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RESUMO 

O objetivo deste artigo consiste em refletir acerca da utilização de entrevistas narrativas na pesquisa 
geográfica. A intenção dirige-se, portanto, ao uso do instrumento, embora também faça alusões ao 
objeto abordado nos depoimentos colhidos para análise, como recurso de ilustração do manejo da 
técnica. A consecução desse objetivo demandou a elaboração de um estudo de caráter teórico-
empírico que analisou três entrevistas cuja função destinava-se a produzir informações para 
investigações acadêmicas da área da Geografia, sendo duas realizadas por Abdelmalek Sayad com 
imigrantes argelinos radicados na França e uma terceira, que foi concedida aos autores deste estudo 
por uma trabalhadora doméstica no Brasil. Além disso, foram consultadas fontes bibliográficas que 
discutem técnicas e métodos de investigação científica a partir do uso da entrevista.  Os resultados da 
experiência sugerem que a alternativa revelou-se muito adequada aos objetivos dos trabalhos 
analisados. No entanto, o uso dessa estratégia de prospecção torna-se mais eficiente quando 
cominado com outras técnicas, como a observação, o registro fotográfico dos espaços visitados e 
mesmo conversas informais com os sujeitos da pesquisa, além do exame criterioso da literatura 
correlata e dados estatísticos disponíveis acerca do objeto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A proposta do presente trabalho consiste na prospecção e análise de informações utilizando 
como instrumento de coleta de dados a entrevista narrativa. A atividade foi concebida como proposta 
da Disciplina de Metodologia Qualitativa: Entrevistas Narrativas na Pesquisa Geográfica, oferecida no 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, onde os 
autores realizam seus estudos de doutoramento. Dessa forma, a elaboração desta reflexão revestiu-se 
de uma natureza pedagógica, na medida em que os autores encontram-se na fase de construção de 
suas próprias propostas de pesquisa e, dessa forma, poderão avaliar a pertinência do uso de 
estratégias metodológicas semelhantes em seus procedimentos de investigação científica. 

 O objetivo deste artigo consiste em refletir acerca da utilização de entrevistas narrativas na 
pesquisa geográfica. A intenção dirige-se, portanto, ao uso do instrumento, embora também faça 
alusões ao objeto abordado nos depoimentos colhidos para análise, como recurso de ilustração do 
manejo da técnica. A consecução desse objetivo demandou a elaboração de um estudo de caráter 
teórico-empírico que analisou três entrevistas cuja função destinava-se a produzir informações para 
investigações acadêmicas da área da Geografia, sendo duas realizadas por Abdelmalek Sayad com 
imigrantes argelinos radicados na França e uma terceira, que foi concedida aos autores deste estudo 
por uma trabalhadora doméstica no Brasil. Além disso, foram consultadas fontes bibliográficas que 
discutem técnicas e métodos de investigação científica a partir do uso da entrevista. 

 A proposta do trabalho previa a análise de entrevistas já publicadas e, complementarmente, a 
coleta de um depoimento piloto para avaliação das implicações práticas da atividade. No primeiro caso, 



foram selecionadas entrevistas realizadas por Sayad (1998), apresentadas no artigo “Elghorba: o 
mecanismo de reprodução da emigração”. O texto compõe um dos capítulos da obra “A imigração ou 
os paradoxos da alteridade”, que foi prefaciada por Pierre Bordieu e publicada no Brasil pela Edusp em 
1998. O objeto de estudo discute a imigração argelina para a França e o universo dos imigrantes, em 
especial a conturbada relação de pertencimento.  No que concerne ao exercício empírico de coleta de 
depoimento pelos autores deste informe, optou-se pela narrativa de uma diarista no Brasil. Nesse caso, 
o objeto reporta-se ao processo de mudança do perfil dessa categoria de trabalhadores no país. 

 Nos próximos blocos serão apresentadas as entrevistas, seguidas de apontamentos de 
análise, que também foram ancorados em conversas informais dos autores com pesquisadores que 
utilizam esse tipo de instrumento em seus estudos e, portanto, detêm alguma expertise no seu uso. 
Sucedendo a análise são apresentadas as conclusões do estudo e as referências utilizadas. 

 Tanto a realização da entrevista quanto os procedimentos de análise foram orientados pelos 
pressupostos colhidos em Santos (2011); Weller e Pfaff (2010); e Willes; Rosenberg e Kearns (2005). 

 

2. AS ENTREVISTAS DE SAYAD E A QUESTÃO DA IMIGRAÇÃO 
 

 O debate contemporâneo acerca da imigração e movimentação de pessoas pelo mundo 
encontra na obra de Sayad um dos principais esteios. O autor é responsável por uma inovação na 
abordagem do tema, uma vez que propõe que o migrante seja observado não apenas como força de 
trabalho, mas como um fato social complexo e com múltiplas facetas. 

 O contexto de vida de Sayad, ele próprio um imigrante argelino da região da Cabília, assim 
como os condicionantes históricos, parecem ter sido determinantes para a natureza de sua obra e para 
a singularidade da trajetória daquele a quem os amigos referiam como o “Sócrates da Argélia”. 

 “Elghorba: o mecanismo de reprodução da emigração”. Eis o intrigante título com que Sayad 
abre o primeiro capítulo da obra em que constrói uma densa reflexão acerca da imigração e da 
condição do emigrante/imigrante e na qual apresenta as entrevistas que são objeto desta análise. 

Embora a leitura tenha se revelado bastante agradável, não há como omitir que ela se inicia 
com o desconforto de encontrar uma expressão desconhecida para o leitor já no título. Tal mistério, 
cuja solução só é apresentada nas páginas finais do texto, deu margem a diferentes elucubrações dos 
resenhistas, afinal o autor, que publicou o artigo originalmente em francês, teria feito questão de usar 
um termo árabe no título do trabalho, como uma forma sutil de marcar sua própria condição de 
migrante? E mais, não há uma nota do tradutor para o português para o termo, seria isso também 
deliberado? Apenas para ilustrar tais possibilidades, quando finalmente é explicitado o sentido da 
expressão, que significa “exílio”, os autores desta reflexão já haviam se socorrido aos contatos de 
ascendência árabe, que indicaram, além dessa, outras conotações, tais como “tensão” e “pesar”. 

