
janeiro – abril de 2016
issn 2238-3875

v.06.01

sociologia & antropologia



Sociologia & Antropologia destina-se à 

apresentação, circulação e discussão 

de pesquisas originais que contribuam 

para o conhecimento dos processos 

socioculturais nos contextos 

brasileiro e mundial. A Revista está 

aberta à colaboração de especialistas 

de universidades e instituições 

de pesquisa, e publicará trabalhos 

inéditos em português e em inglês. 

Sociologia & Antropologia ambiciona 

constituir-se em um instrumento de 

interpelação consistente do debate 

contemporâneo das ciências sociais 

e, assim, contribuir para o seu 

desenvolvimento.

Sociologia & Antropologia. 

Revista do PPGSA

Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia

Largo de São Francisco de Paula 1, sala 420

20051-070  Rio de Janeiro RJ

t.|fax +55 (21) 2224 8965 ramal 215

revistappgsa@gmail.com

revistappgsa.ifcs.ufrj.br

Publicação quadrimestral

Triannual publication

Solicita-se permuta

Exchange desired

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Reitor

Roberto Leher

Vice-Reitor

Denise Fernandes Lopez Nascimento

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

Diretor

Marco Aurélio Santana

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

EM SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA

Coordenação

André Botelho

Cesar Gordon

A REVISTA ESTá INDExADA EM:

CLASE

DOAJ 

EBSCOHOST

LATiNDEx

PROQuEST

SEER/iBiCT

SuMáRiOS.ORG

S678

Sociologia & Antropologia. Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da 

universidade Federal do Rio de Janeiro. –  v. 6, n.1 

(abril 2016) – Rio de Janeiro: PPGSA, 2011–

Quadrimestral

iSSN 2236 –  7527

1. Ciências sociais – Periódicos. 2. Sociologia – Periódi-

cos. 3. Antropologia – Periódicos. i. universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Gradua-

ção em Sociologia e Antropologia.

CDD 300



sociologia & antropologia

volume 06 número 01 
janeiro –abril de 2016

quadrimestral
issn 2238-3875 

ppgsa programa de pós-graduação em sociologia e antropologia 
ufrj universidade federal do rio de janeiro, brasil



Conselho Editorial

Evaristo de Moraes Filho

(Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, Brasil)

Alain Quemin

(université Paris 8, Saint-Denis, França)

Anete ivo

(universidade Federal da Bahia, Brasil)

Brasilio Sallum Junior

(universidade de São Paulo,Brasil)

Carlo Severi

(École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, França )

Charles Pessanha

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Cristiana Bastos

(universidade de Lisboa, Portugal)

Edna Maria Ramos de Castro

(universidade Federal do Pará, Brasil)

Elide Rugai Bastos

(universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil)

Ernesto Renan Freitas Pinto

(universidade Federal do Amazonas, Brasil)

Gabriel Cohn

(universidade de São Paulo, Brasil)

Gilberto Velho (in memoriam)

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Guenther Roth

(Columbia university, Nova York, Estados unidos da América)

Helena Sumiko Hirata

(Centre National de la Recherche Scientifi que, Paris, França)

Heloísa Maria Murgel Starling

(universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

Huw Beynon

(Cardiff university, País de Gales, Reino unido)

irlys Barreira

(universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil)

João de Pina Cabral

(university of Kent, Reino unido)

José Sergio Leite Lopes

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

José Maurício Domingues

(universidade do Estado do Rio de Janeiro/iESP, Brasil)

José Vicente Tavares dos Santos

(universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil)

Josefa Salete Barbosa Cavalcanti

(universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

Leonilde Servolo de Medeiros

(universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

Lilia Moritz Schwarcz

(universidade de São Paulo, Brasil)

Manuela Carneiro da Cunha

(university of Chicago, illinois, Estados unidos da América)

Mariza Peirano

(universidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil)

Maurizio Bach

(universität Passau, Baviera, Alemanha)

Michèle Lamont

(Harvard university, Cambridge,

Massachusetts, Estados unidos da América)

Patrícia Birman

(universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Peter Fry

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Philippe Descola

(Collège de France, Paris, França)

Renan Springer de Freitas

(universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

Ruben George Oliven

(universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

Sergio Adorno

(universidade de São Paulo, Brasil)

Wanderley Guilherme dos Santos

(Academia Brasileira de Ciências e universidade

Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Assistentes editoriais

Maurício Hoelz

Antonio Brasil Jr.

José Luiz Soares

PRODUÇÃO EDITORIAL

Projeto gráfi co, capa e diagramação

a+a design e produção

Glória Affl alo e Helena Varella

Preparação e revisão de textos

Beth Cobra

Versões para o inglês

David Rodgers

PPGSA
Apoio

© Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Antropologia / uFRJ

Direitos autorais reservados: a reprodução integral de artigos 

é permitida apenas com autorização específi ca; citação 

parcial será permitida com referência completa à fonte.

CORPO EDITORIAL

Editores 

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Maria Laura Cavalcanti (Editora Responsável)

André Botelho 

Elina Pessanha

Comissão Editorial

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Elsje Lagrou

José Reginaldo Gonçalves

José Ricardo Ramalho

Glaucia Villas Bôas



Maria Laura Cavalcanti, Elina Pessanha e André Botelho

APRESENTAÇÃO

Josefa Salete Barbosa Cavalcanti

(universidade Federal de Pernambuco, Brasil)

Leonilde Servolo de Medeiros

(universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

Lilia Moritz Schwarcz

(universidade de São Paulo, Brasil)

Manuela Carneiro da Cunha

(university of Chicago, illinois, Estados unidos da América)

Mariza Peirano

(universidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil)

Maurizio Bach

(universität Passau, Baviera, Alemanha)

Michèle Lamont

(Harvard university, Cambridge,

Massachusetts, Estados unidos da América)

Patrícia Birman

(universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

Peter Fry

(universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Philippe Descola

(Collège de France, Paris, França)

Renan Springer de Freitas

(universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

Ruben George Oliven

(universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil)

Sergio Adorno

(universidade de São Paulo, Brasil)

Wanderley Guilherme dos Santos

(Academia Brasileira de Ciências e universidade

Federal do Rio de Janeiro, Brasil)

Assistentes editoriais

Maurício Hoelz

Antonio Brasil Jr.

José Luiz Soares

PRODUÇÃO EDITORIAL

Projeto gráfico, capa e diagramação

a+a design e produção

Glória Afflalo e Helena Varella

Preparação e revisão de textos

Beth Cobra

Versões para o inglês

David Rodgers

Dando continuidade à periodicidade quadrimestral e à publicação de artigos 

em português e em inglês, Sociologia & Antropologia inaugura com seu sexto 

volume uma nova etapa como publicação apenas online. Este primeiro número 

do volume se inicia com uma entrevista com o sociólogo britânico Huw Beynon 

realizada por José Ricardo Ramalho e Rodrigo Santos. Na sequência os artigos 

de Gabriel Cohn, José Maurício Domingues e Marcel van der Linden discutem 

a atualidade da reflexão de Karl Marx e sua influência sobre pesquisadores e 

cientistas sociais de diferentes partes do mundo. Gostaríamos de agradecer a 

valiosa colaboração de José Ricardo Ramalho e de Rodrigo Santos que, além da 

realização da entrevista, propuseram o contorno dos debates elaborados nos 

artigos subsequentes. 

“O Tempo e o modo: temas de dialética marxista”, de Gabriel Cohn, ava-

lia as contribuições potenciais da dialética marxiana quanto à imposição de 

forma e, em especial, da temporalidade, reunindo elementos para uma teoria 

da experiência social adequada às novas formas do mundo do capital. “Teoria 

social crítica e tendências de desenvolvimento, emancipação e comunismo 

tardio”, de José Maurício Domingues, toma por referência as obras de Antonio 

Negri e Boaventura de Sousa Santos para discutir a emancipação abrigada em 

tendências e propostas de desenvolvimento social. Já Marcel van der Linden, 

em “O conceito marxiano de proletariado: uma crítica”, reconsidera a teoria 

marxiana do proletariado à luz dos papéis sociais complexos de outros grupos 

subalternos, propondo sua reconceituação com base na ideia da inclusão social. 

Ao complexificarem o debate teórico, tais artigos contribuem de modo signi-

ficativo para uma visão menos ortodoxa das contribuições marxianas para as 

ciências sociais contemporâneas.

Glaucia Villas Bôas, em “Change, time and sociology”, retoma a discus-

são da modernidade na sociologia da arte, buscando articular a discussão da 

esfera própria da cultura às estruturas sociais. Questionam-se as concepções 

críticas da sociologia clássica e a adesão da sociologia brasileira à modernida-

de, bem como o privilégio atribuído ora ao tempo futuro, ora ao tempo passa-
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do nos estudos sobre a arte moderna e a contemporânea. Em “Da desigualda-

de social nos espaços públicos centrais brasileiros”, Fraya Frehse reflete sobre 

diversidade e desigualdade sociais urbanas com base na etnografia do uso 

cotidiano feito pelos pedestres, passantes ou frequentadores da Praça da Sé 

paulistana em 2013. “Forest Shamanism in the city: the Kaxinawá example”, 

de Tiago Coutinho, analisa um ritual terapêutico de consumo de ayahuasca 

conduzido por dois jovens pajés Kaxinawá na cidade do Rio de Janeiro. O autor 

chama a atenção para as “compatibilidades equívocas” tecidas entre os dois 

termos que possibilitam a comunicação em jogo: Yube e inconsciente, viabili-

zando a interação de índios e brancos no contexto de consumo urbano de 

ayahuasca. 

