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Operario, Popular e Social:
Interpretacao e Hermeneutica
Josè Adilcon Campigoto'

R e s u m o
Estudo sobre as abordagens relativas a histOria social. Pretende-se uma leitura a partir
da perspectiva hermeneutica, uma percepcdo da forma pela qual alguns cientistas
constrOem o seu preprio objeto de pesquisa, conferem o sera "coisa", atraves de sua
linguagem. 0 presente estudo relaciona-se ao meu projeto de doutorado - hermeneuticas
de fronteira, apenas como aporte metodolOgico.
Palavras-Chave: Hermeneutica - tradicao conceitual - linguagem - bistiria socials.

Abstract
Study about the approach relatives at social hitory. It intendes a reading by the
perpective hermenutic, about the construction that some scientists make to expose
theyrown research object, "to give the essence", and the way like they give theyr definition
through theyr language. This study is associated whit my doctorate project - hermeneutic
of the frontier - but only as a methodological approximation.
Key Works: Hermeneutic - conceptual tradition - language - social history.

Para iniciar esta proposta de estudo e delimitar o campo de percepcdo, faz-se
necessario uma referencia aos estudos historiograficos desenvolvidos a partir da
abordagem conhecida como "histOria vista de baixo". Consideremos isto um recorte
muitissimo vasto. Contudo, penso que, como utilidade metodolögica, haverd o merit° de
ressaltar a complexidade da questao. Sabe-se que esta abordagem, talvez nao criada
pelos historiadores marxistas ingleses: Hobsbawm, Thompson, Hill, Rude, Saville, Tylle,
pelo menos emerge e consolida-se na Inglaterra a partir de meados de 1950.
Trata-se de urn quadro complexo onde se estabelecem as mais diversif icadas
imbricacOes entre campos de interesse, tradicOes conceituais e representacOes. Parece
haver uma tendencia a aumentarem as possibilidades de novas configuracOes
representativas a medida em que surgem novos trabalhos sobre estas ternaticas realizados
em outros lugares que nao aquele pats. Corn certeza, a especificidade do olhar localizado,
empirico, constitui urn dos fatores basicos desta pluralidade criativa.
Graduado em Estudos Sociais pela Funday5o Educacional de Brusque - FEBE. Mestre em HistOria pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Doutorando em HistOria pela UFSC, sob a orientacao do Prof. Dr.
Elio Cantalicio Serpa.
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Toda esta urdidura linguistica visualiza-se, inicialmente, em termos de denominacOes.
Afinal, o que ocorre na "histOria vista de baixo" deve ser denominado movimento social,
opetnrio ou popular? Evidentemente que n'ao constituem a mesma "coisa"... ou devem
evoluir para uma mesma possibilidade? Ou rid() evoluem necessariamente? E aqui,
forcosamente, adentramos no jogo das visOes de histOria: evolutiva-linear? Não linear,
mas evolutiva? TeleolOgica?Poderiamos adicionar aqui uma outra aporia relativa a esta
tematica, apresentada em alguns estudos hermeneuticos. Afirma Luiz E. Soares que
"os estudos sobre movimentos socials tern podido realizar corn
exito duas tarefas: descrat-los, a posteriori. restabelecendo o
sentido dos eventos em que se desdobram e inventariar as
condicoes que os tornaram possiveis. Jamais os puderam explicar,
isto E, jamais foram capazes de demonstrar sua necessidade e,
muito menos, de formular as leis de sua eclosito'

Entretanto, a provocacdo de Soares, longe de deformar ou desqualificar tais estudos,
vem no sentido de colocar o problema na ordem correta. Ela nä() passa de uma
demonstracno da falacia positivista. Ou seja, imposta-se como uma critica aquela
perspectiva teOrico - metodologica baseada na conviccdo de que seja possivel encontrar
as leis fundamentais da dindmica social. Portanto, somente deve causar reacdo contraria
nos lugares onde persistem residuos da "fisica social".
Contudo, eliminando-se os resquicios positivistas, resta o problema das denominacOres.
Em outras palavras, mesmo que aceitemos por tarefa descrever, a_posteriori, a "histOria
vista de baixo", restabelecendo o sentido dos eventos e inventariando as condicOes que
os tornaram possiveis, persiste a dtivida se havera uma forma de aproximacdo mais
concreta?