Antes de apresentar a forma como Sayad organizou o capítulo que é objeto desta análise, 
convém mencionar que a obra como um todo consiste em uma coletânea de artigos que o autor 
publicou entre 1975 e 1988, em diferentes periódicos. Assim, há uma introdução geral do livro que 
apresenta um panorama da produção do pesquisador e no início de cada capítulo há uma breve 
contextualização mais específica para o tópico nele abordado. O texto em tela foi publicado 
originalmente pela Actes de la Recherche em Sciences Sociales, em março de 1975.  

A discussão proposta por Sayad (1998) tem o objetivo de compreender os aspectos que 
envolvem o processo de decisão para a emigração, bem como as experiências que envolvem essa 
decisão para o indivíduo e seu grupo social. Para analisar estas questões, o autor utiliza como técnica 



o registro de um depoimento obtido por meio de duas entrevistas realizadas com um indivíduo argelino, 
que viveu a experiência de emigrar para a França e retornar para sua aldeia de origem. A coleta das 
entrevistas ocorreu em momentos distintos, antes e depois de um feriado passado na terra natal do 
informante, a Cabília (SAYAD, 1998). O texto, lamentavelmente, não apresenta o roteiro estruturado 
pelo autor para orientar a investigação e nem sequer menciona se efetivamente há um roteiro, o que 
poderia balizar a compreensão acerca de como o encontro foi desenvolvido. Uma possibilidade de 
explicação para essa aparente lacuna encontra-se nas próprias palavras do autor: 

[...] o discurso do sociólogo não existe para atenuar, com observações 
linguísticas ou etnográficas e com comentários ‘esclarecedores’, logo 
reconfortantes, a opacidade do discurso autêntico, que mobiliza todos os 
recursos de uma cultura e de uma língua originais para expressar experiências 
que essa língua e essa cultura desconhecem, ou recusam. Essa opacidade de 
uma linguagem que não se entrega à primeira vista é, sem dúvida, a 
informação mais importante, a mais rara em todo caso em um momento em 
que tantos porta-vozes de boa vontade emprestam aos imigrantes sua própria 
língua (SAYAD, 1998, p. 25). 

Como é possível depreender do trecho transcrito, que se encontra nos apontamentos 
introdutórios do artigo, o informante que concedeu a entrevista é o protagonista e a fonte primaz do 
objeto de estudo, o que parece justificar também a exiguidade de referências teóricas na obra.  

Embora a voz que se sobressai no texto seja o discurso do informante, a forma como o 
sociólogo edita e se apropria desse discurso revela quais aspectos ele considera relevantes, quais 
devem ser destacados e quais devem ser suprimidos, ainda que Sayad se proponha a realizar uma 
tradução literal, conforme ele próprio indica no início do artigo (SAYAD, 1998). 

Além da nota introdutória aludida anteriormente, o autor dividiu o artigo em nove tópicos, 
seguidos de um exercício de análise do depoimento. Os próprios subtítulos que dividem o capítulo são 
nomeados com frases extraídas da fala do entrevistado. Optou-se por reproduzi-las aqui com o intuito 
de ilustrar as escolhas de Sayad e seu processo de construção teórica. 

 

2.1 “SOU O FILHO DE UMA VIÚVA” 

A forma como Sayad conduz a entrevista, com raras intervenções, permite ao leitor uma 
espécie de imersão no universo cultural e no perfil psicológico do entrevistado. Sem a compreensão 
desse contexto corre-se o risco de realizar uma análise etnocêntrica, partindo-se da visão de mundo do 
próprio pesquisador. 

Um exemplo claro, no texto, está nos aspectos relacionados à posição social do entrevistado 
perante a sociedade, que o vê como um “filho de viúva”, algo representativo em sua aldeia, que o faz 
sentir rejeitado por ter sido criado por uma mulher, aspecto profundamente diferente em outras 
culturas. Usando o recurso de nota de rodapé, Sayad (1998, p. 26) explica: “A expressão ‘filho de 
viúva’ é tradicionalmente usada como uma injúria: um homem criado pelas mulheres e cujas 
masculinidade e honra são suspeitas. A inversão dos valores antigos faz dela, hoje em dia, uma 
qualidade que pode ser reivindicada: é como ser o ‘filho de suas obras’”. 

Considerando o uso parcimonioso de notas ou interpolações, pode-se cogitar aqui se o autor 
utiliza tal recurso apenas com a intenção de esclarecer o significado da expressão, ou se deseja 
também sinalizar a dinâmica cultural da sociedade cabila, uma vez que refere uma “inversão dos 
valores antigos” que confere um novo estatuto social aos filhos de viúva. Em se confirmando tal 



inferência, ainda permanece incerto que a evolução desse traço cultural possa ser atribuída ao contato 
com outras sociedades decorrente da imigração. 

 

2.2 “VOCÊ QUE NÃO ACORDA CEDO, POR QUE VAI AO MERCADO?” 

 O relato do imigrante continua a revelar um indivíduo atormentado pela condição de “filho de 
viúva”. Nesse ponto ele começa a construir uma justificativa para buscar alternativas:  

O ‘filho de uma viúva’, só esquecem da mãe dele quando ele provou que é um 
homem; sem isso ele ia sempre ser o filho da fulana... Como você quer, 
nessas condições, não deseja ir embora rápido? Mas isso é precipitado 
quando não se pode nada; não se sabe aonde ir; pode ser a ‘luz’ [o sucesso, a 
felicidade], como pode ser a ‘escuridão’ [o fracasso, a infelicidade]. É preciso 
coragem? Como acabar com essa situação, como sair dela? (SAYAD, 1998, p. 
27 – Interpolações no Original). 

 A emigração surge, assim, como uma alternativa atraente ao entrevistado de Sayad, embora 
ele pondere a possibilidade de não alcançar o sucesso desejado. Providencialmente, o autor esclarece 
o sentido das expressões “luz” e “escuridão” no contexto da fala do informante. 

