expressiva de famílias monoparentais com 
menor número de integrantes, concubinagens e rearranjos distintos, 
especificamente as das classes populares.

Essa evidência pode ser confirmada nos estudos de Samara 
(2002) que, ao analisar os recenseamentos da população no Brasil 
nos últimos 150 anos, identificou que as famílias extensas patriar-
cais não foram as composições predominantes na história da família 
brasileira a partir do período colonial24. A mesma autora destaca 
que, no meio urbano, no século XVIII, embora não reconhecidos 
oficialmente nem valorizados, havia uma multiplicidade de mo-
delos e formas familiares que transformaram os comportamentos 
vigentes acerca do papel restrito de gênero, da rigidez na divisão de ta-
refas e de trabalho. Essa conjuntura estava atrelada às novas relações 

 24 Importante notar o predomínio que o modelo patriarcal da obra de Freyre 
(1963), Casa grande e senzala, atingiu na literatura científica. Essa obra, que 
data do início do século XX e refere-se às áreas de lavoura canavieira do Nor-
deste, fez dessa modalidade familiar o parâmetro de análise para investigações 
das famílias brasileiras, generalizando de modo equivocado ao ignorar outras 
temporalidades, etnias, grupos sociais, regionalidades, contextos econômicos 
e culturais, relações de gêneros e migração que geraram outras composições 
familiares (Samara, 2002).
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mercantis que o Brasil colônia vivenciava – o que desmistifica o sis-
tema patriarcal como único modelo possível de família nessa época.

Disso podemos depreender que um passado presente, pouco (re)
conhecido, faz-se perceptível ainda hoje. Isto é, não é novidade nem 
exclusivo da atualidade um arranjo familiar (ao menos quanto ao 
número médio de integrantes) mais simples e reduto, com poucos 
componentes por família25. Essa composição já se fazia presente na 
maior parte do período do Brasil colônia, conforme registrado em 
censos do século XIX (Samara, 2002). Outro dado importante da 
pesquisadora é sobre o chefiamento e a manutenção econômica de 
famílias por mulheres. Esse fato se fazia expressivo já em meados 
de 1800.

Tudo indica, portanto, ao menos na primeira metade do século 
XIX, os domicílios de pessoas pobres eram, geralmente, chefia-
dos por mulheres, que contavam com o trabalho da família para 
sobrevivência [...]. Em todos esses lares era comum a liderança 
feminina, organizando as tarefas, gerenciando os pequenos negócios 
e exercendo o controle da família, o que, sem dúvida, fugia à regra 
do modelo patriarcal [...] as evidências históricas examinadas são 
enriquecedoras para repensarmos o perfil da nossa família na atuali-
dade e a complexidade de padrões que existiram nos séculos XVIII e 
XIX nas diferentes regiões, etnias e grupos sócio-econômicos, o que 
comprova que ao menos numericamente a família brasileira não era 
sinônimo de família extensa. (Samara, 2002, p.37)

Temos que reconhecer que o modelo patriarcal prevalecia no 
imaginário social (e por que não científico?) por se apresentar, ideo-
logicamente, como ideal e necessário para a manutenção da divisão 
de classes e manutenção do status quo. Conferia prestígio, moral e 
reconhecimento social. Percebemos essa lógica sendo reiterada no 

 25 Em São Paulo, em 1836, os censos apontavam que predominavam as famílias 
nucleares, sendo o número médio de habitantes por domicílio de uma a quatro 
pessoas (Samara, 2002).

(Des)encontros_trabalho-familia__(MIOLO)__Graf_v1.indd   105 27/01/2016   08:24:28



106  DANIELE ALMEIDA DUARTE

atual modelo adotado, que concebe como ideal a família nuclear 
burguesa, pois são a sua forma e a composição que determinam o 
que é família “completa”, “funcional” e “estruturada”. O que fugir 
desse parâmetro, se não for taxado como “incompleto” e “desestru-
turado”, é ignorado ou normatizado pelos dispositivos de controle 
do Estado e do capital.