Talvez, se dividirmos a historiografia "vista de baixo" em campo de interesses, tradicOes
conceituais e representacães dos historiadores, poderemos nos apropriar melhor desta
complexidade. Deve-se entender por campo de interesses os fenämenos para os quais
estes pesquisadores voltam sua percepcdo. Isto equivale ao objeto, na epistemologia
traditional ou pre - fenomenolOgica. Por tradicao conceitual entenda-se o instrumental
tebrico e axiolOgico - politico do pesquisador, e a este eqUivale, de certa forma, o quadro
tebrico, na epistemologia tambem traditional, a tradicao lingUistica, na hermeneutica, e
o interpretante3 , na semiOtica. Pode-se dizer que o campo de interesses e a tradicao
conceitual determinam-se reciprocamente, dependendo de uma posicao mais empirica
ou mais teOrica do pesquisador.
As representacöes aparecem como resultado, ou seja, o produto do trabalho. Estas
tern uma relacao de dependencia corn o campo de interesses e a tradicao conceitual.
Entretanto, podem tornar-se interpretante - tradicao conceitual e, portanto, interferindo
novamente no campo de interesses.
SOARES, Luiz Eduardo. Hermeneutica e ciencias humanas. Revista de estudos HistOricos, Rio de deJaneiro,
n.1, p. 101, 1988.
Sobre a noc5o do interpretante e semiose ilimitada ver ECO, Umberto. As formas do conteddo. S5o Paulo :
Perspectiva, 1974.
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Poderiamos examinar agora as denominacOes dos fenOmenos classificados naquilo
que ocorre na chamada "histOria vista de baixo". Embora trate-se aqui de urn estudo
historiografico, devo recorrer ao trabalho de alguns sociOlogos e antropOlogos, pois parece
que all as definicOes costumam ser mais estaticas. Devo deixar claro, tambem, que o
foco principal deste estudo gira ern torno de producOes brasileiras, mais recentes,
tematizando o movimento operdrio e que outros autores sera() remetidos somente a
nivel de esclarecimento.
Pois bem. 0 sociOlogo Jose Herbert de Souza publicou urn artigo intitulado
Movimentos Populares no Brasil, na revista Debates Sociais de junho de 1986. Ali
apresenta-se subliminarmente uma questdo. Por que o autor utiliza a denominacao
Movimentos Populares em uma revista cujo nome é Debates Sociais?
Souza inicia a discussdo afirmando que "ndo é fad!, portanto, fazer uma andlise dos
movimentos populares no Brasil, porque eles são recortados por uma serie de problemas
de ordem teOrica, politica e concrete' E mais adiante, afirma que "vou tratar primeiro
daquilo que esta na origem da dificuldade que temos, tanto de conhecer como tambem
de atuar junto aos movimentos populares, e isso tern a ver corn os tipos de concepcao
dominantes na nossa sociedade sobre Estado e Sociedade civil"'. Aqui faz-se necessario
demarcar que as questOes basicas postuladas pelo autor vinculam-se a uma determinada
tradicao conceitual.
Parte ele da chamada sociologia alema e na andlise das relacOes entre Sociedade e
Estado, evoca as concepcOes recorrentes de sociedade: autoritaria, liberal e democratica.
Afirma tambem que estas relacOes definem a natureza dos movimentos populares, pois
eles, ern si mesmos, ndo se caracterizam nem como autoritarios, nem liberals e nem
democraticos, ou podem "ser urn dos dois ou tres, ao mesmo tempo" Entao, o autor
propOe uma classificacao para o movimento popular e que ainda "rid° basta ser popular
para ser democratico" e como o liberal pode ser autoritario e urn "movimento capitalista
jamais sera democratic°, porque democracia sup& igualdade e participacao, e o
capitalismo vive da desigualdade, das limitacOes e do controle da participacdo n7 , resta
que somente os movimentos democraticos podem se chamar populares.
Na listagem dos movimentos populares surgidos nos Oltimos 20 anos no Brasil,
elenca, portanto, os movimentos sindicais urbano e rural, os movimentos populares
organizados ern tomb da Igreja e pelas Igrejas, o MST, as associacOes de moradores, os
povos indigenas e, por fim, na caracterizacdo de movimentos pluriclassistas: movimentos
contra a carestia e o desemprego, pela anistia, pelas diretas, pela reforma agräria, feminista
e de negros.
Fica de todo evidente a amplitude da tradicao conceitual e do campo de interesses
assim propostos. Tal perspectiva poderia, por exemplo, solucionar o dilema de autores
SOUZA, J. Herbert de. Movimentos populares no Brasil. Revista Debates Sociais, Rio de Janeiro, n.9, p. 82,
1986.
ldem, ibidem
6 SOUSA, J. Herbert de. Op. Cit. p. 84
7 Idem, p. 84-85
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como Robert Paris. Em sua proposta de preparacao de um Dictionnaire Biographique du
Mouvement Ouvrier dAmerique Latine 8 apresenta problemas de demarcacao territorial
da America Latina. Alem disso, destaca problemas de datacdo (afinal, a partir de quando
comeca a classe operdria latino americana ?) e ainda, talvez o maior problema: quem tern
direito a entrar no diciondrio?