Com base em dados da pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD-IBGE), “Inequalities and the Brazilian new democracy: income distribu-

tion between classes in recent decades”, de André Salata, busca verificar a 

redução das desigualdades de renda entre classes no Brasil nos anos de 1995 

a 2013, quando dois dos mais relevantes partidos políticos do país, o Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), es-

tiveram à frente do governo federal. Larissa Rosa Corrêa, em “Corporativismo 

e regulamentação do trabalho no Brasil: um debate entre especialistas brasi-

leiros e norte-americanos na década de 1960” busca compreender como os 

sindicalistas norte-americanos abordaram o corporativismo brasileiro ao lon-

go da década de 1960. Para tanto, analisam-se a atuação da AFL-CIO no Brasil, 

considerada a maior central sindical norte-americana, e a visão de importan-

tes juristas e especialistas brasileiros na área do direito trabalhista. 

Na seção Registros de Pesquisa, com “Tradições devotas, lúdicas inova-

ções: o Sairé em múltiplas versões”, Luciana Carvalho nos traz a contempora-

neidade da festa do Sairé de Alter do Chão, no Pará. Trata-se de uma das mais 

antigas celebrações conhecidas na Amazônia que, ao longo do tempo, mesclou 

tradições devotas e inovações lúdicas e espetaculares. Ao revelarem distintas 

concepções da festa como ato de devoção, os embates históricos entre festeiros 

e eclesiásticos propiciaram também, por vias singulares, a recriação, a ressig-

nificação e a continuidade do Sairé no Baixo Amazonas.

Finalmente, Tatiana Bacal resenha o documentário Boca do lixo (1993) de 

Eduardo Coutinho, realçando a forte identificação existente entre a epistemo-

logia antropológica e o cinema documentário do diretor. 
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Esta entrevista com o sociólogo britânico Huw Beynon expõe aos leitores bra-

sileiros uma trajetória que sugere forte ligação entre os escritos de Marx, uma 

militância política de compromisso com as causas dos trabalhadores, e a ela-

boração teórica de uma história que reconhece o papel decisivo de quem vive 

do trabalho. Seu livro Working for Ford tornou-se obra de referência no âmbito 

dos estudos do trabalho desde sua primeira edição no Reino Unido, em 1973, 

tendo suscitado acalorados debates sobre as relações entre engajamento po-

lítico e produção de conhecimento e sobre o formato narrativo do trabalho 

sociológico. No Brasil, o entrevistado manteve uma importante e duradoura 

conexão acadêmica,1 teve livro, artigos e capítulos publicados em português e 

sua interlocução com pesquisadores de várias universidades imprimiu uma 

marca aos estudos sobre trabalho em nosso país. 

Huw Beynon nasceu em Ebbw Vale, no País de Gales, cidade profunda-

mente marcada pela mineração de carvão e pela siderurgia. Formou-se em 

Ciências Sociais pela Universidade de Liverpool (Reino Unido) e concluiu seu 

doutorado, em 1999, pela Universidade de Manchester (Reino Unido). Sua tra-

jetória profissional se confunde com a própria institucionalização da sociolo-

gia britânica. Em 1968, tornou-se professor do recém-criado departamento de 

sociologia da Universidade de Bristol (Reino Unido) e em 1976 ingressou na 

Universidade de Durham – localizada em um antigo centro minerador de car-

vão. Em 1987, assumiu uma cátedra na Universidade de Manchester e, em 1999, 

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752016v611
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tornou-se Diretor da School of Social Sciences da Universidade de Cardiff (Rei-

no Unido). Desde 2008 tem se dedicado ao Welsh Institute for Social and Eco-

nomic Research Data and Methods (WISERD), tendo sido seu primeiro Diretor 

(2008-2010). Huw Beynon escreveu ou editou 20 livros, inúmeros artigos em 

periódicos, capítulos de livros e orientou extensamente na pós-graduação. Pro-

fessor emérito da Universidade de Cardiff, recebeu vários prêmios e homena-

gens ao longo de sua carreira, dentre os quais os títulos de membro honorário 

do National Union of Mineworkers e da Academy for the Social Sciences.

Ao longo de suas várias viagens ao Brasil nos anos 1990 e 2000, o entu-

siasmo e a emoção que Huw Beynon imprimia ao descrever suas análises acer-

ca dos processos de mudança nas vidas dos trabalhadores nos setores auto-

mobilístico, bélico, siderúrgico e na mineração de carvão – dentre muitos ou-

tros – cativaram audiências inteiras de cientistas sociais. A “abertura da caixa 

preta” da pesquisa, proporcionada por suas obras e palestras, revelava manei-

ras sui generis de observação e engajamento com os trabalhadores de chão de 

fábrica e seus mundos sociais, em conversas nas mesas e bancos da cantina, 

nas filas para o almoço, para o ônibus e mesmo para a entrada e a saída das 

fábricas e minas – o que não poderia deixar de inspirar novos pesquisadores 

do trabalho.

A descrição em primeira mão dos dramas e dilemas cotidianos dos tra-

balhadores em uma disputa secular em torno do controle do processo de traba-

lho, no caso da pesquisa sobre os trabalhadores da Ford, e acerca de sua própria 

reprodução social como trabalhadores fabris, municiava de argumentos e legi-

timava a opção de um conjunto de pesquisadores brasileiros que vinham se 

dedicando a valorizar o papel dos trabalhadores na história política do país e a 

defender uma Sociologia do Trabalho que assumia como centrais as perspecti-

vas daqueles que ganhavam a vida trabalhando em fábricas e cidades.

As críticas ao livro Working for Ford e aos modos de fazer pesquisa que 

surgiram a partir do establishment da sociologia britânica não surtiram efeito 

no Brasil. As observações sobre “falta de objetividade”, por exemplo, foram 

vistas como fruto da sagacidade em perceber as revelações novas e surpreen-

dentes sobre a vida no chão de fábrica, os dilemas políticos, pessoais, familia-

res e geracionais dos operários da Ford. O estilo de Huw Beynon reforçou a 

identificação dos pesquisadores brasileiros com a abordagem que aproximava 

o investigador de seu objeto de investigação. 

No Brasil, a versão traduzida e publicada pela editora Paz e Terra, Tra-

balhando para a Ford, de 1995, se integrou a uma corrente de estudos nas Ciên-

cias Sociais que assumia uma perspectiva similar, incorporando a dimensão 

da experiência dos trabalhadores e das culturas operárias como núcleo de 

discussões acerca das experiências brasileiras de mudança social e desenvol-

vimento industrial, assim como da conformação conflituosa das condições e 

relações de trabalho “modernas” no país. A tradução deste livro expressava, de 
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antemão, “afinidades eletivas” insuspeitas entre os processos de instituciona-

lização e desenvolvimento da Sociologia do Trabalho no Brasil e no Reino Uni-

do, além de apontar alguns dos caminhos de estreitamento de preocupações 

comuns. 

Em um registro precoce, no Reino Unido, a ascensão dos conservadores 

e de Margareth Thatcher (1979) e a eclosão dos conflitos em torno do encerra-

mento das operações de unidades fabris, como a da Massey Ferguson (1978) e 

a da British Leyland Motor Co. (1981), constituíram as primeiras vagas de uma 

mudança dramática no cenário das relações de trabalho no mundo. O engaja-

mento acadêmico e político de Huw Beynon assumia contornos ainda mais 

importantes, e o autor – assim como vários de seus colegas britânicos – se 

envolveu na análise e nas disputas em torno do chamado “movimento de fe-

chamento” de fábricas. Panfletos, relatórios e obras acadêmicas acerca da 

inadaptação das formas de organização e estratégias sindicais em face da con-

formação de estruturas corporativas em rede geograficamente dispersas de 

empresas multinacionais passaram a compor o núcleo de suas atividades.

Em fins dos anos 1980 e início da década de 1990, a Sociologia do Tra-

balho brasileira passaria a lidar com os efeitos tardios da constituição destes 

sistemas transnacionais de produção e suas dimensões organizacionais e tec-

nológicas. A reestruturação produtiva varria elos inteiros de cadeias produtivas 

de bens e/ou serviços e se fazia acompanhar de processos políticos de redução 

de controles sobre capitais estrangeiros, privatização de setores estatais (como 

telecomunicações, siderurgia etc.) e disputas interestaduais pela atração de 

investimentos produtivos. Em especial, novos implantes industriais – automo-

bilísticos, predominantemente – configuravam um “movimento de fuga” do 

eixo industrial de São Paulo e de seu ativismo sindical, recorrendo a estraté-

gias locacionais de tipo greenfield, rememorando dramaticamente processos 

ocorridos no Reino Unido.