Contudo, como tratamos de uma instituição que não cessa de se 
reinventar, em que o indivíduo e o social se encontram e a realidade 
macro e microssocial se tocam, temos de buscar recursos teóricos e 
metodológicos que legitimem essas coexistências históricas.

É nos termos dessa lógica que a modernidade ocidental produz 
a não-contemporaneidade do contemporâneo, e que a ideia de si-
multaneidade esconde as assimetrias dos tempos históricos que nela 
convergem. (Santos, B. S., 2004, p.15)

Entendemos que a atualidade traz as marcas de produções e 
processos que coexistem, fazendo que composições e lógicas das 
famílias de ontem (como os resquícios da família patriarcal, cujo 
código hierárquico, de poder e de gênero são bastante divisos e de-
siguais) ainda se façam presentes26. De modo similar, o presente se 
faz futuro, quando avistamos transformações não livres de tensões 
e de conflitos, oriundos das transições sociais, econômicas, cultu-
rais, tecnológicas e dos processos de subjetivação. Desse confronto, 
podemos avistar três possibilidades: as famílias que se reinventam, 
gerando rupturas e transformações dos modelos ideários; as que se 
reinventam na esteira da reprodução e repetição; e as que, por meio 
de novos arranjos geradores de relações, poderes, afetos e laços, estão 
por ser conhecidas e compreendidas em seus efeitos.

Constatar esses aspectos é fundamental para podermos proble-
matizar o contexto dos barrageiros, se o cônjuge deste, ao escolher 

 26 Machado (2001) desenvolveu pesquisas sobre esse tema o qual denomina “pa-
triarcado contemporâneo” ao mencionar as relações de gênero ainda desiguais e 
com marcas da violência do homem sobre a mulher. 
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manter uma atividade produtiva remunerada, fora de casa, consegue 
romper a lógica centrada no gênero masculino que ressoa o patriar-
calismo. Poder indagar como as peças desse caleidoscópio se movem 
a fim de compreendermos como os sentidos e configurações familia-
res dos barrageiros conseguem romper ou manter as temporalidades 
do “ontem” e do “hoje”.

Outro aspecto a destacar da combinação do ontem e do hoje27, 
que nos faz chamar o passado presente e o presente futuro com a 
finalidade de situar as temporalidades que coexistem, diz respeito 
às pesquisas de Fonseca (2005), Machado (2001) e Sarti (2010). As 
referidas autoras, em estudos respectivos, constatam que a família 
estendida não desapareceu nem tende ao desaparecimento iminen-
te perante a família nuclear, principalmente no que diz respeito às 
classes populares investigadas em suas pesquisas. Aliás, mesmo 
as famílias monoparentais podem se encontrar vinculadas às fa-
mílias extensas, independente de classe social, pois podem estar 
em relação de não oposição, mas de complementaridade de rede 
de parentela, de circulação, de sociabilidade, de solidariedade, de 
reciprocidade, de ajuda e cuidado mútuos. Essa característica é um 
arranjo inventivo e criativo. Um recurso diante das necessidades de 
luta pela sobrevivência. Vemos nesse contexto as relações de gênero 
também se diversificando, os cuidados com os filhos não se res-
tringindo apenas à figura parental (paterna e/ou materna), além do 

 27 Se fôssemos mais longe nessa discussão acerca da temporalidade, capaz de 
conjugar passado e presente, retomaríamos as análises de Giddens (2000) que 
contestam a existência da família nuclear apenas na modernidade. O autor afir-
ma que, a partir do século XVII, já se podiam encontrar na Europa Ocidental 
famílias não extensas cujo tamanho médio era de 3,04 (Reino Unido) e 4,75 
(Inglaterra) pessoas. Além disso, o autor menciona que a recomposição familiar 
e a dissolução de famílias se faziam presentes de modo intenso nos períodos 
pré-moderno e moderno, não tão diferente da atualidade em que esses mesmos 
fatores atuam em função do predomínio maior de divórcios. Contudo, o que se 
referia aos primórdios da modernidade e pré-modernidade e o que interferia na 
continuidade dos vínculos familiares, por exemplo, eram as elevadas taxas de 
mortalidade infantil e materna (ou mesmo a morte da esposa ou do marido), 
fatos passíveis de dissolver a família.
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próprio redimensionamento do que é privado e público nas relações 
de vizinhança e comunidade.