'Anarquistas, socialistas, anarco-sindicalistas e comunistas, todos
membros de organizacOes operdrias 'patenteadas', geralmente net°
scio problema (...) o mesmo ocorre quanto a movimentos
camponeses (...) mas a pre-hiskiria desse movimento opeicirio (...)
vai nos colocar em presenca de mutualistas e cooperativistas, de
organizadores de sociedade de resistencia ou de associacOes de
artesaos, ate mesmo de utopistas (...) foureistas (Bessoit Mure no
Brasil, Francisco Bonuelas no Mëxico, Eugene Tandomet nos
paises do Rio da Prata) (...) reformadores sociais: Francisco Bilbao
(...) intelectuais como Neruda ou Carrero Andrade (...)
Entretanto, o autor acrescenta :
"as finicas dificuldades se apresentam, na verdade, quando
abordamos os movimentos que contribuem para definir certa
especificidade latino americana e que sao: os messianismos
brasileiros... as manifestacOes de "banditismo social; como o
cangaco brasileiro ou o bandoleirismo de Pancho Villa; os
movimentos indigenistas e anti-imperialistas e as lutas de
libertacdo nacional, os populismos, enfim"'
No final das contas, Paris acaba incluindo em sua lista bibliografica representantes
do indigenismo, do anti-imperialismo, lutas de libertacdo nacional e populismos. E
acrescenta urn argumento culturalista, "tratam-se de manifestacOes ou movimentos que,
para alem de sua ambigindade fundamental, de sua composicdo de classe, ou mesmo de
seus objetivos, não poderiam, a rigor, depender da historiografia do movimento operdrio"" .
Pois "encerrar-se em critérios estritamente obreiristas significaria provavelmente pecar
por eurocentismo". Mas, alem disso, o autor confessa que " ndo escondo que e uma
posicdo dificil de manter".
Pode-se perceber toda a tensào contida na tradicao conceitual apresentada na proposta
de Paris. De urn lado, ele se prop& escrever urn diciondrio do movimento operdrio e, de
outro, apresenta uma proposta teOrica mais demarcada pela concepcao gramisciniana.
Dai, incluir, alem dos proletarios, outras forcas politicas representantes do bloco
8 ver PARIS, Robert. Biografias e "perfil" do movimento operario algumas reflexi5es em tomb de urn dicionario. Revista Brasileira de Histaria, Sao Paulo, v.17, n. 33, 1997
4 Idem, p.13
Idem, ibidem
" PARIS, Robert. Op. Cit. p. 25
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hegemonico tais como intelectuais e outros. A tradicao conceitual se estreita em relacao
a proposta de Souza e ao mesmo tempo se amplia em relacao a visa() traditional da
sociologia marxista.
0 autor nomina a manifestacao de movimento operdrio e no entanto amplia o campo
de interesses para outros grupos alem do proletariado classic°, sobrepondo a eles sua
tradicao conceitual pautada em uma tensao entre obreirismo (a proposta de um diciondrio
operario) e culturalismo (a aplicacao do conceito de bloco hegemOnico).
Evidentemente o problema do nome permanece em suspenso. Mais que isso, vinculase agora a tarefa da determinacao da abrangencia categerica. Ou seja, escolhidos os
nomes, resta definir os individuos que a categoria comporta. Parece nao haver, portanto,
um debate aberto entre estes autores sobre a ontologia do geral e do particular tal como
ocorre entre nominalistas e realistas, no seculo XVII. Nas discussOes sobre a classe
operaria, tal aporia lOgica parece submergir sob a forma de uma questao de importancia
menor. E assim, como acontece quando resta uma tensao nas premissas, as conclusOes
tendem a novas nuancas. Isto quer dizer que, a medida em que se produzem novos
estudos, as aporias tendem a reproduzir-se. Vejamos alguns casos.
Boris Fausto, em Trabalbo Urbano e Conflito Social, trata a questao de um modo mais
classico, embora apresentando urn desempenho particular. Nos comentarios introdutOrios,
o autor evidencia o foco de atencdo e sua tradicao conceitual dizendo que "o tema
central deste livro e a classe operaria de Sao Paulo e do Rio de Janeiro, no primeiro
periodo de sua formacao" i2 Trata-se pois de urn estudo de classe, da histOria da classe,
como aparece no titulo a primeira parte do estudo: a formacdo da classe operaria.