 

2.3 “EU ME TORNEI UM ‘FELÁ’ DE SEGUNDA MÃO” 

 O “felá”, na cultura árabe corresponde a um trabalhador zeloso e sempre pronto a servir aos 
outros. A alusão do entrevistado à condição de “felá de segunda mão” decorre do fato dele se 
aperceber que estava sendo explorado pelos proprietários das terras para quem trabalhava (estes 
receberiam o mérito ou reconhecimento social, além dos benefícios econômicos, cabendo ao 
informante apenas o trabalho duro). 

A partir disso, ele avalia a forma como estava conduzindo a própria vida: 

‘Fui tomado pelo cansaço. Para que me esforçar tanto? Sou como todo mundo. 
Por que eu seria melhor do que todos esses caras que possuem terras, mas 
que olham para elas de longe em longe e que as entregam a mim para que eu 
as trabalhe? Eles não têm braços paralisados! Certas horas eu me pegava 
pensando: ‘Você é um completo imbecil; enquanto você se esgotas, ele [o 
proprietário do campo] ‘está folgado’, bem à vontade, não está nem aí com 
nada (‘cem entram e cem saem’). E você, que benefício teve?’ (SAYAD, 1998, 
p. 28). 

 Desse discurso, emerge a conclusão a que o entrevistado chegaria na continuidade do diálogo: 
a solução está na migração para a França. 

 

2.4 “A ÚNICA PORTA É A FRANÇA” 

 A dificuldade econômica ganha força na justificação da emigração construída pelo entrevistado 
de Sayad. Ele alude recorrentemente o fato de ter contraído uma dívida vultosa, a despeito de todo seu 
esforço no trabalho, a partir do que conclui que  “[...] ‘a única ‘porta’ que restava era a França... Só 



restava esta solução. Todos aqueles que têm dinheiro, todos aqueles que fizeram alguma coisa, que 
compraram ou construíram, foi porque tinham o dinheiro da França’”(SAYAD, 1998, p. 29). 

 A opção de Sayad por reproduzir fielmente o discurso do informante parece particularmente 
eficiente nesse ponto pois permite ao leitor uma incursão pelo perfil psicológico do entrevistado, a partir 
das características de sua fala. Assim, as expressões usadas por ele conferem um caráter 
determinístico ao ato de emigrar, na medida em que o coloca como “única porta” ou solução. 

 

2.5 “AS PESSOAS SÓ TÊM A FRANÇA NA BOCA” 

 A continuidade do depoimento colhido por Sayad encontra nesse ponto um momento de 
ruptura. O entrevistado relata inicialmente a forma glamourosa como a França é descrita por todos em 
sua aldeia para em seguida realizar uma autocrítica: 

“Na verdade, isso não passa de mentira, como se diz, ‘uma mentira em cima da outra’. Como és 
amarga, ó terra, quando pensamos em te deixar! E como és desejada, ó França, antes que te 
conheçamos!... Tudo isso porque nossa aldeia só pensa na França. As pessoas só têm a França na 
boca’” (SAYAD, 1998, p. 30 – Grifo Nosso). 

 Novamente aqui se destaca a opção do autor em manter o tom algo poético do entrevistado, 
com expressões que permitem vislumbrar a dimensão de sua desilusão. 

 

2.6 “A FRANÇA É AO MESMO TEMPO A ALDEIA DOS PARENTES PATERNOS E DOS PARENTES 
MATERNOS” 

 A quantidade de conterrâneos do entrevistado que migrou para a França, o levou a considerar 
o país como não sendo uma terra estrangeira: “’Eu pensava que era como se a gente fosse para uma 
das aldeias dos arredores, só que era mais longe... como se a gente fosse para uma terra que a gente 
conhecesse [...]’” (SAYAD, 1998, p. 32). 

 Ter parentes na França leva o entrevistado a considerá-la mais próxima (do ponto de vista 
emocional) que Argel, a capital de seu próprio país. Em que pese o fato de que posteriormente ele 
descobre estar equivocado acerca da relação com a nação europeia, a citação dá pistas acerca do 
valor atribuído aos laços familiares na sociedade cabila e também sugere a importância dessa rede 
para a formação do chamado “capital social”, discutido por Bordieu (2007) de quem Sayad foi 
assistente. 

 

2.7 “PODER PARTIR, SEM NADA TER DE PEDIR” 

As dificuldades burocráticas enfrentadas pelo informante de Sayad foram imensas e ocorreram 
tanto na saída da Argélia quanto no ingresso à França. No entanto, o relato sugere que ele se ressente 
mais de seus conterrâneos que não acreditavam que fosse conseguir atender às formalidades para a 
emigração e das autoridades locais: “’Doía-me ouvir as chacotas [...]. Esperei um ano para conseguir 
todas as autorizações necessárias [...]. Minha grande alegria, minha revanche, foi poder partir sem ter 
de pedir nada às pessoas da aldeia. Cada ‘documento’ que eu conseguia, era por si só uma longa 
história’” (SAYAD, 1998, p. 33). 

 



2.8 “NA NOSSA FRANÇA, SÓ EXISTEM TREVAS” 

 A chegada à França parece ter um efeito avassalador sobre as expectativas do entrevistado. 
Sayad consegue obter dele um relato pungente: 

‘Que França eu descobri! Não era nada do que esperava encontrar [...]. Eu 
pensava que a França não era o exílio [‘elghorba’]. É realmente preciso chegar 
aqui na França para conhecer a verdade. Aqui a gente ouve dizer as coisas 
que ninguém conta lá: ‘Não é uma vida de seres humanos; é uma vida que não 
se pode amar; a vida dos cães da nossa terra é melhor que isso...’. Guardarei 
sempre em minha memória a imagem de minha chegada à França, foi a 
primeira coisa que vi, a primeira coisa que ouvi: alguém batendo à porta, ela 
abre para um quartinho que recende uma mescla de cheiros, a umidade, a 
atmosfera fechada, o suor dos homens adormecidos. Que tristeza! Quanta 
infelicidade em seu olhar, em sua voz – eles falavam em voz baixa –, em suas 
palavras. Eu percebi a partir disso o que é a solidão, o que é a tristeza: a 
escuridão do quarto, a escuridão no quarto [...], a escuridão da rua..., a 
escuridão de toda a França, porque na nossa França só existem trevas’ 
(SAYAD, 1998, p. 34). 