Sobre esse aspecto, Giddens (2000) identifica modalidades de 
família europeia entre os séculos XVI e XIX que se assemelhavam 
à família nuclear. Essas relações, podendo incluir desde parentes 
mais distantes até as relações comunitárias, não possuíam fronteiras 
delimitadas que as separassem umas das outras, mas se constituíam 
de forma complementar. Embora a conjuntura histórica e social se 
diferenciasse, e aqui não pretendemos fazer justaposições atem-
porais, queremos situar que em momentos históricos distintos as 
famílias puderam se (re)(de)compor e vivenciar relações próximas 
entre o público e o privado, entre a família e a comunidade, tal como 
Fonseca (2005), Machado (2001) e Sarti (2010) nos apresentam com 
os resultados de suas pesquisas recentes. Essa constatação é exem-
plar para apreendermos a dinamicidade de seus arranjos ao longo da 
história dessa instituição.

Nesse ínterim, a cisão entre família extensa e família nuclear 
não se deu para todas as formas familiares a partir da instauração 
da modernidade e da constituição da família nuclear burguesa. Pelo 
contrário, os dados atuais das mencionadas autoras nos sugere que 
essas relações não ficaram em um passado remoto nem tendem 
ao desaparecimento, mas foram ressignificadas e reinventadas em 
novos contextos sociais, familiares e subjetivos. Daí advém nossa 
terminologia “passado presente” como forma de explicitar esse 
aspecto, haja vista que se trata de uma premissa analítica da coexis-
tência de temporalidades.

Por sua vez, quanto ao termo nomeado como “presente futuro”, 
devemos reconhecer a conotação de possibilidades que se delineiam 
na atualidade. Dito de outro modo, seriam os traços esboçados pelas 
transformações familiares em curso que sugeririam formas e expres-
sões de seu caráter dinâmico e criador, contudo, ainda a se definir de 
modo mais preciso e aprofundado, mas sem deixar de manifestar sua 
existência. Para isso, Machado (2001) e Giddens (1993) apontam al-
gumas tendências. A primeira diz respeito à composição familiar que 
possibilita relações de gênero, funções, papéis, vínculos e provedores 
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de família podendo ser vividos de modo mais igualitário. A segunda, 
as famílias recompostas, permite outros laços a serem feitos entre 
padrastos, madrastas, filhos de outros relacionamentos etc. Outra 
tendência a se difundir são os espaços e ações mais individualizados 
que comportam negociações e escolhas que não necessariamente 
venham a envolver ou incluir o parceiro, isso é perceptível em várias 
dimensões como moradia, projeto profissional, criação dos filhos 
etc. Nesse prospecto, a autora também identifica relações entre avós 
e netos que tendem à diminuição e distanciamento, pois as filiações 
dos pais adultos restringem-se ao seu núcleo e se desprendem da 
sobreposição ascendente.

Devemos admitir que essas são expressões de algumas trans-
formações identificadas. Parte delas remete às relações de gênero, 
de filiação e concepção que possibilitam o reinventar e rearranjar 
em outros parâmetros a família, algumas delas apontando para a 
diversidade e igualdade. Elas não são únicas nem lineares. Tampou-
co definidoras dessas transições. Precisamos conhecer melhor seus 
desdobramentos, suas temporalidades e como esse presente articula 
o passado e se projeta em um futuro.