Entretanto, ha uma modificacao conceitual visivel, pois, para Fausto, "o estudo de
urn grupo social, nas suas grandes linhas, diz respeito as condicOes materiais de existencia
e a mentalidade coletiva, que ganha forma em uma ideologia, em comportamentos e
atitudes"" . A modo de explicacao, ressalta que "a andlise de uma mentalidade coletiva
ganha sentido a partir da insercdo da classe social no conjunto de uma sociedade, de
cujo quadro participa a seu modo, assim como a partir de representacOes nascidas nas
relacOes de trabalho e nas outras esferas da existencia"" .
Evidentemente, nao ha aqui espaco para descrever esta imbricacao curiosa proposta
pelo autor, entre causalidade mental e material. Em outras palavras, descrever o modo
explicativo do autor em relacdo a determinacao histerica. Afinal, para ele, o que explica
os acontecimentos histOricos - mentalidade ou as forcas de producao? Todavia, o seu
recorte aparece sob a denominacao "a histOria do movimento operdrio". Portanto, a tradicao
conceitual esta mais relacionada a sociologia marxista. E o segundo distico do titulo da
primeira parte aproxima-o ainda mais da tradicao althusseriana: a formacao da classe
operaria: determinacOes estruturais. Assim, indica-se urn estreitamento conceitual e,
tambem, no campo de interesses.
FAUSTO, Boris. Trabalho urbano a conflito social. 4.ed. Sao Paulo • Difel, 1986. p.5
Idem, ibidem
ldem, p.6
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Mais adiante, em seu texto, utiliza-se da denominacdo movimento social, pois assegura
que "a restricao do movimento social das camadas dominadas em grande medida aos
centros urbanos representou um seri°
. Pode-se dizer que aquilo que seria tradicao
conceitual para os estudiosos do movimento operario torna-se, para Boris, o campo de
interesses, pois segundo ele "embora o nOcleo estrutural da economia residisse no
campo, o conflito social concentrou-se nos setores secunclarios e de servico". Ou seja, o
autor faz emergir, em suas representacOes, a tipologia do operariado classic°, urbano.
Este adquire evidencia, embora nao da forma prescrita pela tradicional histOria dos
herOis, conforme adverte o autor, logo no inicio do seu texto. A inclusao de uma matiz
emprestada a historia das mentalidades, neste caso, nao colabora na ampliacao da tradicao
conceitual e nem mesmo do campo de interesses, pois permanece em foco sempre a
mentalidade operdria, ou as correntes de pensamento diretamente relacionadas a ela.
Estuda o trabalhismo, o anarquismo e o socialismo.
No subtitulo, sub-cultura, o autor delimita o seu campo de interesses. Ao tratar do
movimento libertario brasileiro, confronta-os corn os campos da Andaluzia, estudados
por Hobsbawm. 0 autor de os Rebeldes Primitivos afirma que "o anarquista consciente
era urn revolucionario no sentido mais completo que urn andaluz podia conceber,
Mas, em sac. Paulo e no Rio de Janeiro, diz Boris,
condenando o passado em
"os libertarios brasileiros nao puderam viver esta experiencia, a nao ser em seu reduzido
circulo. Tentaram assim viver aqui e agora seu restrito milenio cuja extensdo a sociedade
sentiam ser uma tarefa para värias geracOes" 17 .
Percebe-se que a tradicao conceitual, aqui, determinava o campo de interesses de
Boris, resultando nas suas representacbes do que deve ser valid° ou nao, falso ou
verdadeiro, produtivo ou nao, para a classe. Alias, se tomada no sentido rigoroso, o
termo sub-cultura e, de si, eloquente ao extremo.
Como referia-me antes, Boris utiliza a predicacao movimento social, embora no sentido
estrito ao que tradicionalmente era nominado como classe °pet-aria. E, sobre aquele, ha
urn texto bastante conhecido de autoria da sociOloga Ilse Scherer-Warren. A autora,
partindo da proposta teOrica de Alain Touraine, divide a sociedade entre grupos oprimidos
e grupos opressores, o que poderia ser transposto da divisdo sociolOgica alemä. entre
Estado e Sociedade Civil. Isto e, facilmente opera-se sobre urn quadro onde Estado e
burguesia identificam-se como grupos opressores e os demais, como oprimidos.
De acordo corn Scherer "quando os grupos se organizam na busca de libertacdo, ou
seja, para superar alguma forma de opressao, para atuar na producao de uma sociedade
modificada, podemos falar na existencia de urn movimento sociar s . A tradicao conceitual
encontra-se, portanto, ampliada, tal como o campo de interesses.