 Nesse ponto do depoimento, Sayad introduz uma nota de rodapé que o torna ainda mais 
contundente: “É um quarto totalmente semelhante a esse que Mohand A... [o entrevistado] divide 
atualmente, ele também, com outros três companheiros, num hotel mantido por compatriotas perto de 
uma das portas do Norte de Paris” (SAYAD, 1998, p. 34). O sociólogo também julgou adequado usar 
duas fotografias de um quarto semelhante ao que é descrito, embora não confirme se se trata do 
mesmo local em que o informante vive. 

 

2.9 “TUDO O QUE DIZEMOS SÃO MENTIRAS” 

 A falsa expectativa acerca do que seria a vida na França foi fomentada pela forma como os 
emigrantes retornados a descreviam na Cabília, em um comportamento replicado depois pelo próprio 
entrevistado, como ele próprio admite: 

‘A gente os vê voltar, estão bem vestidos, trazem malas cheias, dinheiro nos 
bolsos, a gente os vê gastar esse dinheiro sem cuidar; eles estão bonitos, 
estão gordos. E, quando falam, o que dizem? Eles falam de seu trabalho. 
Quando dizem: ‘Faço um trabalho difícil’, a gente os admira... Se suspeitamos 
que estão mentindo, é quando se vangloriam de fazer um trabalho difícil [...]. É 
isso que a gente entende quando não vimos com nossos próprios olhos... De 
todo o resto, ninguém fala [...]. Eu também, [...] o que você quer que eu diga? 
Mesmo se eu falasse do meu trabalho e dissesse a verdade, eu diria, por 
exemplo: ‘Meu trabalho é sujo, veneno que entra na minha barriga; eu me 
mato de trabalhar; os franceses com quem trabalhamos e nós é como cães e 
gatos’... Tudo isso é como se eu não estivesse dizendo nada. O que conta 
para eles é que eu lhes diga que estou trabalhando, é tudo o que vão ouvir’ 
(SAYAD, 1998, p. 36). 

  Como se vê, a descrição da França não é deliberadamente falseada pelos emigrantes 
que retornam, mas antes está na expectativa dos próprios moradores da aldeia.  



 Em outro momento, o entrevistado parece buscar significado na própria decisão de emigar: 
“’[...] por que voltar à França quando já se sabe o que é a França? É realmente preciso que a 
necessidade nos obrigue [...]. Basta que a gente esteja em um lugar para que imediatamente Deus 
torne o outro lugar melhor’” (SAYAD, 1998, p. 37). A falta de perspectiva na aldeia não parece ser 
compensada pela alternativa encontrada na França, a julgar pela tocante declaração. 

 

2.10 A ENTREVISTA SOB A PERSPECTIVA DE SAYAD (ANÁLISE) 

A transcrição do extenso depoimento possibilita a reflexão de Sayad sobre os fatores 
socioculturais e econômicos que envolvem o processo de imigração realizado a partir da Cabília. O 
autor inicia sua análise com a caracterização do informante e, partindo dos conceitos de imigração e 
emigração, avalia a importância dada ao tema pelas ciências sociais, que muitas vezes qualificam a 
temática como uma abordagem científica do “pobre”, do “pequeno”.  

O contraponto entre a dura condição de existência dos imigrantes e sua expectativa anterior 
parece compor o fio condutor da entrevista: “Convidado a contar sua experiência de emigrante e, em 
particular, a contradição que descobre entre a realidade de sua condição de imigrante e a imagem 
encantada que tinha da França antes (porque era aquela que seu grupo lhe propunha), o informante 
demonstra as condições sociais que produzem essa contradição” (SAYAD, 1998, p. 42). 

Para Sayad, o estudo do deslocamento de pessoas no espaço para a imigração é um fato 
social complexo e interdisciplinar, necessitando de uma análise a partir da história, geografia, 
antropologia, ciências cognitivas, psicologia, linguística, ciências políticas, dentre outras, partindo-se da 
concepção de que a imigração e a emigração se configuram em um objeto que gera problema (antes 
de se constituir como um problema da ciência se impõe como um problema social e talvez até 
geopolítico, o que afeta sua compreensão como um objeto de estudo puramente acadêmico). 

Um aspecto relevante no texto é a capacidade de Sayad de transmitir ao leitor a experiência 
vivida pelo outro, por meio de palavras, perguntas e silêncios, sem se colocar como um porta voz de 
causas, acolhendo o relato como uma confissão e, conforme Bordieu observou no prefácio da obra, se 
posicionando com “uma cumplicidade sem inocência, uma compreensão sem complacência ou 
condescendência” (BOURDIEU, In SAYAD, 1998, p. 10). 

Referindo-se ao entrevistado, o autor consegue a um só tempo construir um perfil psicológico 
do mesmo e avaliar a dinâmica histórico-social da comunidade: 

Tendo assim uma consciência muito apurada da posição singular que ocupa 
no conjunto dos homens da aldeia, armado para não empreender nada que 
não seja no tom do desafio ou da resposta àquilo que percebe como um 
desafio, Mohand A... vai viver, em poucos anos, num atalho impressionante e 
no modo da experiência direta, toda a mudança que se apossou da antiga 
ordem social camponesa. Numa comunidade rural em plena desagregação e 
na qual, sob influência de diversos fatores (e principalmente a emigração com 
todas as suas consequências, que não são apenas econômicas), não são 
somente as tarefas agrícolas tradicionais, cuja obsolescência e inanidade são 
descobertas, que vão sendo cada vez mais abandonadas: é toda mentalidade 
camponesa que vai sendo seriamente modificada e todos os antigos valores 
que vão sendo vencidos; acreditar ainda (ou fazer de conta que se acredita), 
nem que seja por apenas algum tempo, na condição camponesa, aderir (ou 
fazer de conta que se está aderindo) à terra com todo o vigor neófito só pode 
ser, neste caso, uma atitude de desafio (SAYAD, 1998, p. 38-39). 