Mais importante, trabalhadores e sindicatos se defrontavam com novos 

dilemas, impulsionados por transformações organizacionais e tecnológicas 

corporativas, e diretamente relacionados à representação de contingentes e 

demandas cada vez mais plurais, passando por características demográficas, 

formas de contratação, padrões regionais de uso e remuneração do trabalho 

etc. A crítica de Beynon às interpretações então correntes acerca da natureza 

fragmentada do trabalho – a noção de trabalhador hifenizado se tornou célebre 

– incorporava esses desafios e permanecia ativa na sustentação de uma abor-

dagem acerca das mudanças nas estruturas sociais dos países capitalistas 

centrada na classe.

Desde os anos 2000, os trabalhos de Beynon vêm enfocando as dinâmi-

cas políticas estruturantes da conformação do mundo do trabalho e das vidas 

dos trabalhadores no Reino Unido. É digna de nota sua compreensão dos múl-

tiplos e contraditórios papéis desempenhados pelo Partido Trabalhista, em sua 
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relação mutuamente constitutiva com o movimento sindical britânico, e da 

renovada esperança – em especial entre a juventude – na capacidade de lide-

ranças emergentes articularem uma nova resposta política ao arranjo societá-

rio britânico, uma resposta que se oponha decisivamente aos programas he-

gemônicos de austeridade e bélicos das últimas três décadas.

As reflexões de Beynon proporcionam ferramentas heurísticas poten-

cialmente úteis para a compreensão do cenário político e econômico brasilei-

ro. Após cerca de uma década de crescimento econômico, redução da pobreza 

e incremento das condições e relações de trabalho no Brasil, novas respostas 

políticas são urgentes na reconfiguração do arranjo social de grupos e classes 

em conflito que marca a sociedade brasileira. Os modos de organização e es-

tratégias sindicais e partidárias trabalhistas continuam sendo centrais nesse 

processo, demandando a emergência de novas formas de liderança e represen-

tação, assim como um projeto democrático e mais includente, social, econô-

mica e politicamente. A obra de Beynon é, portanto, atual e incontornável na 

tarefa de compreensão de projetos de transformação dos trabalhadores e de 

seus papéis na estruturação da vida social, no Brasil e no mundo.

José Ricardo Ramalho e Rodrigo Santos. Professor Beynon, qual a influência 

de Marx e do marxismo em sua trajetória como cientista social?

Huw Beynon. Fui criado em uma cidade chamada Ebbw Vale, no Sul do País de 

Gales; uma cidade dominada por uma siderúrgica enorme e três minas de 

carvão. A classe trabalhadora tinha completa hegemonia na cidade. O MP 

(Member of Parliament) local era Aneurin Bevan, líder da ala esquerda do Parti-

do Trabalhista (Labour Party).2 Meus avós paterno e materno eram mineiros, 

meu pai era professor. Ele voltou da Guerra com a expectativa de que haveria 

uma mudança revolucionária. Por muitos anos foi secretário do Partido Traba-

lhista Independente (Independent Labour Party), de esquerda, que se tornou mui-

to crítico ao Governo Trabalhista. Ele vocalizou as críticas que Ralph Miliband 

iria desenvolver, posteriormente, em seu livro Parliamentary socialism. Tendo 

isso como pano de fundo em minha vida, estava aberto às ideias de Karl Marx, 

que para mim ofereciam uma crítica ao capitalismo do ponto de vista da clas-

se trabalhadora.

Entretanto, nos anos de 1950, a sociologia mal existia como disciplina 

acadêmica na Grã-Bretanha. Havia três departamentos, alguns departamentos 

de antropologia, mas de um modo geral a ciência social era representada pela 

economia, que foi a minha primeira graduação. Interessado em sociologia in-

dustrial, engajei-me como estudante de graduação no Departamento de Ciên-

cias Sociais da Universidade de Liverpool, que no começo dos anos 1960 era o 

principal centro britânico de pesquisa social e o primeiro a desenvolver um 

programa de pesquisa empírica sobre relações de trabalho e relações de vizi-

nhança na Grã-Bretanha. Ali o que predominava era uma abordagem positivis-
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ta, ligada a ideias de reforma social e cooperação entre a gerência e os sindi-

catos. Isso refletia a situação geral da sociologia britânica que adotava uma 

abordagem funcionalista, sem considerar seriamente o marxismo como uma 

tradição teórica viável.

Fora das universidades, contudo, o marxismo existia dentro do Partido 

Comunista por meio de vários agrupamentos trotskistas, e das atividades de 

indivíduos particularmente talentosos como Eric Hobsbawm, Raymond Willia-

ms e Edward Thompson, tendo todos eles sido primeiramente tutores de edu-

cação de adultos nos departamentos de extensão das universidades. O grupo 

que produziu a New Left Review incluía Thompson e Stuart Hall, entre outros, 

e ela se tornou uma fonte importante de informação e debate. Foi na New Left 

Review que eu li “O Marx desconhecido” (“The unknown Marx”, 48, 1968, p. 41-

61), de Martin Nicolaus, texto que apresentou os primeiros escritos sobre alie-

nação para os leitores ingleses, e que embasaram minhas interpretações sobre 

o modo como os homens com quem conversei na minha pesquisa sobre a Ford 

falavam de seu trabalho e de suas vidas. Observei que o tema da alienação 

tinha sido trabalhado por Alvin Gouldner em seu livro The coming crisis of Wes-

tern sociology. Naquele momento, Gouldner passava de marxista a weberiano 

radical. Mesmo assim achei o texto instigante. Ele escreveu sobre o modo como 

seres humanos criam a sociedade com regras e instituições e, por sua vez, são 

controlados por elas. Qualificou esse processo como alienação e sustentou que 

havia uma tendência da sociologia profissionalizada em descrever esse arran-

jo, mais do que propriamente desafiá-lo e mudá-lo. Isso me surpreendeu por 

ser semelhante à crítica da filosofia de Marx e reforçou teoricamente a minha 

impressão de que a sociologia precisava ser uma disciplina crítica.

Naquela época estava trabalhando como professor no novo departamen-

to de sociologia da Universidade de Bristol e, enquanto estive lá, também dei 

aulas noturnas para trabalhadores pelo Departamento de Extensão. Percebi 

que havia grande interesse dos trabalhadores pelo marxismo e acabei ensinan-

do alguns dos seus princípios, utilizando escritos de Marx disponíveis em for-

ma de panfleto. Lembro-me de discutir “Trabalho assalariado e capital” e “Sa-

lário, preço e lucro” com trabalhadores da construção! Foi uma experiência que, 

à época, confirmou minhas expectativas com relação ao marxismo. Ao mesmo 

tempo muitos de nós estávamos envolvidos em algum “Grupo de leitura do 

Capital”, o que, somado às traduções dos escritos de Althusser, fazia parecer 

que todo o eixo de discussão havia mudado e o marxismo se tornado central; 

assim ele permaneceu para mim.

J.R.R. e R.S. Qual foi a influência de Marx e da intelectualidade marxista na 

sociologia britânica (do trabalho)?

H.B. Durante os anos 1960, a sociologia passou rapidamente a se estabelecer 

em departamentos fortes e com grande número de estudantes de nível supe-
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rior. Expandiu-se no contexto de um movimento trabalhista bastante organi-

zado que contava com sindicatos com quinze milhões de filiados, um Partido 

Trabalhista com meio milhão de membros, um Partido Comunista influente e 

uma variedade de agrupamentos de trotskistas e de sindicalistas atuantes em 

comunidades e nas organizações de trabalhadores, especialmente nos campi, 

em campanhas e manifestações. Em 1968, os eventos em Paris colocaram uni-

versidades e estudantes no centro do dissenso e da inquietude política. Todos 

esses elementos estavam presentes nos departamentos de sociologia. Pressões 

pela profissionalização da nova disciplina apareceram concomitantemente 

com demandas que insistiam em seu papel público e na necessidade de seu 

engajamento nas questões levantadas pelo movimento trabalhista. A discussão 

do marxismo já era uma realidade, de modo que quando o livro Trabalho e ca-

pital monopolista: a degradação do trabalho no século XX, de Harry Braverman, foi 

publicado em 1974, a resposta foi imediata e positiva. Tratava-se de uma crí-

tica explicitamente marxista às práticas gerenciais tayloristas, que associada 

aos eventos “das ruas”, produziu um intenso engajamento com a teoria da 

mudança do trabalho e do emprego e com as experiências diretas dos traba-

lhadores. Muito disso foi divulgado nas páginas de uma nova revista – Capital 

& Class. Lançada em 1977, a partir da “Conferência dos Economistas Socialis-

tas”, a revista era, lembro-me, comprometida em “desenvolver uma crítica 

materialista do capitalismo na tradição marxista”. Na tentativa de ultrapassar 

fronteiras disciplinares, o periódico oferecia espaço para artigos de ciências 

sociais que detalhavam pesquisas empíricas e articulações com o movimento 

trabalhista. Reler essas páginas traz à lembrança assuntos relacionados à “cri-

se britânica” que se desenrolava então. A ênfase na análise do processo de 

trabalho foi instrutiva e levou ao engajamento de contadores e teóricos do 

gerenciamento nas Escolas de Administração. Estabeleceu-se também, a cada 

ano, uma Conferência Internacional sobre Processo de Trabalho (International 

Labour Process Conference), apoiando e incentivando pesquisa sobre processo de 

trabalho em diferentes locais de trabalho ao redor do mundo.