Giddens (2000) nos convida a problematizar essa questão, que 
vai ao encontro da nossa perspectiva de temporalidade quando 
ontem e hoje se mostram convergir. Vejamos o que o sociólogo britâ-
nico nos diz ao retomar Boswell (1995 apud Giddens, 2000, p.192-
193, tradução nossa):

Na Europa pré-moderna, o casamento costumava começar 
como um contrato de propriedade, centrava-se posteriormente 
na criação dos filhos e terminava convertendo-se em amor. Na 
realidade, poucos casais se casavam “por amor” mas, com o passar 
do tempo, muitos chegavam a se amar à medida que organizavam 
sua casa, criavam os filhos e compartilhavam as experiências da 
vida. Quase todos os epitáfios dedicados a esposas ou esposos que 
se conservam desvelam um afeto profundo. Pelo contrário, na 
sociedade ocidental atual, o casamento quase sempre inicia com 
amor, depois se centra também na criação dos filhos (se os há) e 
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termina – frequentemente – ocupando-se das propriedades, quan-
do o amor já não existe e é apenas uma lembrança distante.

Diante disso, Giddens (2000) aponta que a família na contem-
poraneidade tem sido atravessada pelo consumo, as novas relações 
de trabalho e do capital que geram possibilidades e ao mesmo tempo 
produzem limitações. As relações de propriedade não desaparece-
ram, até porque o sistema de produção permaneceu, mas o que se vê 
são atuações das forças do capital no ideário neoliberal se sobrepon-
do à família, à casa, às relações, à intimidade e aos afetos – o tempo 
de trabalho colonizando o tempo de vida, como havíamos discutido 
em tópicos anteriores.

Acerca do assunto, os estudos de Scheinvar (2006) são seminais. 
A autora verificou que, ao se estabelecer a institucionalização de um 
modelo (hegemônico) de família, fortalecem-se as forças que fazem 
dela um espaço de privatização do social em um sistema controlado 
pela lógica individualista e privada. Isso se constitui porque a famí-
lia, enquanto elo entre o público e o privado, tem sido posicionada 
como alvo estratégico para a efetuação de cobranças e intervenções 
do controle social.

E de que maneira essa privatização do social na família se efe-
tivaria? Scheinvar (2006) apresenta alguns elementos. O primeiro, 
situado do fim do século XIX em diante, no Brasil, menciona os 
efeitos da adoção do modelo higienista, calcado no poder do médi-
co. Instrumentaliza-se um ordenamento social por meio da articu-
lação entre família moderna e os aparelhos do Estado. São lançadas 
bases do conhecimento científico que, enquanto dispositivo de 
captura, abrange a esfera social e subjetiva por meio do esquadri-
nhar das dimensões espacial, arquitetônica, biológica, educacional, 
afetiva etc.

Um aspecto que vem reafirmar essa discussão e avançar na aná-
lise dessa conjuntura, em que as vias de captura se operacionalizam 
não somente mediante o aparelho do Estado, mas a partir do ordena-
mento dos afetos e do amor, é apontado na obra de Costa (1979, p.23):
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O ponto culminante da união conjugal era o amor. Mas, ao 
contrário do amor romântico, o amor higiênico era pragmático. Re-
clamava seus vínculos com a sexualidade e procriação. [...] Caberia, 
portanto, perguntar o que levou o pensamento médico a recorrer ao 
amor quando, do ponto de vista da higiene, ele estava perigosamente 
contaminado pela noção do amor romântico. Tanto mais quanto, à 
primeira vista, o simples controle da sexualidade no casamento pa-
recia poder cumprir a contento a missão disciplinar médico-estatal 
junto ao casal. Estas questões encontram algumas de suas respostas 
quando se analisa o enfoque tático dado pela higiene à simbiose entre 
sexo e amor. Num primeiro nível, observa-se que o amor tornou-se 
necessário à higiene porque era um dos poucos estandartes morais 
disponíveis na luta contra os valores patriarcais. Em particular, na 
luta pelo direito de escolha afetiva e pessoal do cônjuge contra as 
razões do grupo familiar. Neste registro, os médicos aderiam, sem 
restrições, ao amor romântico.