A despeito de a influência da imigração sobre a sociedade cabila já restar sobejamente 
qualificada a partir do depoimento do entrevistado, Sayad também lança mão de dados demográficos 
para ancorar sua análise. Ainda assim, essa incursão pela estatística não causa o mesmo impacto que 
o caráter quase poético da análise da entrevista (pelo menos sob a perspectiva dos autores deste 
breve estudo), especialmente pela natureza tocante da trajetória do imigrante selecionado por Sayad e 
da aldeia da qual ele provém: “Tão intimamente penetrada pela emigração, não é de admirar que toda 
a vida da aldeia seja, enfim, estreitamente dependente da vida dos emigrantes; toda a comunidade 
local vive como que ‘suspensa’ em sua emigração [...]” (SAYAD, 1998, p. 41). No mesmo sentido, em 
outro trecho o autor reforça que essa dependência não se restringe apenas ao nível econômico, mas 
se estende também ao aspecto simbólico. 

Parece oportuno retomar aqui um elemento sobre a biografia e perspectiva do pesquisador, 
com a intenção de situar seu lócus de análise. Ele próprio é imigrante, mas não estabelece uma 
relação passional com o objeto, como seria presumível. Assim, impõe-se ao leitor a reflexão acerca da 
dualidade entre a onipresença da história de vida ou da trajetória individual com o necessário 
distanciamento do cientista de seu objeto, ou, como preconiza Weber (apud CHARON, 1999, p.11), 
“ver o que é e não o que deveria ser”.  O caso de Sayad evidentemente guarda especificidades em 
relação ao do entrevistado, para quem tal distanciamento torna-se ainda mais difícil: “No limite, o 
estatuto de cada indivíduo só se pode definir em relação à emigração: os homens da aldeia se dividem 
entre aqueles, muito raros, que podem se dispensar de emigrar [...] e aqueles que, muito numerosos, 
são forçados ou vivem sua emigração repetida como obrigação” (SAYAD, 1998, p. 42). 

Se o artigo de Sayad inicia com o mistério de um termo em árabe cuja tradução só apareceria 
algumas páginas adiante, a conclusão não é menos insólita, já que o autor reserva para o desfecho um 
quadro comparativo que elucida a ambígua condição do emigrante/imigrante a partir de expressões 
que opõe as condições concretas ao quadro idílico que compunha o imaginário dos emigrantes antes 
da experiência: 

Cabília França Cabília França 

Estreito Amplo Fraco  Forte 

Torto Direito Mal Bem  

Inverso Certo Pobre  Rico 

Invertido Direito Escuro Claro 

Atrás Frente Maldito Bendito 

Contrário Favorável Solidão Companhia 

Difícil Fácil Temor Confiança 

Declínio Ascensão Tristeza Alegre 

Desprezo Valor Etc. Etc. 

    Quadro 1: Comparativo entre região de origem e país de destino  
    Fonte: Adaptado de Sayad (1998, p. 43-44). 

 O quadro comparativo é inspirado na oposição mítica presente na tradição cabila, e deve ser 
compreendido em uma dupla perspectiva, como adverte Sayad (1998, p. 44): “Para que uma mesma 
série possa expressar a experiência inversa, basta proceder a uma mudança de sinal ou, mais 
diretamente, invocar o vocabulário do avesso cujo papel conhecemos nas práticas rituais da 
inversão (aqlab) [...]; (‘elghorba virou a terra’; a terra natal virou elghorba’).” (Grifo Nosso). 

 Como se vê, a reflexão de Sayad se ocupa, em boa medida, do ambíguo relacionamento que o 
imigrante estabelece entre o país para o qual migrou e sua terra natal e, para além dos objetivos 
enunciados, o texto também evidencia a relação do próprio autor com seu objeto de estudo. Pode-se 
cogitar que a própria trajetória do autor proporcione uma aproximação mais estreita com o entrevistado, 



afinal ele estava familiarizado com as especificidades culturais e com o próprio idioma pátrio do 
informante, tanto que a entrevista foi realizada em árabe e posteriormente traduzida para o francês.  

O prefácio de Bordieu enaltece essa capacidade do autor de conseguir aproximar-se 
profundamente dos informantes em uma espécie de intimidade que não se confunde com proselitismo 
de causa, afastando-se do perigo ou tentação de transformar o tema em ativismo político. Não se trata 
de uma visão ingênua, de neutralidade da ciência, mas sim de como as inclinações de um pesquisador 
podem comprometer a compreensão do fenômeno. Talvez a politização esteja em dar voz a quem não 
tem acesso a ela, sem, contudo editar o que esse informante tem a dizer. Por outro lado, é possível 
questionar se outra pessoa teria conseguido um depoimento assim e em que medida isso compromete 
o rigor científico. 

Nesse sentido, o uso de apenas um informante causou uma certa surpresa ao autores desta 
reflexão, já que se trata de prática pouco frequente, pelo menos no Brasil, onde a comunidade 
acadêmica relativiza o valor científico de resultados de pesquisas obtidos a partir de uma única fonte. 
No entanto, pode-se supor que Sayad utilizou o depoimento como uma experiência conjuntiva, no 
sentido de que o mesmo, pela sua relevância, representa emblematicamente o todo, aqui considerado 
a imigração a partir da Cabília. 

 

3. A ENTREVISTA-PILOTO E A QUESTÃO DO NOVO PERFIL DO TRABALHO DOMÉSTICO NO 
BRASIL  

 

 Neste bloco, pretende-se apresentar o exercício empírico de coleta de depoimento pelos 
autores deste artigo e optou-se pela narrativa de uma trabalhadora doméstica no Brasil. Nesse caso, o 
objeto reporta-se ao processo de mudança do perfil dessa categoria de trabalhadores no país. 

 A entrevistada será identificada aqui como R.R.K., para preservar sua identidade, embora ela 
tenha autorizado a publicação das informações através de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, em poder dos pesquisadores. 