Esse movimento passou a ocorrer nas ciências sociais, mas no que diz 

respeito aos departamentos de sociologia, a participação fundamental da Uni-

versidade de Warwick foi uma exceção. Cada vez mais o estudo e o ensino 

sobre o local de trabalho se concentrou nas Escolas de Administração das uni-

versidades. A essas mudanças institucionais nas universidades se seguiram 

mudanças dramáticas nas condições gerais de trabalho e de emprego. A crise 

britânica que se aprofundava e a “globalização” que emergia no horizonte, jun-

to com o fechamento de locais de trabalho e a reação sindical, acabaram por 

exercer um impacto significativo sobre o modo como os sociólogos passaram 

a teorizar sobre trabalho, emprego e organização sindical. Braverman, por si 

só, não era mais suficiente. Teorias da desqualificação não estavam ajudando 

a entender muitas dessas questões críticas enfrentadas pelo movimento tra-
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balhista, ou a entender como os interesses de um grupo de trabalhadores po-

dia ser medido em relação a outros. Isto demandou a reincorporação da di-

mensão espacial, e a colaboração dos geógrafos se tornou lugar comum.

J.R.R. e R.S. Sua pesquisa na Ford Motor Co. em Liverpool, no final dos anos de 

1960, valorizando o ponto de vista dos trabalhadores, pode ser considerada um 

exemplo de abordagem marxista da realidade social?

 H.B. Espero que sim. Para Marx, o local de trabalho é o lugar da exploração – é 

onde a mais-valia é extraída através do processo de produção. Para o trabalha-

dor, a realidade é aquela em que ele/a precisa trabalhar para obter um salário 

para viver. Trabalhadores da linha de montagem festejavam quando a linha 

parava. Ou quebrava. Eles preferiam ficar do lado de fora jogando futebol. Es-

crevi sobre isso como expressões da alienação descrita por Marx e evocada por 

Sartre, quando tratou o trabalho moderno como uma “vigilância sem conteú-

do”. Também me encorajou a desenvolver a ideia do operário-massa e a linha 

de montagem que nunca para, como o tema central do meu livro. Meu estilo 

de escrita foi influenciado por isto. Em vez de avaliar à distância uma deter-

minada citação ou atividade, partia da construção das frases dos trabalhadores 

ao falarem sobre suas experiências, frustrações e emoções. Marx, como se 

sabe, escreveu sobre como as pessoas fazem sua própria história, mas não nas 

condições de seu próprio arbítrio, reunindo agência e estrutura. Muitas vezes, 

a “agência” é esquecida. Por isso, um dos temas centrais do meu livro Traba-

lhando para a Ford: trabalhadores e sindicalistas na indústria automobilística se 

refere ao modo pelo qual trabalhadores e delegados sindicais lutavam para 

mudar e melhorar o local de trabalho. Em 1969, quando entraram em greve, 

muitos deles sentiram que estavam “fazendo história”.

J.R.R. e R.S. Trabalhando para a Ford significou uma reviravolta em termos da 

prática de pesquisa junto à classe trabalhadora britânica. Quais contribuições 

do livro você destacaria como novos tópicos e abordagens de pesquisa para a 

sociologia britânica?

H.B. Me convenci de que a sociologia, para desempenhar o papel esclarecedor 

que preconizávamos em nossas aulas, deveria ser crítica e reunir o engajamen-

to e o artesanato intelectual ressaltados por Wright Mills, em seu A imaginação 

sociológica. “Sociologia para sociólogos”, escrevi, era um absurdo. Tinha achado 

na formulação de Sartre sobre serialidade e “grupos em fusão”, um modo de 

pensar sobre como os trabalhadores poderiam quebrar o isolamento e o ano-

nimato da produção em massa. Também passei a ver a sociologia como um 

modo de destravar o egoísmo e o distanciamento do intelectual/escritor. Minha 

preocupação era que o livro fosse lido para além da academia, e por isso de-

veria ser escrito de um modo que atraísse novos leitores. No Prefácio da 2ª 

edição de Trabalhando para a Ford faço um relato dos diferentes modos pelos 
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quais o livro foi lido, enfatizando especialmente as cartas que havia recebido 

de operários. Os trabalhadores descreviam suas vidas sempre atadas às fábri-

cas e como, em toda parte, não conseguiam fugir do sentimento de que eram 

menos importantes do que as máquinas.

Em Por uma sociologia pública, Burawoy classificou o meu trabalho como 

uma “sociologia pública de baixo para cima” (contraste que ele fez com o tra-

balho de Giddens – “de cima para baixo”). O debate que Burawoy desencadeou 

em 2004 se adequa bem ao modo como tentei trabalhar. Também discuti essas 

questões com pesquisadores e estudantes no Brasil. Na África do Sul provoca-

ram debate e promoveram o apelo de Eddie Webster 3 para que os pesquisado-

res “voltassem ao chão de fábrica” e “escutassem as vozes dos trabalhadores”.

Penso que a ideia de uma luta pelo controle no local de trabalho e o 

modo como esse controle opera, além de como o sindicalismo pode interferir, 

são temas específicos importantes. A linha de montagem era uma realidade, 

além de uma metáfora útil. O telefone toca para trabalhadores de call centers 

e um novo chamado precisa ser atendido. Na Grã-Bretanha, os sociólogos cria-

ram o termo “linha de montagem na cabeça” para explicar esse novo tipo de 

controle sobre o trabalho.

J.R.R. e R.S. De que modo a abordagem marxista de E. P. Thompson sobre a 

classe trabalhadora tem sido um modelo para os sociólogos britânicos? As 

perspectivas cultural e de longo prazo permanecem?

H.B. Thompson era muito crítico das abordagens sociológicas (por vezes de 

modo desdenhoso), especialmente nos estudos sobre classes sociais. Diria que 

os sociólogos gostam de “parar a máquina do tempo”, o que para ele fornecia 

a chave para a dinâmica de classe, por ser uma relação social que se desen-

volvia ao longo do tempo. Seu trabalho permaneceu importante, particular-

mente para a história do trabalho. A “virada cultural” no marxismo veio dos 

escritos de Stuart Hall e seus colegas e do modo como interpretaram o tha-

tcherismo e produziram uma literatura sobre o pós-fordismo através do retor-

no aos escritos de Antonio Gramsci. Isto foi acompanhado por uma mudança 

política, quando o Partido Comunista Britânico adotou o “eurocomunismo” de 

modo controverso, através de sua nova revista, Marxism Today.

J.R.R. e R.S. Qual a relação entre as mudanças nos movimentos sindical e tra-

balhista e o desenvolvimento da sociologia na Grã-Bretanha desde a Guerra?

H.B. Essa é uma grande questão porque as coisas mudaram tanto e de muitas ma-

neiras diferentes. Escrevi sobre isso no Global Labor Research e apresentei argu-

mentos para refletir sobre como os sindicatos, no período pós-guerra, desempe-

nharam papel central na sociedade britânica. A adesão sindical tinha chegado a 

70% da força de trabalho no final dos anos de 1970, justo quando (incidentalmen-

te) foi registrado o maior nível de felicidade de todos os tempos para os britânicos! 
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Contudo, isso durou pouco, pois em 1976 a Grã-Bretanha enfrentou uma 

crise de desvalorização cambial que envolveu de modo controverso o apoio do 

FMI; um apoio que veio com as amarras punitivas que obrigaram o governo 

trabalhista de James Callaghan a cortar gastos públicos em £8 bilhões entre 

1977 e 1979. Isso pavimentou o caminho da vitória dos Conservadores, em 1979, 

sob a liderança da Sra. Thatcher e implicou mudanças jamais experimentadas 

pela estrutura da indústria britânica.

Entre 1979 e 1982, o emprego na indústria foi reduzido a quase a meta-

de. Três milhões de postos de trabalho foram perdidos devido ao fechamento 

de fábricas. Como consequência, e em contraste às greves agressivas do perí-

odo anterior, trabalhadores e dirigentes sindicais passaram a preocupar-se com 

táticas defensivas de modo a resistir ao “movimento de fechamento”. Alguns 

trabalhadores ocuparam suas fábricas e envolveram-se em campanhas mais 

amplas alertando para as consequências públicas do fechamento das empresas 

privadas. O “movimento de fechamento” foi implacável, e muitos sociólogos 

engajaram-se de diferentes maneiras no apoio às tentativas de resistência dos 

trabalhadores. Em Kilmarnock, por exemplo, um grupo da Universidade de 

Strathclyde passou a trabalhar com o comitê dos delegados sindicais da Mas-

sey Ferguson de Glasgow, em 1977. 

Merseyside foi uma das áreas particularmente atingidas, e o fechamen-

to da fábrica de automóveis British Leyland, em Speke, em 1981, se tornou 

emblemático da mudança que estava acontecendo no e para o movimento 

trabalhista. Após o que foi considerada uma série de ações de provocação dos 

gerentes locais, um comitê de empresa bem organizado articulou uma forte 

greve de resposta. Na primeira semana da greve, a empresa anunciou que a 

fábrica iria fechar, imobilizando os grevistas, que ficaram desempregados. Es-

ses trabalhadores constituíram um grupo dentro do sindicato denominado 

“trabalhadores desempregados” e me convidaram para escrever sobre What ha-

ppened at Speke. Foi publicado como um panfleto pelo grupo. Depois, uma ver-

são condensada saiu na New Society. A ênfase do texto estava nos tempos de 

mudança e na necessidade de modificar estratégias – não desocupem o local 

sem pensar! 