Esse modelo potencializa o padrão da família nuclear e burguesa, 
individualizando a responsabilidade por problemas sociais e for-
matando concepções de saúde, higiene, normalidade e segurança. 
Nesse bojo, firmam-se práticas institucionais e exercícios de poder, 
baseados nas relações de filantropia, clientelismo, paternalismo e 
autoritarismo. Como consequência, há uma crescente despolitiza-
ção, culpabilização dos pobres e das famílias que fogem ao modelo 
nuclear burguês, um incremento da cultura submissa e desagrega-
dora, que operam individualmente e que buscam conter o movi-
mento social, além da crescente falta de autonomia e depredação de 
práticas e ações coletivas.

Como isso se operacionalizou na existência dos barrageiros? Essa 
questão foi elementar para que nos atentássemos não para uma clas-
sificação de modelos familiares da conjuntura dos barrageiros, mas 
para circunstanciar sua trajetória social e seu enredo familiar, tecidos 
no campo da migração laboral, econômico e político-ideológico.

Diante desse complexo quadro, Scheinvar (2006) assinala que é 
preciso sair de uma produção naturalizada, generalizada e unívoca 
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de família para que esta possa vir a protagonizar e intervir nos pro-
cessos a que está submetida. Nega-se uma única definição de fa-
mília que redunde na homogeneização desta para se afirmar uma 
concepção que abarque a sua diversidade, que não oculte os efeitos 
das estruturas políticas, sociais e econômicas do modo de produção 
capitalista neoliberal. Disso, depreendemos que a família não é ape-
nas transformada por essas forças, mas também pode agir em sua 
transformação.

Por fim, a partir desse percurso, culminamos na afirmativa: “a 
família ainda é como era e a família não é mais a mesma” (Oliveira, 
2007, p.10). A autora dessa afirmação diz que podemos comprovar 
no Brasil a existência de diversos arranjos familiares, a diversidade 
de modelos coexistindo com formas que, ao entrelaçar um passado 
e um presente, projetam um futuro. Essas temporalidades não estão 
em vias de extinguir sua ambiguidade nem sua contradição, o que 
reafirma nossa posição de que a coexistência de diferentes tempo-
ralidades familiares forja a pluralidade familiar – força capaz de 
perdurá-la e transmutá-la simultaneamente.

Considerações sobre o caleidoscópio familiar

Ao nos referirmos aos caleidoscópios, remontamos ao movimen-
to paradoxal e tensionado que as transformações históricas, sociais, 
culturais e econômicas expressam acerca da existência humana e de 
seus processos de subjetivação. Todavia, não devemos esquecer que 
nessas forças os indivíduos, os grupos sociais e as próprias famílias 
produzem outros arranjos com essas peças, logo, outras formas de 
viver podem ser encontradas e ressignificadas por meio de suas 
experiências sociais e subjetivas mediante as artes de viver. A cada 
movimento, nesse confronto do sujeito social com a realidade, confi-
guram-se não somente impedimentos e obstáculos, mas reinvenção 
e criação da família e do social.

Entendemos que importantes pesquisadores, como os citados até 
aqui, trouxeram contribuições científicas relevantes sobre o tema da 
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família brasileira ao se reportarem ao horizonte discursivo da me-
táfora da “colcha de retalhos” (Arantes et al., 1993). Esses autores 
não apenas realizaram um resgate histórico da diversidade da orga-
nização familiar para além dos modelos hegemônicos, refutando-os, 
como também apontaram seu caráter sócio-histórico e político-
-econômico que uma análise desse tema deve conter para haver uma 
devida contextualização.