 A informante tem 33 anos e trabalha sob demanda no sistema de pagamento por diária. 
Nesse caso, não há vínculo empregatício com quem a contrata, já que os serviços têm uma frequência 
máxima de duas vezes por semana.  

 Como a intenção deste exercício destinava-se à testagem da técnica e replicação da 
metodologia preconizada na literatura especializada, optou-se por selecionar um informante que 
apresentasse algum grau de proximidade com os entrevistadores, de sorte a possibilitar uma 
compreensão mais imediata de alguns elementos de seu universo existencial. Assim, justifica-se que 
R.R.K. é diarista de uma dos três entrevistadores da presente pesquisa. Trabalha em sua casa toda 
quarta-feira, das 16 às 22 horas, sendo que o mesmo local foi usado para colher o depoimento que é 
objeto desta análise.  O trabalho na residência teve início há aproximadamente seis meses antes da 
concessão da entrevista, quando uma amiga da entrevistadora a indicou. O primeiro contato com esta 
profissional já despertou curiosidade pela postura da mesma demonstrada no atendimento ao telefone. 

 R.R.K. atendeu a ligação com cordialidade e disse que teria que consultar sua agenda para ver 
a disponibilidade de atendimento. Por “sorte”, disse ela, teria um horário na quarta, conforme já 
exposto. Quando a contratante quis explicar como chegar a sua residência, explicando onde ficava o 
ponto de ônibus mais próximo, R.R.K. riu e explicou que não andava de ônibus. Ela queria saber se 
havia, no prédio, um estacionamento para a sua moto. 



 Chegando ao endereço R.R.K. mais parecia uma “mulher de negócios”. Falante, agitada, se 
apresentou e já foi perguntando como gostaria que o serviço fosse feito. Após as primeiras orientações 
R.R.K. passou a trabalhar rapidamente, tomando iniciativa nas funções e a todo tempo atendendo ao 
telefone, agendando clientes, programando sua semana, sem parar um minuto de trabalhar.  

 Desde o primeiro contato com essa profissional, a sensação era de que se estava conhecendo 
outro perfil de diaristas, uma nova geração de empregadas domésticas, dotadas de maior segurança e 
orgulhosas de sua profissão, disputadas pelo mercado e com conhecimentos de quem havia estudado 
o suficiente para se comunicar e desenvolver suas tarefas de forma profissional. 

 Assim, esta entrevista teve o objetivo de conhecer com maior profundidade a vida da R.R.K., 
buscando-se compreender seu contexto socioeconômico. A análise desta entrevista pode contribuir 
para a compreensão das mudanças do perfil dos trabalhadores brasileiros, frente às transformações do 
cenário econômico do país, e a valorização de determinadas funções outrora marginalizadas e hoje, 
cada vez mais escassas e, possivelmente por isso, melhor remuneradas. 

 Apresenta-se, em seguida, uma transcrição parcial da entrevista, que teve uma duração de 
aproximadamente 30 minutos e foi realizada na residência de um dos pesquisadores, às 19:00 horas 
do dia 12 de novembro de 2011. 

Parece relevante mencionar que todo o contato para agendar a entrevista e combinar horários 
entre a informante e a equipe foi realizada por e-mail. A entrevista foi colhida na sala de estar, onde 
todos estavam acomodados de forma circular nos sofás, gravada com a utilização de equipamento 
eletrônico com registro de som, mas sem imagens, e posteriormente transcrita. 

A exemplo da estratégia utilizada por outros autores consultados, como o próprio Sayad 
(1998), cujas entrevistas foram discutidas no bloco anterior, optou-se aqui por encimar as partes do 
depoimento com trechos extraídos da própria fala do informante, por considerar que os mesmos 
transmitem uma ideia básica ou conceito relevante aos objetivos da pesquisa que, no caso em análise, 
consistia na mudança do perfil dos trabalhadores domésticos no Brasil.  

 

3.1 TRANSCRIÇÃO PARCIAL DA ENTREVISTA:  

“Minha irmã é Assistente Social, ganha salário mínimo!” 

R.R.K., nos fale um pouco da sua família... 

- Bom, eu  e a minha família somos de Campo  Largo, eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais 
velho, eu sou a do meio. Meu pai já morreu...a mãe tá bem, meio cansada já (risos). 

Seu pai trabalhava com o que? E sua mãe? 

- Ah, o pai trabalhou desde os quinze anos numa empresa e se aposentou cinco anos antes de 
morrer...(expressão de lamento, saudade). Minha mãe aposentou como costureira com quarenta e 
cinco anos. Minha irmã estudou Serviço Social, estudou feito louca, e hoje é assistente social e ganha 
um pouco mais que um salário mínimo (neste momento ela faz expressão de reprovação...como se a 
irmã não tivesse feito uma boa escolha da profissão). O meu irmão é administrador técnico, hoje ele é 
vendedor de uma loja de eletrodomésticos. E eu, vocês sabem, sou diarista (risos). 

“Eu fiz pedagogia [...] e estudei inglês” 



Então seus irmãos estudaram, sua irmã fez um curso superior e seu irmão um curso técnico. 
Você estudou até onde? 

- Então...eu fiz pedagogia né...(ela faz um olhar de reprovação, balança a cabeça como se tivesse 
perdido tempo). Quando não se conhece o conteúdo é complicado você não sabe até onde vai toda 
aquela discussão teórica toda...O curso faz uma mistura de psicologia, sociologia, biologia, 
filosofia...tem que entender as mentes e o comportamento das pessoas...Eu acho muito complicado 
isso porque é uma questão de caráter...se a família não educa, como é que eu vou educar uma 
criança? E pior, ganhar uma mixaria pra ficar me estressando com criança mal educada...tranquei o 
curso sem dó...dei um tempo e nunca mais voltei. 

E você voltou a estudar mais alguma coisa? 

- Ah, eu fiz inglês bastante tempo, eu acho que eu completei os 6 livros da Wisdom...dá pra enrolar 
bem no inglês (risos)...Mas depois que eu saí da faculdade, eu fiz meses de terapia acredita? Nossa, 
aquilo não era pra mim, mesmo. 