O Nordeste da Inglaterra foi outra das velhas regiões industriais afeta-

da pelo fechamento de fábricas. Naquela época estava trabalhando na Univer-

sidade de Durham e, junto com um de meus colegas, fiz contato com o maior 

sindicato da região, o General and Municipal Workers Union, para escrever um 

relatório sobre a organização sindical nas fábricas de corporações multinacio-

nais daquela região. Esse relatório (Global outpost) foi amplamente distribuído 

e quase atingiu as proporções de Samizdat4 quando cópias adicionais foram 

encomendadas. Nas discussões com os trabalhadores nas bases sindicais, esse 

relatório serviu para mostrar como a tomada de decisão das empresas não 

mais acontecia em nível regional, mas ocorria nas sedes localizadas ao redor 
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do planeta. Além disso, os trabalhadores das corporações deixavam de ver-se 

como parte da classe trabalhadora do Norte da Inglaterra, para ver-se como 

empregados de uma hierarquia corporativa transnacional. Tal situação levou 

a discussões sobre o tipo apropriado de organização sindical para responder a 

esse desafio e a resposta que ela pode dar. Um bom exemplo foi o comitê de 

comissões de fábrica organizado na Companhia Vickers, um dos principais 

produtores britânicos de armas, quando os trabalhadores desafiaram a corpo-

ração com a proposta de “planos alternativos”. A noção de tais planos alterna-

tivos também foi desenvolvida na Plessey Co., então uma companhia britânica 

dos setores de defesa, eletroeletrônico e de telecomunicações, e levada à dis-

cussão no Instituto para o Controle Operário (Institute for Workers Control) – di-

rigido à época por Ken Coates5 e que também contava com uma unidade para 

sociólogos que buscavam uma conexão com o movimento trabalhista. Embora 

estas iniciativas em torno dos usos da tecnologia e da capacidade humana não 

tenham sido perdidas e tenham um impacto contínuo, por outro lado elas não 

foram suficientemente efetivas para evitar o fechamento das fábricas. Mesmo 

após uma longa campanha de apoio à Vickers Scotswood, no oeste de Newcas-

tle, a fábrica foi fechada.

J.R.R. e R.S. Você dedicou uma boa parte da sua pesquisa aos mineiros de 

carvão e sua organização como uma espécie de ator coletivo paradigmático. 

No Brasil, a sociologia do trabalho também atribuiu um papel especial aos 

metalúrgicos. Como o uso da teoria marxista e sua ênfase na produção se re-

laciona com esse tipo de análise?

H.B. Essa é uma questão interessante. Para começar, é útil mencionar que os 

mineiros de carvão não eram muito considerados pela análise de Marx sobre 

o crescimento da indústria e do proletariado. Os mineiros também estão au-

sentes na descrição de Edward Thompson em A formação da classe trabalhadora 

inglesa. É uma omissão interessante se pensarmos o tamanho da força de tra-

balho mineira e a importância do carvão para o desenvolvimento da “revolução 

industrial” baseada nas máquinas a vapor. Isto reflete a atenção dedicada ao 

crescimento do sistema de produção fabril que (em contraste com a minera-

ção) representou um ponto de partida revolucionário. 

Meu trabalho anterior e meus quatro primeiros livros basearam-se em 

estudos de trabalhadores de diferentes indústrias: alimentícia, montagem de 

carros, química e de construção civil. Em Trabalhando para a Ford, termino com 

uma consideração dos operários da indústria automobilística sobre outros gru-

pos de trabalhadores, especialmente os mineiros que, como argumentei, sur-

giram com a demanda histórica das “minas para os mineiros”. Sugeri que a 

ausência de tal demanda pelos operários metalúrgicos refletia sua experiência 

de trabalho alienado e a ausência de qualquer ligação entre a realidade coti-

diana do trabalho na linha de montagem e um futuro utópico. No entanto, eles 
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foram capazes de ação coletiva e nos anos de 1960 e 1970 tornaram-se emble-

mas de novos modos de engajamento na luta de classes no local de trabalho. 

Desse modo, para o Estado, que considerava mudanças nas leis relacionadas 

aos sindicatos e às greves, os metalúrgicos passaram a ser a encarnação do 

“ator coletivo” que precisava ser controlado.

Os mineiros formaram um grupo diferente dentro da classe trabalhado-

ra porque historicamente tinham conduzido suas lutas industriais com o obje-

tivo de mudar as leis que regulavam a indústria da mineração – algo que deri-

vava em parte dos perigos extremos associados à mineração e à privação social 

associada ao isolamento geográfico desta atividade. Esse isolamento trazia 

consigo densidade ocupacional, o que significava que, sob o sufrágio universal, 

os mineiros podiam determinar os resultados das eleições políticas. Como re-

sultado, os mineiros (ou ao menos seu sindicato) formaram o coração do Parti-

do Trabalhista. A nacionalização das minas derivou de uma demanda sindical 

e em consequência, no período pós-guerra, mineiros de carvão passaram a ser 

empregados do setor estatal da economia. O sistema de emprego estatal pro-

duziu benefícios e também submeteu o mineiro ao gerenciamento direto do 

Estado, o que foi objeto de disputa teórica no marxismo: a nacionalização era 

vista como meio caminho em direção ao socialismo; mas, por outro lado, ela 

podia ser vista como uma forma de corporativismo, subsidiando os custos ener-

géticos para o capital privado. À medida que o tempo passou, esta última visão 

prevaleceu. Em 1947, com a nacionalização das minas britânicas, havia 750 mil 

mineiros em um único sindicato. Nos anos de 1960, a força de trabalho mineira 

foi cortada à metade, com mais de metade das minas fechadas sem uma única 

greve em protesto. Desse modo, e no contexto modificado dos anos de 1980 (com 

o fechamento ou comprometimento dos principais centros de força política 

ocupados pelos metalúrgicos), a reação do sindicato dos mineiros à ameaça em 

larga escala de fechamento das minas tornou-se de grande interesse e impor-

tância. Ao entrar em greve no final do inverno e sustentá-la por um ano, eles 

mostraram uma resiliência fenomenal e uma grande capacidade de solidarie-

dade local. Entretanto, eu não os consideraria como o “ator coletivo paradigmá-

tico”, mas como uma forma particular de ação coletiva que emergiu do caráter 

de sua experiência industrial. Se de um lado Marx foi cuidadoso ao analisar a 

estrutura de uma economia capitalista e reconhecer a importância de diferen-

tes departamentos, de outro, ele não suscitou a questão das diferentes experi-

ências de classe através dessas estruturas. Isso é, de certo modo, assinalado por 

Michael Burawoy, em sua referência à necessidade de um marxismo sociológico.

J.R.R. e R.S. A despeito dos ataques políticos contra os mineiros e o fim da 

mineração de carvão, a Festa dos Mineiros de Durham (Durham Miners Gala) 

permanece um sinal da identidade de classe trabalhadora na Grã-Bretanha. 

Como você vê o significado deste evento?
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H.B. Vocês dois presenciaram esse evento em Durham e conhecem sua histó-

ria – remonta a 1871, quando a Associação de Mineiros de Durham (Durham 

Miners Association) finalmente foi fundada após muitas tentativas fracassadas. 

A ideia do Gala – ou “o Grande Encontro” conforme muitos ainda o chamam – 

era reunir anualmente todos os mineiros e suas famílias de todas as minas de 

carvão para uma ocasião social quando velhos amigos e seus familiares podiam 

se encontrar. Era também um evento político e se tornou um dos principais 

eventos do Partido Trabalhista, com a presença de suas principais lideranças 

entre os oradores convidados. As filiais locais do sindicato de mineiros são 

chamadas “lodge”, e em Durham cada um tinha um estandarte; no Dia do Gala, 

eles desfilavam pelas ruas estreitas da antiga cidade acompanhados por uma 

banda musical e seguidos por homens, mulheres e crianças. Com o fechamen-

to das últimas minas em 1991, muitos supuseram que a festa também iria 

acabar. No entanto, uma nova liderança do sindicato resolveu lutar pelo Gala, 

como uma lembrança dramática do que havia sido perdido, mas também como 

uma plataforma para o debate político. É impressionante que o Gala seja hoje 

um evento maior do que quando as jazidas foram abertas. Há muitas razões 

para isso.

Localmente, é evidente que a festa e seu cortejo reteve o interesse no 

passado, na mineração e nas lutas dos trabalhadores. Nos vilarejos onde as 

minas haviam fechado, talvez gerações antes, cresceu o interesse nos velhos 

estandartes. Tudo isso foi, ironicamente, financiado pelo Estado. Nessas áreas 

desprovidas, assistentes sociais e jovens trabalhadores fizeram dos estandar-

tes um foco para as pessoas: recebiam apoio financeiro através do Fundo da 

Loteria Nacional, o que lhes permitia idealizar e produzir novos estandartes 

ou elaborar réplicas dos antigos. Ativistas sindicais aposentados foram ressus-

citados nesse processo, adicionando uma nota de desafio à retomada dos es-

tandartes. Assim mais estandartes locais se juntaram ao desfile no Gala e isso 

se tornou um processo cumulativo.