Contudo, logo a seguir, a autora faz suas restricOes. Diz que o termo movimentos
FAUST°, Boris. Op. Cit. p. 21
' 6 FAUST°, Boris. Op.cit. p. 91
Idem, ibidem
8 SCHERER-WARREN, Ilse. Movimentos sociais. FlorianOpolis : UFSC, 1989. p. 1
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Contudo, logo a seguir, a autora f az suas restricOes. Diz que o termo movimentos
sociais surgiu corn Lorenz von Stein, por volta de 1840. Aponta os criterios utilizados
pela sociologia chamada academica para reconhece-los: "refere-se a urn grupo mais ou
menos organizado, sob uma lideranca determinada ou nao; possuindo urn programa,
objetivo ou piano comum; baseando-se numa mesma doutrina, principios valorativos ou
ideologia, visando urn fim especifico ou uma mudanca social" 19
Logo depois, a autora apresenta os criterios da sociologia marxista, para o
reconhecimento da classe, nomeada por ela de movimento das classes sociais' . A fusdo
destas duas perspectival analiticas resulta em criterios de reconhecimento tail como:
entender os movimentos sociais a partir da natureza de sua acao para transformacdo, da
sua natureza dinamica (ou seja, de sua praxis); de sua proposta de transformacao (seu
projeto); dos principios que orientam esta proposta (sua ideologia); e dos condutores do
movimento (sua direcao ou organizacao).
A inclusdo destas categorias - praxis, projeto, ideologia e direcdo - restringe, como
dizia antes, a tradicao conceitual aos entendimentos propostos por Marx, Lenin, Luckacs
e Gramsci. Entretanto, a autora nao pretende ter como campo de interesses apenas o
movimento operdrio. Podemos percebe-lo em sua apresentacdo da perspectiva sociologica
de Alain Touraine, autor responsavel pela defesa da "supremacia de uma sociologia dos
movimentos sociais"' . Considera os chamados novos movimentos sociais aqueles que
se manifestam em tres dominios principais: o movimento das mulheres, os movimentos
regionais e o movimento antinuclear."
Desta forma, o campo de interesses amplia-se, ou melhor dizendo, nao se restringe
ao mundo do trabalho. A caracteristica comum a todos eles e que:
"opera-se a mesma passagem duma accio de defesa a dentincia
duma relacao de dominacato e uma outra caracteristica, e que
suas formas de organizacao, menos centralizadoras do que no
movimento socialista, invocando sempre a participacdo
demoocitica e livre das bases, nao na dependencia de um partido
de vanguarda, mas na procura da autogestao da coletividade"23.
Em todo caso, esta complacencia em relacalo ao campo de interesses - que corn
certeza deve-se ern grande parte ao apelo proporcionado pelo surgimento, e afirmacdo e
proliferacao destas manifestacOes sociais, a partir da segunda metade do seculo XX,
forcard uma certa abertura na tradicao conceitual. Mesmo porque as categorias centradas
na luta de classes tornavam-se insuficientes. Nao havia mais a possibilidade de afirmar,
por exemplo, que o movimento feminista pertencia a configuracao burguesa pelo fato
de nao possuir praxis classista.
"Idem, p.12
" Idem, ibidem
" SCHERER-WARREN, Ike. Op. Cit. p. 12
22 Idem, p. 96
" Idem, p. 97
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Assim, Scherer finaliza propondo como criterios, a praxis, mas agora centrada na
autonomia, democracia e autogestdo; ideologia, baseada na auto-analise e autocritica;
organizacao, voltada para a auto determinacdo das bases e nao no trabalho da vanguarda;
projeto, nao mais centrado na utopia do futuro remoto e sim no exercicio da igualdade e
liberdade crescentes a partir do aqui e agora".
Uma tal abertura, naturalmente, poderia aproximar-se muito daquela abordagem vista
no inicio deste texto sob a denominacao de estudo dos movimentos populares. Ambos
teriam, por exemplo, alcance para abranger movimentos que, ate entdo, estiveram fora do
campo de interesses como o Movimento dos Trabalhadores sem Terra, praticamente
problemdt co e teoricamente impossivel de ser alinhado no rol do movimento operdrio
classic°.
Esta ampliacdo no campo de interesses transpOe os limites das relacOes de producao
econOrnica, perpassando o mundo da cultura, o que significa nao somente urn movimento
de aproximacdo do economicismo classic° aos pressupostos da antropologia, mas que,
em certos casos, tal imbricacdo torna-se, por assim dizer, paradigmatica. Em termos de
antropologia brasileira, o estudo de Sergio Leite Lopes serve perfeitamente como registro.