Sendo assim, a perspectiva da colcha de retalhos permitiu avan-
ços inestimáveis no debate sobre a instituição familiar. Contudo, 
almejamos um passo adiante ao optarmos pela terminologia calei-
doscópio a fim de ampliar a necessária problematização nesse campo 
de estudo e por este termo comportar de maneira mais contundente 
o caráter dinâmico, dialético e polissêmico do insistente (re)inventar 
dessa instituição.

Nesse prisma, pudemos debater ao longo deste capítulo dois ei-
xos dominantes que se apresentam como opostos na literatura cien-
tífica sobre os arranjos familiares: o modelo da família patriarcal e 
extensa (a família de ontem) e o modelo da família burguesa nuclear 
(a família de hoje). Essas leituras, quando entendidas como modelo 
estático e linear, na perspectiva da monocultura temporal, impedem 
de reconhecer a coexistência, complexidade e diversidade familiar 
presentes ao longo de toda a história brasileira.

Diante disso, poderíamos perguntar se de fato essas modalidades 
foram superadas na atualidade ou mesmo se estão em vias de desa-
parecer e/ou serem superadas. Ao chegarmos à conclusão de que a 
família é constantemente reinventada, mesmo dentro desses tradi-
cionais arranjos, podemos passar da pergunta: quais são os modelos 
de família existentes? para a seguinte: quais são as formas de se viver 
a família? Logo, quais são os sentidos e significados atribuídos pelos 
sujeitos (barrageiros) àquilo que denominam de família?

A partir desse olhar, podemos avistar a singularidade que nela 
reside, uma vez que, para sobreviver, é preciso rearranjar a norma, 
reinventar o modelo preconizado pelo ideário dominante, pois es-
tes são insuficientes e distantes da realidade vivida. Insuficientes 
porque não bastam em si mesmos como únicos modelos possíveis 
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de se viver a família (ou mesmo defini-la), uma vez que não são 
capazes de abarcar as reais condições existenciais em sua diversida-
de e adversidade. Insuficientes porque os sujeitos sociais em suas 
diferenças e experiências produzem um conjunto de conhecimentos, 
perspectivas, desejos e anseios que, por meio da astúcia e da inventi-
vidade, podem encontrar outros subterfúgios e saídas diante de suas 
necessidades e dos imperativos da realidade – que dentro do padrão 
predominante e dual de família não seriam viáveis ou nem mesmo 
possíveis de conferir resposta.

Percebemos que as atuais transformações referentes às relações 
de poder e a de gênero delimitaram novas configurações para o que 
era tradicional no modelo familiar, principalmente para possibilida-
des que ensejam o avanço da desconstituição (ou questionamento) 
do patriarcalismo. Consoante a Giddens (1993, 2000), seria arriscar 
a dizer que as mudanças experimentadas na família, em seus arran-
jos, matrimônios, composições, formas de amar e conviver, suas 
relações de gênero entre outros, fazem-se irreversíveis. Isso porque 
foram transformadas não apenas as possibilidades de se constituir 
família, mas também o indivíduo e a sociedade.

Entretanto, não podemos omitir que a família, enquanto um 
“entre” na relação indivíduo e sociedade, é um topos estratégico para 
exercício de poder, controle e dominação. Somado isso às perversas 
formas neoliberais que têm solapado os laços sociais, vivenciamos 
uma contemporaneidade cravada pela crise das instituições, do indi-
vidualismo narcisista, do Estado reduzido, da cidadania frágil e ne-
gada. Esse é o cenário propício para que a importância da família seja 
reativada e ao mesmo tempo sobrecarregada, o que vem torná-la alvo 
tanto das políticas libertárias quanto das reacionárias (Sawaia, 2010).

De que modo, então, a família teria subsistido ao longo da histó-
ria a essas forças que buscam homogeneizá-la e dominá-la? É possí-
vel encontrar indícios disso na afirmação de Sawaia (2010) de que, se 
a família permaneceu na história da humanidade, foi em razão de sua 
principal força: o valor do afeto. Ela é uma instituição que, afora suas 
forças coercivas, possui a capacidade de promover aos indivíduos 
um protagonismo social, experimentar a sensibilidade e vínculos 
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que permitem viver o comum – além de poder ser um recurso ma-
terial e imaterial para a manutenção da própria sobrevivência. Essa 
afirmativa é deslindada pela autora sem romances, tampouco a 
ideais e estereótipos que costumam rondar a família.