Ao lado disso, líderes de outros sindicatos que frequentaram o Gala 

como oradores quiseram se envolver nessa nova abertura e trazer seus pró-

prios estandartes e delegações. Ironicamente, esse novo e importante desdo-

bramento não teria sido possível quando as minas ainda estavam abertas e o 

Gala era visto como a preservação das pessoas cujas vidas dependiam do tra-

balho na indústria mineral. Com o fechamento das minas, o Gala e o “Grande 

Encontro” tornaram-se um evento sindical verdadeiramente nacional. 

 Ao comentarem a capacidade dos mineiros de carvão de organizar um 

evento desse porte e de atrair outros trabalhadores, as pessoas o associam ao 

impacto da greve de 1984, quando os mineiros pararam por um ano numa 

tentativa de impedir o fechamento das minas. Seu legado histórico foi o Gala 

(frequentemente utilizam a palavra “herança”), e sua posição em 1984 deu-lhes 

legitimidade.
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Em sua discussão da classe social, Marx escreveu sobre a importância 

das organizações nacionais e sobre o senso de comunidade. Sem comunidade 

não há classe. Eventos culturais e imateriais como o Gala podem ser vistos 

tanto como uma expressão de classe quanto como um dos ingredientes neces-

sários para a sua sobrevivência. 

J.R.R. e R.S. Você sustenta que a composição modificada da força de trabalho, 

sintetizada na ideia do “trabalhador hifenizado”, mas também envolvendo co-

nexões cruciais com gênero, etnicidade e populações marginalizadas e depen-

dentes do Estado, é um grande desafio para a pesquisa. Como o movimento 

trabalhista e a sociologia têm tratado disso?

H.B. Em grande medida, acredito que a sociologia tem tratado dessas questões 

através de noções relacionadas à fragmentação. Tornou-se comum falar de 

uma classe trabalhadora fragmentada, o que se reflete no investimento de 

estudos separados desses fragmentos. De muitas maneiras, isso significa cair 

na armadilha contra a qual Gouldner nos alertou.

J.R.R. e R.S. Entender o “trabalhismo” como um “tipo particular de resposta 

política” ao arranjo de grupos em conflito é uma ideia bastante interessante. 

Você pode falar sobre os novos arranjos sendo desenvolvidos dentro e entre os 

sindicatos, movimentos sociais e o Partido Trabalhista hoje em dia, e como eles 

podem confluir em “um novo tipo de política radical”?

H.B. “Trabalhismo” é um termo que tem sido usado para explicar a configuração 

de interesses consideravelmente singular estabelecida entre o Partido Trabalhis-

ta parlamentarista e os sindicatos, na Grã-Bretanha. O Partido tomou seu nome 

de um comitê instaurado por líderes sindicais no começo do século passado, 

chamado “Comitê de Representação Trabalhista”, e preocupado em afirmar a voz 

do trabalho (os sindicatos) no Parlamento. Ligações com intelectuais fabianos 

criaram uma constituição e lançaram candidatos parlamentaristas. Dessa época 

em diante tornou-se comum falar das “vertentes política e industrial do movi-

mento” e esse arranjo durou até o nascimento do “New Labour” e a reconfigura-

ção da relação entre o partido e os sindicatos. As leis antissindicais criadas 

pelos governos de Thatcher não foram repelidas por Tony Blair, causando uma 

crescente frustração. Nesta época, as minas, as siderúrgicas e todos os principais 

centros manufatureiros e sindicais haviam fechado as portas, o que enfraqueceu 

o fundamento estrutural do trabalhismo. O Partido Trabalhista mudou em con-

sequência disso, mas os sindicatos foram mais lentos para ajustar-se a essa 

nova realidade e para entender que novos tipos de arranjos se faziam necessá-

rios. Enquanto isso, as desigualdades aceleraram, trazendo consigo uma mudan-

ça aguda nas atitudes, particularmente entre os mais jovens, indicando o des-

crédito nas elites, e uma falta de controle sobre a principais decisões que os 

afetavam. Tudo isso exacerbou-se com a crise de 2008 e por escândalos recor-
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rentes envolvendo os ricos e poderosos e as principais instituições do governo. 

Isso levou a uma variedade de diferentes formas de protesto, incluindo mani-

festações, ocupação de edifícios comerciais e levantes, bem como a um senti-

mento crescente de que os dois partidos – Trabalhista e Conservador – tinham 

políticas similares, de que a janela da política havia se estreitado e, por conse-

guinte, que a capacidade dos governos para agir em prol do “trabalho” no con-

texto de um capitalismo globalizado tinha sido reduzida a uma forma de geren-

ciamento.

J.R.R. e R.S. Tendo em mente a vida longa de uma identidade de classe ainda 

forte e aqueles desafios à representação política dos trabalhadores na Grã-

-Bretanha, como você vê as condições para que o Partido Trabalhista possa 

desempenhar um papel importante em um novo arranjo, especialmente sob a 

liderança de Jeremy Corbyn6 daqui para frente?

H.B. A eleição de Jeremy Corbyn como líder do Partido Trabalhista foi inespe-

rada. Desde a sua eleição, a mídia britânica tem atuado da pior forma possível, 

retratando-o como um idiota, um excêntrico, não patriota ou um revolucioná-

rio perigoso. As dificuldades que ele enfrentou expõem de modo claro as ques-

tões levantadas anos atrás por Milliband sobre o Parliamentary Socialism e a 

relação que se presume existir entre membros do parlamento e membros do 

partido. Até recentemente, o líder do partido era escolhido pelos representan-

tes parlamentares. Em seguida, esse processo foi alargado para incluir os sin-

dicatos e o partido ao nível local. Inquietações sobre o poder dos sindicatos 

levaram, contudo, a uma mudança radical baseada no princípio de “uma pes-

soa, um voto”. Os membros tinham um voto, os membros do sindicato tinham 

um voto e (de modo semelhante ao que ocorre nos EUA) apoiadores registrados 

do partido podiam também votar. Os parlamentares obviamente votavam e 

também detinham a prerrogativa de determinar o número de candidatos. Ape-

nas candidatos nomeados apoiados por 35 parlamentares poderiam ir às urnas. 

Na votação final apenas 15 parlamentares votaram em Corbyn! Outros foram 

persuadidos a nomeá-lo por enxergarem vantagem para seu candidato prefe-

rido ou porque sentiram que seria bom ter uma discussão mais plena. Nenhum 

deles previu que a nomeação levaria à eleição, muito menos a uma vitória 

esmagadora. Que foi o que aconteceu.

Corbyn recebeu forte apoio de todos os grupos votantes, mas emplacou 

mais pesadamente entre os apoiadores, milhares dos quais decidiram então 

ingressar no Partido. Essas pessoas eram dominadas por dois grupos. De um 

lado, jovens que provavelmente haviam estado envolvidos em grupos de pro-

testo como o UK Uncut, contra a “Austeridade”. De outro lado, pessoas muito 

mais velhas da esquerda que haviam saído da política como uma forma de 

protesto durante o período do New Labour (pessoas como eu). Esse desenvolvi-

mento criou um desequilíbrio severo entre o Partido no Parlamento e o Partido 
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no país, o qual terá de ser resolvido de um modo ou de outro. Para que Corbyn 

possa levar o Partido adiante e liderá-lo sob um programa antiausteridade/

antibélico, as estruturas de formulações de políticas do Partido – agora pro-

fundamente separadas do sistema de filiação – terão de ser realinhadas. Isso, 

contudo, acarretará um imenso conflito com os apoiadores de Corbyn, os quais 

dependem fortemente das novas mídias sociais como forma de combater o 

poder corporativo da imprensa e televisão nacionais, todas elas (inclusive a 

BBC) tendo sido incansáveis em sua disposição crítica ao novo líder.
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 NOTAS

1  O estalecimento do convênio acadêmico CAPES/British 

Council, The reorganization of work and labour in contempora-

ry Brazil and Britain (1994-1997) demarca o início de um 

processo colaborativo que aproximaria os debates das tra-

dições brasileira e britânica da Sociologia do Trabalho, de-

senvolvendo, através de encontros e missões científicas, 

trabalhos de pesquisa e publicações conjuntos, além do 

intercâmbio de estudantes e pesquisadores de ambos os 

países.

2  Aneurin Bevan (1897-1960) foi Ministro da Saúde entre 

1945 e 1951, período no qual foi estabelecido o Serviço Na-

cional de Saúde (National Health Service – NHS), e Ministro 

do Trabalho (1951), tendo liderado, após sua renúncia ao 

cargo, a ala esquerda do Partido Trabalhista, que ficou co-

nhecida como os Bevanites.

3  Edward Webster é Professor Emérito no Society, Work and 

Development Institute (SWOP) da Universidade de Witwa-

tersrand e diretor do Chris Hani Institute, no Congress of 

South African Trade Unions (COSATU).