E você trabalhava nessa época? 

- Então, olha só, eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu era secretária meio período. Daí a dona do 
escritório precisava de alguém pra ajudar, tipo uma empregada/babá, sabe? E ela não conseguia 
ninguém, ninguém, até que uma hora eu falei que podia, mas dei o meu preço (risos). Ela topou na 
hora (ênfase, com orgulho do feito) e fui contratada. Gente, foi uma coisa meio doida, porque cuidar de 
criança não é fácil, era uma loucura, meio traumatizante, casa, criança, comida...fiquei lá por onze 
anos! O pior de tudo é que criei uma relação meio familiar com eles, sinto saudade às vezes, o “nosso” 
bebê, no caso, hoje tem quase quinze anos (gargalhadas). 

“Chama a dog walking!” 

Por que saiu de lá? 

Ah, eu queria mais...queria crescer, ganhar mais dinheiro, Daí vocês não sabem o que eu fiz. Comprei 
uma moto e comecei a fazer serviço de moto girl (risos). E junto com essa função, eu era dog walking, 
sabem né? Eu ganhava pra passear com cachorros, isso dá muita grana, hoje em dia, o povo compra 
cachorro pra morar em apartamento depois ninguém tempo de passear com eles. Chama a dog 
walking!!! (risos). Daí, vocês já viram que eu sou muito falante mesmo, acabo fazendo amizade, fiz um 
monte de contato, comecei a fazer serviço de diarista e to nisso até hoje. 

“Vejo meu trabalho como uma arte” 

R.R.K., conseguir um horário com você é difícil, por que você acha que está sendo tão 
disputada pelo mercado? 

- Então, como eu te disse, eu consegui muitos contatos pela simpatia e amizade. Sempre vejo meus 
chefes como amigos, mas com profissionalismo, né...sabe como eu vejo meu trabalho? Como uma 
arte. Sou perfeccionista mesmo, em tudo, e acho que isso ajuda, um vai indicando pro outro e chega 
uma hora que tenho que dizer que não dá, não tenho horário! Faço de duas a três casas por dia, chego 
a trabalhar dezesseis horas por dia, mas a minha rotina é bem legal, não me estresso, não...eu adoro o 
que eu faço. Ser diarista é muito melhor que ser doméstica. Doméstica sai muito caro, porque o patrão 
tem que dar VT, FGTS, férias, licença maternidade, fora dos atestados médicos...a diarista não, não 
tem contrato, sai mais barato pra todo mundo, é bem mais prático né...Com a moto então, nem se fala, 
vou de uma casa pra outra num instante, sem moto eu não ia conseguir....imagina eu andando de 
ônibus, não dava tempo...se eu pudesse teria um helicóptero, um avião (gargalhadas). Ah, sem contar 



que, como eu limpo muito escritório de advocacia, os advogados tem confiança em mim, e me dão uns 
extras pra fazer entrega de documentos importantes, então, as vezes, entre uma faxina e outra, faço 
entregas, o dia que precisarem, já sabem! 

“Pago consórcio de imóvel e previdência” 

Nossa, R.R.K., que correria a sua vida...Você se planeja pro futuro? Como vai ser lá na frente 
quando você não tiver esse pique todo? 

-Olha...sinceramente eu não faço muito plano não...eu transformo minhas ideias em atitudes e assim 
vou levando numa boa. Eu não tenho poupança mas pago um consórcio de imóvel, pra fazer economia 
mesmo, senão a gente não guarda. Eu pago a minha previdência, mas to querendo contribuir mais, 
melhorar a minha aposentadoria né...(pensativa...). Mas eu vivo o hoje. Viajo, aproveito a vida...se for 
mais caro eu financio, pago em vezes...parcelando a gente faz coisas que nunca sonhou. Eu moro 
bem, como bem, tenho tranquilidade e trabalho com o que gosto. A casa é minha, a moto é minha...A 
vantagem é que eu não sustento ninguém né...as vezes preciso ajudar a minha irmã, que é assistente 
social, coitada, ganha muito mal, as vezes preciso socorrer ela. Mas fora isso...só meus bichos lá em 
casa, meus cachorros. 

“Meu cachorro faz fisioterapia e acupuntura” 

Você é solteira? Mora sozinha? Não pretende ter filhos? 

- Ixi (risos), eu acho assim, filho é opcional, ninguém precisa de filhos pra ser feliz...por enquanto nem 
pensar. Eu não moro sozinha, digamos que meu digníssimo praticamente mora na minha casa, mas ele 
não é meu marido, namoramos há sete anos, mas cada um tem uma casa. Se eu tivesse uma família 
não ia poder trabalhar do jeito que eu trabalho, tem dia que eu chego a 1 da manhã em casa, tem 
quitinete eu limpo das dez a meia noite, os porteiros devem falar horrores de mim (gargalhadas). 
Criança tem tanto custo...se tiver tem que cuidar, investir...imagina eu pagando escola, natação, 
línguas, pediatra, nossa, se os meus cachorros me dão despesas, imagina uma criança...eu sou assim, 
se eu tenho, eu cuido. Meus cachorros são todos cuidados, levo em pet shop, tomam as vacinas 
certinho, tenho um, coitadinho, que tem paralisia nas patinhas de trás, eu adotei ele de uma ONG, acho 
um absurdo comprar cachorro se existem tantos cachorros abandonados pra adoção. E daí, eu pago 
todo mês pra ele fazer fisioterapia e acupuntura... imagina se eu tivesse filho então? Então, eu prefiro 
não ter. Eu vejo minhas clientes que tem filhos...é uma dor de cabeça, essa criançada é muito mal 
educada, querem tudo, é só comprar, comprar....eu prefiro levar a minha vidinha, trabalhando, 
cuidando da minha casa em Campo Largo, meu jardim, meus bichinhos e é isso aí! 