Longe desse engano, a autora não nega os conflitos e sofrimentos 
que são sua condição e empreende uma releitura em que há um pon-
to de conversão: das imposições que ela sofre, uma manobra é feita: 
fazer outro uso daquilo que lhe é designado. Isso possibilita emergir 
as artes de viver que De Certeau (2012) afirma, ao empreender uma 
leitura da sociologia do cotidiano: no lugar de disciplina e normati-
vidade, poder viver a liberdade. Experimentar a autonomia e criar 
outros modos de existência.

Ao tratarmos dos (des)encontros trabalho-família, tal como um 
caleidoscópio ao rearranjar suas peças a cada movimento, veremos 
nas narrativas como essas contraposições, produtoras de paradoxos, 
vêm à tona, ao nos debruçarmos sobre os dispositivos da empresa 
que ao mesmo tempo que promovem controle também podem gerar 
aproximação; como a colonização do tempo de trabalho sobre o de 
vida pode produzir projetos familiares, articulados ao registro la-
boral; como o individualismo, constituído no neoliberalismo, pode 
produzir solidariedades e ajuda mútua entre essa categoria profis-
sional; como migrar pode depredar referências e pertencimentos en-
quanto forja novos vínculos, relações e redescoberta de si e do outro.

Nessas circunstâncias, em que pudemos conjugar trabalho e 
família, deparamo-nos com a pluralidade e contradição que existem 
em torno da instituição familiar. Isso exigiu um constante indagar 
integrado ao percurso investigativo, como nos sugere Machado 
(2001): traçar caminhos norteadores para uma análise elucidativa, 
aqueles que fizessem menção às diferenças; estas, sim, seriam a “na-
ta” das análises (Machado, 2001, p.18). É poder superar modelos 
ideais (ideológicos) que não somente limitam o campo de análise, 
mas também ignoram a interlocução entre as diferenças familiares, 
as temporalidades e as áreas de conhecimento.

Também compartilhamos com a concepção de Corrêa (1993), 
em que outra forma de captar as temporalidades familiares dos 
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barrageiros seria a abertura para o estudo contextualizado de grupos 
familiares, investigações que se aproximassem da riqueza do cotidia-
no e de suas especificidades.

Esse foi o caminho que permitiu estabelecer pontes entre o 
contexto sociossubjetivo e a pluralidade familiar a fim de superar 
dicotomias: o externo e interno, público e privado, objetivo e subje-
tivo, material e imaterial. Uma análise dialética e persistente que não 
negou suas contradições e polissemias, mas se atreveu a trabalhar 
com elas.

Finalmente, diante do mal-estar, dos riscos e incertezas que acome-
tem a sociedade, suas instituições e processos identificatórios – como 
havíamos mencionado no início deste subcapítulo –, deparamo-nos 
com o ressurgimento da família como instância capaz de constituir 
outra ordem simbólica, social e de legitimação para o sujeito – seja 
para a tirania do capital neoliberal seja contra as crises das instân-
cias referenciais (Estado, partido, Igreja, nação, trabalho etc.). Esse 
insurgimento, de acordo com Roudinesco (2003), é possível se a 
família promover uma condição, um lugar social e de subjetivação, 
capazes de conjugar o eu e o nós, a diversidade e a alteridade para 
o sujeito constituir-se – ser uma superfície enraizadora. Contudo, 
será preciso que o passado presente e o presente futuro não deixem 
de ser reinventados. Fagulhas de possibilidades acerca disso Beck-
-Gernshein (2011) nos aponta, como o próprio título de sua obra 
sugere, em La reinvención de la familia.
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