4  Um sistema clandestino de cópia e distribuição de litera-

tura censurada na antiga União Soviética.

5  Kenneth Sidney Coates (1930-2010) foi um trabalhador mi-

neiro, sociólogo e político britânico, com longa militância 

em favor do controle operário. 

6  Jeremy Corbyn tornou-se o líder do Partido Trabalhista em 

12 de setembro de 2015.
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HUW BEYNON: MARXISMO E SOCIOLOGIA 

Resumo

A entrevista com o sociólogo britânico Huw Beynon, autor 

de Trabalhando para a Ford, entrelaça as dinâmicas de traje-

tória intelectual, desenvolvimento institucional da sociolo-

gia (do trabalho, em particular), da política britânica e da 

tradição marxista. O autor reflete sobre uma vasta experi-

ência na construção e difusão de uma sociologia crítica, 

centrada no engajamento com seu objeto e público extra- 

acadêmico. Destacam-se aqui as experiências em educação 

de adultos e de extensão com trabalhadores, as primeiras 

expressões da globalização e neoliberalismo como “movi-

mento de fechamento” de fábricas – assim como as reações 

acadêmicas e sindicais ao processo –, além de respostas 

político-culturais recentes acerca da preservação de uma 

identidade operária enraizada e da reconstrução do Partido 

Trabalhista em torno da adesão da juventude. A entrevista 

com Huw Beynon sintetiza os elementos de uma obra que 

é parte inseparável das transformações no mundo do tra-

balho nos últimos cinquenta anos, assim como se apresen-

ta como inestimável para sua compreensão sociológica.

HUW BEYNON: MARXISM AND SOCIOLOGY

Abstract

In this interview with British sociologist Huw Beynon, au-

thor of Working for Ford, the dynamics of his intellectual 

trajectory, the institutional development of sociology (of 

labor, specially), British politics and Marxist tradition are 

entwined. The author reflects on an extensive involve-

ment in setting up and advancing critical sociology, fo-

cused on engaging with its object and extra academic 

audience. We highlight his practice in adult education and 

“extra mural” activities with workers, the first expressions 

of globalization and neoliberalism as a “closure move-

ment” of factories – and the academic and trade union 

reactions – as well as recent political and cultural re-

sponses towards the preservation of labor identity and the 

reconstruction of the Labour Party around youth member-

ship. The interview with Huw Beynon summarizes a body 

of work that is as much inseparable of the changes in the 

world of labor over the past fifty years as is priceless to 

its sociological understanding.
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Pôr em movimento as relações petrificadas. Essa exigência do jovem Marx em 

1843 resume todo o programa teórico e prático da dialética, tal como ele a 

praticou ao longo da sua vida. Tal é o lema básico das presentes anotações. 

Questionam elas o modo de conhecimento e de orientação prática envolvido 

nessa exigência. É verdade que essa formulação preliminar encerra problemas 

e armadilhas de toda sorte. Não é segredo que esse modo de pensar foi ao 

mesmo tempo fonte de inspiração e de embaraço para Marx. Tanto que em 

mais de uma ocasião ele não mediu esforços para “esconder” essa linha do seu 

pensamento (Reichelt, 2011).1 Não é o caso, aqui, de entrar no debate sobre a 

presença de Hegel na obra de Marx, tampouco de seus outros “namoros” com 

temas novecentistas como o evolucionismo, nem sobre a presença de Engels 

na sua obra. Cabe tão-somente lembrar como em Marx convivem, de modo 

inseparável e tenso, duas almas (para evocar belo título de livro de Gildo Mar-

çal Brandão sobre o partido comunista brasileiro). Ao Marx refinado dialético 

responde o Marx duro militante, e nem sempre as duas faces convivem paci-

ficamente. Dizer isso já envolve restrição ao alcance daquilo que aqui se pro-

põe. O Marx preocupado com a intervenção prática no mundo fica aqui implí-

cito sem ser diretamente evocado, reservando-se maior cuidado à sua elabo-

ração dos fundamentos teóricos para tanto. Isso é feito sempre de olho no 

tema central, anunciado no título. Por essa razão não se encontra aqui esforço 

sistemático de análise metodológica ou exercício filológico de decifração de 
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texto com direta referência a Marx ou ao marxismo, nem debate meticuloso 

com intérpretes. Esta última restrição aplica-se mesmo aos intérpretes mais 

importantes, até àqueles brasileiros que há décadas vêm dando contribuição 

de relevo na área. Ao mesmo tempo, fala-se em marxismo, em teoria crítica e 

na questão do tempo, entretanto mal se reserva uma palavra a Walter Benja-

min ou a Ernst Bloch, nem, no Brasil, para Paulo Arantes. O uso da bibliografia 

limita-se a algumas referências indispensáveis à argumentação em cada pas-

so. Trata-se de tentativa (nesse sentido, ensaio) de caráter estritamente explo-

ratório. O tema inspirador é outro. Busca-se reunir elementos, e não mais do 

que isso, que permitam sustentar estudo mais rigoroso da (fundamental, no 

meu entender) contribuição possível da dialética de inspiração marxista em 

área que também reputo fundamental e urgente. O objetivo mais fundo con-

siste em contribuir na construção de bases para o estudo adequado ao nosso 

tempo dos modos de experiência social. É essa última referência que realmente 

me move. Nesse ponto defendo posição clara no contraste entre dois grandes 

mestres. Entre Lukács, que aposta tudo na consciência e na organização da 

classe, e Adorno, para quem a preocupação fundamental consiste na crítica 

das formas de experiência dadas e na busca de novos conteúdos para elas, 

fico com o segundo como mais relevante para as condições contemporâneas 

do mundo. 

No tocante a Marx, a atenção concentra-se em dois grandes aspectos 

da sua obra, as referências ao modo e ao tempo, que eu gostaria de ver asso-

ciadas de maneira semelhante a modo de produção, como modo de tempo. Faz 

parte do argumento central afirmar que essas duas categorias impregnam to-

do o seu modo de pensar. A começar, claro, pela fórmula que liquida de ante-

mão todo economicismo, quando Marx não fala de produção sem mais, e, sim, 

de modo de produção. Por isso mesmo, essas ideias não são tematizadas por 

ele e nem sempre estão à vista, formam o “éter” (para usar expressão sua) no 

qual tudo se move. 

A posição a ser defendida aqui é que o termo tempo se refere a algo 

muito mais importante e muito mais fundo do que a mera duração ou sequên-

cia dos eventos, assim como modo não se reduz a referência caracterizadora 

(algo que poderia justificar a observação de Max Weber, de que Marx operaria 

com tipos ideais). Modo é condição material de possibilidade para falar daqui-

lo que (literalmente) modifica, como se dá na expressão “modo de produção”, 

sem a qual o termo “produção” fica entregue ao isolamento e à abstração. 

Constitui uma espécie de “transcendental material” – e a ressonância kantiana, 

por imprecisa que seja, não é gratuita. A dialética marxista não deve só a He-

gel como também a Kant, como já sustentou entre nós Wolfgang Leo Maar, 

junto com seu mestre alemão, Oskar Negt. Por detrás disso tudo está a ideia 

de que a dialética é, no sentido mais rigoroso do termo, uma teoria da infor-

mação. Uma teoria da imposição de forma à matéria e da peculiar dinâmica da 
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reiterada conversão da forma em matéria para o engendramento de nova for-

ma. Dinâmica essa que, mais do que qualquer outra coisa, justifica falar em 

materialismo com referência a esse modo de pensar, desde que se entenda 

matéria não como dado bruto, mas como dimensão substantiva, condição real 

e objetiva para a constituição de formas efetivas, aptas a se encadearem na 

reiterada referência a ela. Um peculiar materialismo esse, em que, para se 

impor como lhe cabe, a materialidade dos processos sociais se apresenta de 

maneira cada vez mais imaterial, etérea, como que fantasmagórica.

FORMA E RESISTÊNCIA

A questão de fundo é a do modo de imposição de forma. Ele envolve algo funda-

mental, que é a resistência a essa imposição, junto com os limites que opõem 

uma à outra forma e matéria (que no processo nunca se completam plenamen-

te, sempre se encontram intimamente entrelaçadas em fases de formação e 

de objetivação, permutando a condição de constituída e constituinte). Resis-

tência mediante a qual a oposição entre ambas se resolve em seguidas meta-

morfoses, nessa peculiar espiral do movimento dialético, sempre com a me-

mória da relação original, do momento determinante do processo todo, sem 

jamais perder-se nele. Sustento aqui que o fio que percorre toda essa dinâmi-

ca e entrelaça seus momentos componentes concerne à natureza e ao papel 

da dimensão temporal. 

Comecemos por um exemplo dos problemas a enfrentar, numa formu-

lação de Marx ao iniciar o tratamento do processo de trabalho no primeiro 

volume do Capital. “Durante o processo de trabalho este se converte constan-

temente da forma da inquietação naquela do ser, da forma do movimento 

naquela da condição objetiva”, escreve ele (Marx, 1957: 197). Deixando-se de 

lado as ressonâncias da inquietação como negatividade solta e do ser como 

determinação inicial em busca de desenvolvimento, que fazem a delícia dos 

adeptos da dialética, essa passagem permite vislumbrar nossas questões cen-

trais. De início o trabalho é pura inquietude, energia pulsante. É ao longo do 

processo de intervenção intencional nas coisas que ele vem a se ver propria-

mente como tal. Passa da forma inquieta, do mero movimento, para a forma 

descansada da objetivação, da condição que lhe permite gerar efeito próprio, 

determinado. E esse efeito é nova forma, que, longe de ser secretada sem mais 

pela matéria, nela impõe seu timbre e dela destaca o produto como produto. 