Logo de inicio, o antrop6logo Lopes demarca a tradicao conceitual referindo-se ao
grupo de trabalho ligado a Associacao Brasileira de Antropologia; diz que aquele grupo
"pretende desenvolver a troca de experiencia entre antropOlogos e outros pesquisadores
estudando temas que envolvem a classe trabalhadora"" Ndo se trata entdo de estudar o
movimento operdrio e, nem menos, o popular ou o social. Tem por finalidade sim estudar
a cultura operdria. 0 autor especifica isto ao referir-sea problematica antropologica em
relacao a classe operaria, "isto e, uma problematica nao exclusivamente voltada para os
aspectos politicos, ou para as condicOes materiais de vida desta classe, mas enfatizando
a sua pratica cotidiana, as suas tradicOes, a sua diferenciacao interna, o seu pensamento,
a internalizacao subjetiva de suas condicbes materiais de existencia""
Assim, ha aqui uma primeira particularidade. Ocorre urn movimento na tradicao
conceitual e tambein no campo de interesses, no sentido de restringir-sea classe operdria.
Tal estreitamento, portanto, se da no ambito da pluralidade de manifestacOes. Porem,
ocorre uma abertura/expansao em termos de significacao do objeto, ou, se quisermos,
de regiao fenomenica, o que nao implica em abertura tambem da tradicao conceitual.
Aqui me parece fundamental considerar os argumentos em defesa deste
encaminhamento perceptivo. Eles estao dispostos na justificativa de Lopes para este
tipo de investigacao. E pareceu-me que urn dito seu concentra e localiza muito bem esta
questao. Diz ele que "ironicamente, o enfoque antropolOgico aparece Id onde o objeto
esta prestes a desaparecer real ou supostamente"" . Trata-se de uma critica ou, no minimo,
uma ironia em relacao a uma certa visa() antropologica cujo campo de interesses tern
sido outras culturas que nao a ocidental. A critica de Lopes imposta-se a partir de urn
SCHERER-WARREN, Ilse. Op. Cit. p. 140
" LOPES, Jose Sergio Leite. Cultura e identidade operaria. Sao Paulo : Marco Zero, 1987. p. 33
" Idem, p. 12
37 Idem, p. 14
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ponto de vista evolutivo e diacrOnico, no qual as culturas nao ocidentais sac) representadas
como exOticas e sem sentido uma vez que estao fadadas ao desaparecimento.
Do prognOstico das visOes evolutivas, sabemos, resulta que, cedo ou tarde, a cultura
ocidental impor-se-d como suprema e Unica. Trata-se de uma projecdo extremamente
discutivel exatamente por ser projecao e, portanto, doxolágica. Alern disso, remete aquela
classe de reflexOes e inquietudes apresentadas por autores como Paris, cujo dilema pode
ser posto, de modo simples, na seguinte questa): como abordar o social sob o ponto de
vista conceitual operario, excluindo-se o etnocentrismo europeizante? Mas este nao e o
tema de estudo agora.
A pergunta que assombra Lopes, e que constitui o desdobramento lOgico da discussdo
acima representada, apresenta-se assim - al inal, o que esta desaparecendo na nossa
cultura? Sua resposta localiza-se na critica a "hegernOnica literatura de pOs-guerra sobre
o emburguesamento da classe operdria europeia e americana"' . Ora, se a classe operaria
vem emburguesando-se, consequentemente ira desaparecer.
Logicamente, isto explicaria as ampliacOes empreendidas pelos cientistas sociais tanto
em relacao ao campo de interesses quanto a tradicao conceitual. Em outros termos, tal
rumo dos acontecimentos obrigaria os cientistas a estudarem outros grupos sociais, e
nao mais o classic° operariado. E uma vez, partindo-se da premissa que esta seja a Unica
classe capaz de fazer revolucao, impunha-se a tarefa de descobrir o potencial
revoluciondrio destes outros grupos.
Lopes impOe outro rumo ao debate. Para ele resta saber se o desaparecimento da
classe ocorre de forma real ou suposta. Em outras palavras, se isso ocorre como um
fenomeno concreto ou representativo, objetivo ou subjetivo, efetivo ou apenas leitura,
verdadeiro ou ideologico. A resposta a esta questao nao pode se efetuar por vias
quantitativas, ja que a definicao nao envolve relacOes mecanicas apenas. Ou seja, nao
basta ser proletdrio ou assalariado para fazer parte da classe. E necessario ter consciencia,
entdo, ter percepcao de si, como tal, o que seria traduzido em termos de cultura de
classe e Rao em dados estatisticos. A tarefa passa a ser o seu mapeamento.