 

3.2 APONTAMENTOS PARA ANÁLISE DA ENTREVISTA, CONSIDERANDO OS OBJETIVOS DA 
PESQUISA: 

 O objetivo principal da pesquisa consiste em caracterizar eventuais mudanças no perfil 
contemporâneo dos trabalhadores domésticos. Nesse sentido, a entrevista coletada aponta 
consistentes evidências de uma nova conformação desse perfil. Tais indicativos já se fizeram sentir 
antes mesmo da sessão de perguntas, através da mídia utilizada para marcar a conversa, que foi a 
Internet. 

 A respondente constrói um discurso articulado e, embora o tom da entrevista tenha sido 
informal, dada sua proximidade com a entrevistadora que já contrata seus serviços com regularidade, 
ela demonstra familiaridade com as normas da Língua Culta. 



 A comparação de sua situação com a da irmã, que é assistente social, revela que, embora o 
reconhecimento social conferido pela passagem na universidade possa persistir, isso não implica em 
uma condição econômica mais confortável. Nesse sentido, o que parece determinar o maior nível de 
renda é relação entre a oferta e demanda dos serviços, aludida em várias ocasiões pela entrevistada: 
“um vai indicando pro outro e chega uma hora que tenho que dizer que não dá, não tenho horário!”. 

 A alta escolaridade, aliada aos conhecimentos de inglês e informática (que se presume pela 
forma como a entrevista foi marcada) são indicativos de uma condição cultural distante daquela que 
caracterizava os trabalhadores domésticos há apenas alguns anos. 

 A visão de mundo e estilo de vida subjacente ao discurso da respondente se aproxima muito 
de um formato típico do que se convencionou chamar de classe média moderna. O planejamento da 
maternidade (que pode inclusive não acontecer) e a organização do relacionamento com o 
companheiro de maneira a preservar a individualidade de ambos parecem sinalizar um modus vivendi 
característico das camadas sociais médias. No campo econômico, a preocupação com a previdência e 
o consórcio de imóveis trilham o mesmo caminho. 

Outro aspecto, talvez até mais emblemático, consiste na recorrência em falar dos animais de 
estimação, assim como dos custos e cuidados que estes demandam. A respondente parece substituir a 
opção de constituição de uma família convencional, com marido e filhos, por seus animais. Demonstra 
também sensibilidade com maus tratos e abandono dos bichos: “[...] tenho um, coitadinho, que tem 
paralisia nas patinhas de trás, eu adotei ele de uma ONG, acho um absurdo comprar cachorro se 
existem tantos cachorros abandonados pra adoção”. 

Embora a pesquisa ainda esteja em fase inicial, a realização da entrevista se demonstrou muito 
eficiente como estratégia de investigação, uma vez que sinalizou a emergência de um novo perfil de 
trabalhadores domésticos, mais qualificados e em condição ascendente. O abismo social que havia 
entre empregadores e empregados desse setor parece muito menos profundo, revelando estilos de 
vida similares entre ambos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Conforme se mencionou anteriormente, a intenção deste estudo consiste em avaliar a 
eficácia e pertinência da utilização de entrevistas narrativas na pesquisa científica, em especial no 
âmbito da Geografia. A realização da entrevista demonstrou que a alternativa revelou-se muito 
adequada aos objetivos da investigação. Em que pese tal consideração, convém também mencionar 
que o uso dessa estratégia de prospecção torna-se mais eficiente quando cominado com outras 
técnicas, como a observação, o registro fotográfico dos espaços visitados e mesmo conversas 
informais com os sujeitos da pesquisa, além do exame criterioso da literatura correlata e dados 
estatísticos disponíveis acerca do objeto. 

No caso das entrevistas de Sayad que foram aqui objeto de análise, a natureza pragmática deste 
trabalho, enunciada anteriormente, priorizou analisar a forma como o pesquisador construiu o texto (do 
ponto de vista das estratégias teórico-metodológicas), com a intenção de avaliar a pertinência de 
replicá-las nas propostas de pesquisa dos autores desta reflexão. Nesse sentido, cabe ponderar que os 
objetivos restam alcançados. 

 As inquietações em relação ao mérito do tema da emigração/imigração são certamente muito 
mais perturbadoras. Ainda que tais considerações acerca do objeto fujam ao escopo da proposta desta 
atividade, parece pertinente mencionar que dificilmente o leitor consegue passar incólume pelo 
pungente relato, em especial os resenhistas, cujos objetos de investigação mais recorrentes também 



são os deslocamentos humanos, só que estes de uma natureza mais amena, por assim dizer, que são 
as viagens turísticas. 

 No que tange ao exercício prático de produção e aplicação de uma entrevista, nota-se que, 
para além do conhecimento do objeto, parece importante compreender o universo do próprio 
informante e estabelecer com ele um clima amistoso e adequado à prospecção das informações. Além 
disso, a observação de aspectos não verbalizados é igualmente relevante, já que, por vezes, as 
expressões e os silêncios são tão significativos quanto as respostas.  

 A utilização da entrevista como técnica de pesquisa revelou-se adequada e produtiva, sendo 
conclusiva a decisão por sua utilização no âmbito de futuras investigações dos autores, em especial 
das teses que se encontram em construção. Os pesquisadores reconhecem, no entanto, a 
necessidade de um amadurecimento, o que possivelmente se concretiza a partir da replicação da 
estratégia em outras oportunidades, de sorte a lhes conferir experiência e traquejo no uso da técnica. 
Aliado a isso, também parece oportuna uma imersão nas ferramentas de interpretação dos dados 
colhidos, tais como os métodos de análise de conteúdo e de discurso. 

A experiência aqui relatada evidencia a necessidade de estudos aprofundados sobre a 
realidade a ser investigada, uma imersão no objeto de estudo antes da realização das entrevistas, de 
sorte a aproximar-se da perspectiva dos informantes para facilitar a compreensão e interpretação do 
que será registrado na interlocução entre entrevistador e entrevistado, uma vez que, como recomenda 
Sayad (1998, p. 21) “não se pode escrever sem se perguntar o que significa escrever sobre esse 
objeto, ou, o que é mesmo, sem interrogar-se acerca do estatuto social e científico desse mesmo 
objeto”. 
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