A critica resultante dai recai sobre urn dos pressupostos da sociologia marxista, qual
seja, aquele da homogeneidade de classe como condicao necessaria para a consciencia
e para a acao de classe". A enfase deverd centrar-se na heterogeneidade e diferenciacao
de classe, mas tambem, e principalmente, nas formas nao capitalistas de producao
utilizadas pela classe, de forma mais ou menos acessOria, para a sua reproducdo
Desse modo, houve urn empenho a fim de dar visibilidade aos colonos-operarios,
(celebre estudo de Giralda Seyfeth); a novas articulacOes entre trabalho, moradia e
associacao (estudo de Maria Celia Paoli) e a reapropriacdo do passado como reforco da
identidade operaria (artigo de Luiz Duarte) e etc. Concluem estes autores que, quando
os colonos-operarios buscam nas atividades agricolas (vacas de quintal) urn paliativo
28 LOPES, Jose Sergio Leite. Op. Cit. p. 13

2 `' LOPES, Jose Sergio Leite. Op. Cit. p. 5
Idem, ibidem
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para a subsistencia, nao o fazem motivados por uma especie de saudosismo rural e sim
como uma forma de afirmacao de sua identidade operaria. Logo, para esses autores, a
classe operdria nao esta a desaparecer, sena) supostamente. No piano real, ela se torna
mais heterogenea e se afirma, se amplia, como cultura.

Na.o poderia avaliar, aqui, o quanto a obra de urn dos grandes historiadores da cultura
da classe operaria, como E. B. Thompson, demarca seu trabalho por este encerramento
do campo de interesses e da tradicao conceitual, este retorno a urn certo marxismo
classico e classista. A primeira vista, sua proposta metodolOgica apresenta-se bem mais
ampla, estendendo o campo de interesses ate grupos religiosos que, em principio, nada
teriam a ver corn o operario clâssico. Ainda mais quando este autor exibe, como criterios
de identificacdo daquilo que poderia ser identificado como operariado ingles, a vontade
radical de mudanca social unida a razdo iluministe . 0 propOsito deste artigo nao
comportaria a discussao.
Entretanto, observa-se facilmente que grande parte de estudos sobre a classe operaria
baseada no referencial teOrico thompsoniano, realizada no Brasil, recentemente, encontrase demarcada por esta orientacao. Pode-se supor que entre estas pesquisas relacionamse aquelas sobre o cotidiano operario e a etica do trabalho. Apresentarei alguns a titulo
de ilustracdo.
O professor Jairo Q. Pacheco publicou urn artigo intitulado Cotidiano Opertirio na
Indiatria Textil Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1996. Ao referir-se as restricOes
impostas pela Ditadura do Estado Novo e pela guerra e ao conseqUente refluxo da
classe operaria afirma que "assim, nao podemos observar o operariado em suas atitudes
cldssicas de enfrentamento e resistencia representadas pelas greves, pela imprensa sindical
combativa, pela organizacao de entidades operarias representativas e legitimas ou por
atos pUblicos de expressao de descontentamento tais como passeatas e comicios"32.
Retorna o problema levantado pelos antropOlogos: a classe desapareceu na histOria.
Onde encontrar a classe? Responde o professor que "restou-nos entdo a procura da
expressao da classe operaria num nivel diferente do que a mesma e comumente estudada:
na capilaridade das relacOes e posicionamentos individuais dos operdrios uns corn os
outros, corn os patrOes , corn as entidades que deviam representa-los e corn as instituicOes
estatais"33 . Apoiando-se em trabalhos referenciais como os de Thompson, Hobsbawm,
Catoriadis, Chaui e De Decca, procura dar visibilidade a classe "supostamente
desaparecida".
Urn outro trabalho, ja mais antigo, a Vida Operciria Fora das Mbricas , de Maria A.G.
Decca, de 1987, apresenta a mesma preocupacao. Diz a autora que seu trabalho "pretende
contribuir para o conhecimento das condicOes concretas de existencia dos trabalhadores
fora da esfera de producdo num periodo e local determinados. Por outro lado, busca
Sobre o assunto ver SCHWARTZ, Bill. Razdo e desralao em E. P. Thompson. Revista Projeto de HistOria,
Sao Paulo, n. 12, p. 11-41, out.1995.
" PACHECO, laird Queiroz. Cotidiano operario na indtistria téxtil durante a segunda guerra mundial. Revista
da ANPUH-PR, Curitiba, v.1, p. 229, 1996.
"Idem, ibidem.
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aprender como a vida operaria, em varios de seus aspectos, se constitui a partir da pratica
de diferentes agentes histOricos e grupos sociais na capital do Estado"' de Sao Paulo.
0 use do termo "condicOes concretas de existencia" remete-se ao centro da tese
antropolOgica apresentada por Lopes, retomada por Pacheco, ou seja, podera haver um
desaparecimento suposto da classe, mas nao o "sumico" concreto. Decca afirma que,
alem de o operariado da decada de vinte ter se constituido o foco de atencao do poder
pOblico, ter se insurgido aberta ou veladamente em Sao Paulo, principalmente na decada
de 30, ainda criou urn novo espaco de reflexao acerca de sua prOpria situacdo e
condicae .A autora utiliza-se de Thompson e, alem de vários outros autores, inclusive
Marx, para evidenciar estes espacos "genuinamente operarios" , a imprensa e suas
organizacOes.
Urn outro trabalho, tambern baseado em Thompson, Prado Junior e Sodre, publicado
pela professora Antonia Colari, trata da migracao italiana. Parece urn pouco mais dificil
dar visibilidade a classe operaria alargando-se o campo de interesses aos imigrantes, pois
eles deslocavam-se sobretudo para a area rural. Mas resolve-se, de certa forma, o problema
pelo recurso ao conceito de trabalho assalariado. 0 imigrante italiano nao faz parte da
cldssica classe operaria, mas da classe, como proletario. E nao somente por isso ele faz
parte desta classe, ja que pertence a cultura de classe, a etica do trabalho. Como afirma
a autora, a politica imigrantista brasileira "perseguia dois objetivos nao excludentes: o
povoamento das regiOes de fraca densidade populational e a constituicao de urn mercado
de trabalho para substituir a mao-de-obra escrava na producao mercantil-exportadora"'
A autora se opOe criticamente as teses tradicionais sobre os objetivos da politica
imigrantista brasileira, os quais seriam a colonizacao e o fornecimento de trabalhadores
livres para a lavoura cafeeira". Vincula, portanto, o povoamento e a formacao de mercado
de trabalho a necessidade de regeneracao fisica do povo e a reforma moral da sociedade,
pretendidas pelas elites dirigentes.
Faz urn comentario sobre a forma de estruturacao do familismo e da etica do trabalho
na area rural do Estado do Espirito Santo, area e abrangencia de sua pesquisa. Mas
apresenta uma outra face a respeito dos imigrantes ou filhos de imigrantes que acabaram
migrando para a area urbana. Lembra ela que:

na literatura sobre a formaeao da classe operdria e do movimento
sindical brasileiro tern merecido destaque a importancia dos
segmentos anarquistas e socialistas, nos quais e significativa a
presenea de trabalhadores estrangeiros, entre eles os de origem
italiana (...) as disposieOes psicolOgicas e culturais do trabalbador
imigrante favorecem a construed° de uma identidade social que
•••■•■■■■•*1,

DECCA, Maria A. G. A vida fora das fabricas. &do Paulo Paz e Terra, 1987. p. 11
""7 ldem, .11
" COLARI, Antonia. Familismo e etica do trabalho : o legado dos imigrantes italianos para a cultura brasileira.
Revista Drasileira de HistOria, sao Paulo, v.17, n.34, p. 54
-.7 Idem, p. 55.
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se contrapunha tanto a heranca escravista (...) como a tradicdo
liberalm
Percebe-se, neste estudo, que tambem se ocupa da genese da classe operdria brasileira
a busca de sua visibilidade. A classe, naquele momento, vem do exterior, ou migra da
cidade para o campo ou ainda dispersa-se na cultura dos camponeses imigrantes. A
autora reforca sua assertiva afirmando que "as experiencias comunitarias de anarquistas
e socialistas configuram o que Edward Thompson caracterizou como o fazer-se da classe
trabalhadora""
Poderiamos acrescentar aqui uma Tonga lista de textos formatados neste quadro teOrico
vinculado a esta problematica antropologica. Mas isto nao quer dizer que nao existam
outras abordagens tematizando estas mesmas questoes a partir de urn campo de interesses
e de uma tradicao conceitual mais amplos.
A modo de conclusao, poderiamos inferir que uma certa abertura no campo de
interesses nao significa necessariamente a mesma ampliacao na tradicao conceitual,
embora a relacao seja de alta imbricacao. Parece tambem ficar claro que, nos estudos
sobre estas tematicas, acontecem maiores modificacOes no campo de interesses do que
na tradicao conceitual. Pode-se tambem levantar como hipOtese que a utilizacao de urn
ref erencial teOrico mais aberto nao implica, necessariamente, em uma abertura do
pesquisador em relacao ao campo de interesses e a tradicao conceitual. Parece tambem
haver, nos estudos histericos recentes sobre as questbes operdrias, urn movimento em
relacao ao estreitamento dos dois aspectos acima apresentados.

Idem, p. 70-71
COLARI, Ant6nia. Op. Cit. p. 71