E o destaca para introduzi-lo num processo, numa espécie de reviravolta do 

seu próprio andamento. Pois a energia da pura mobilidade encontra seu pon-

to de repouso no preciso momento em que converte a matéria natural inerte 

destacada (abstraída) do seu meio, literalmente elaborada, em algo novo: em 

parcela movente, já agora envolvida num desenvolvimento não mais natural, 

mas social. (Enquanto isso, o “descanso” do trabalho objetivado suscita o efei-
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to ideológico básico da ocultação da condição do produzido sob a aparência 

de original.)

Nessa espécie de transmissão de mobilidade (não mais como mera agi-

tação, inquietação, mas como tempo social, lapso dotado de sentido) em que 

ambos os termos se transfiguram encontra-se momento importante da relação 

dialética. E esse resultado do processo, por ser social e, por conseguinte, en-

cerrar significado desde o primeiro alento, exibe traço que se revelará funda-

mental. É que o trabalho, como adverte Marx, conserva-se no resultado, não 

se perde, demora-se nele. E disso resulta ponto fundamental para o nosso 

tema. Não é o trabalho sem mais que se conserva no resultado, na forma de 

produto. É a própria inquietação matriz, é o movimento mesmo que se insinua 

de algum modo na coisa produzida. E não é sem mais que se impõe pela forma, 

e nela se conserva. Pois, como acentua a presente linha de argumentação, há 

uma resistência envolvida nesse processo, como de resto em qualquer proces-

so dialético. E essa resistência é móvel, não cessa de reproduzir-se em cada 

momento percorrido, sempre sob novas formas. A tensão inerente a esse mo-

vimento é bem real, os andamentos e deslocamentos não se fazem sem esfor-

ço e nunca são lineares. A referência marxista ao trabalho vai muito fundo.

Por outro lado, a ideia mesma de produto (como a palavra produção já 

indica, ao aludir a uma condução para adiante) permite introduzir o outro 

grande tema, o do tempo. O resultado de trabalho já posto como integrante da 

vida social, na condição de objeto diretamente fungível no uso ou disponível 

para troca que resulta da atividade direcionada, já assinala como aquilo que 

vem a se apresentar como produto é unidade tensa, vibrante. Simultaneamen-

te ele se volta para trás (o momento passado da produção) e para frente (o 

momento futuro da realização, imediatamente no uso ou diferido na troca). Há 

nisso um movimento, em configurações que em cada caso requerem decifração. 

Isso já permite antecipar outro ponto central no meu argumento: o de que o 

tempo não comparece na exposição dialética como mera medida de duração, 

mas se insinua no mais íntimo das coisas e das suas relações, que configuram 

a vida social. Ele as anima, confere-lhes vibração própria e inconfundível, res-

soa de múltiplas maneiras no espaço da história da qual é o cerne. Isso se 

entendermos, como aqui se faz, que história é tempo socialmente organizado em 

múltiplas formas. 

Modo de produção concerne à condição prévia que deve ser satisfeita 

para que sequer se possa falar de produção de maneira não formal ou abstra-

ta. Com conteúdo histórico, portanto, desde que se entenda história como foi 

proposto acima, como movimento cuja matéria é o tempo e cujos agentes são 

pessoas associadas, e não como relato bem ordenado de sequências de eventos 

ou de configurações. Por isso mesmo, modo não é categoria originária na ex-

posição do objeto de estudo de Marx, não há como iniciar por ele. Mas também 

não há como dispensá-lo, ainda quando inicialmente implícito, ou em um ou 
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outro ponto até explícito, como quando Marx fala de “modo de trabalho” (Marx, 

1957: 48), em contexto no qual o termo alude mais propriamente ao agencia-

mento de material, meios de trabalho e trabalho em processo produtivo. Faz 

isso para acentuar diferenças qualitativas em diversos processos de trabalho. 

Destarte já nos adverte de que modo é, sim, modal, tem a ver com qualidade 

da própria coisa, se não se quiser ficar preso àquele dado da aparência ime-

diata do qual se trata de partir quando se defronta o capitalismo, a mercadoria 

sem mais. Pois cumpre demonstrar desde logo que não há mercadoria, nem 

objeto algum no território demarcado pelo capital, que exista sem mais, como 

dado nu. É dessa circunstância elementar que o termo modo adverte sem tré-

gua. Ainda mais quando não é a produção sem mais, nem o trabalho puro e 

simples, mas a forma específica de constituição da sociedade moldada pela 

prevalência do capital que cabe explicar. 

DO RESULTADO AO PRODUTO

Originário (na medida em que se possa usar esse termo) é o trabalho, que, à 

semelhança do incesto lévi-straussiano instalado na confluência de natureza 

e cultura e estabelecendo a distinção entre ambas, está na exata passagem 

entre a natureza e a organização e reprodução da existência social. Importa o 

modo de exercício da capacidade de trabalho humano (que, como tal, é somente 

isso, capacidade difusa, sem caráter, mera energia) nas condições históricas que 

interessam. Adotando-se a metáfora “orgânica”, ou “sistêmica”, de que se vale 

Marx quando fala, por exemplo, de “totalidade orgânica”, o trabalho apresenta-

-se como “célula” básica do processo todo (mas o termo pode ter outra denotação, 

temática em vez de orgânica, com o que se aproximaria da linguagem musical, 

que parece especialmente adequada nesse campo e por isso mereceria especial 

atenção). Em consequência, para realizar-se como tal nos termos que importam, 

que são sociais, o trabalho depende do exercício de potencial próprio a ele e 

ativado naquele específico contexto. Trata-se de exercício com vista a algo mais 

do que mero resultado, argila que se tornou vaso. Consiste em enveredar-se 

pelo caminho sem volta que leva do resultado pontual a algo que vai além, pro-

duto. O produto é, socialmente, mais do que desfecho pontual de atividade di-

recionada. E o termo “mais” tem significado sério. Indica que ele vale, permite 

avaliação para além da mera utilidade. Ademais, enseja nova instância da vida 

social, aquela que confere qualidade a produtos, permitindo a comparação e o 

intercâmbio de objetos com notas sensíveis diferentes: o valor econômico, essa 

inovação histórica desconcertante, que no mesmo passo diferencia quantitati-

vamente e equaliza qualitativamente, abrindo caminho para a incorporação 

desses traços contrastantes na mercadoria. Chega-se assim a movimento fun-

damental em processos dialéticos, de desdobramento do objeto em termos 

polares, que definem modalidades dinâmicas de inserção no processo maior. 
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Assim, o trabalho ganha toda sua densidade ao desdobrar-se em concreto e 

abstrato, e o valor se põe como tal ao desdobrar-se em uso e troca. É de se sus-

peitar que nexos temporais tenham algo a ver com isso.

Quanto à produção (tomada aqui como trabalho socialmente organiza-

do que gera valor), na sua condição de portador de modo (que é sempre social), 

ela vai além do trabalho organizado. Ao gerar valor ela gera a instância que no 

mesmo passo constitui o trabalho como trabalho (como socialmente relevante) 

e valida o produto como tal. Mas o alcance da referência à produção vai mais 

além. Foi dito acima que nela se encerra a outra dimensão fundamental que 

importa enfatizar aqui. Trata-se da dimensão temporal, que desde logo, como 

vimos, está alojada no próprio termo, quando alude ao agir prospectivo, ante-

cipação do futuro (como o atento arquiteto de quem fala Marx, em contraste 

com a diligente abelha). O trabalhador teceu, aquietou-se, encerrou sua parte. 

O problema é que, nesse passo inicial, tudo se esgota no resultado, tecido 

pronto para o uso. Nas palavras de grande beleza plástica de Marx (ele teve 

pouca oportunidade para exercer isso), ainda ao falar do processo de trabalho 

que se esgota no valor de uso: 

No processo de trabalho efetua-se, então, na atividade do ser humano mediante 

o instrumento de trabalho uma modificação de antemão intencionada no objeto 

de trabalho. O processo extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso, 

uma substância natural adequada a necessidades humanas mediante mudança 

de forma. O trabalho combinou-se com seu objeto. O trabalho se objetiva, e o 

objeto é trabalhado. O que aparecia do lado do trabalhador como inquietação 

aparece agora como propriedade descansada, na forma do ser, do lado do produ-

to. Ele teceu, e o produto é um tecido (Marx, 1957: 189). 

Antes desse desenlace (na realidade, prenúncio de novo enlace, já de 

outra índole) não há impulso intrínseco ao processo que leve o trabalhador a 

ir além do resultado pontual, no qual seu esforço foi absorvido como nova 

forma do objeto, do fio ao tecido. Falta a passagem para o momento em que o 

resultado possa aparecer como produto, como algo que não se esgota nele 

como mera coisa fungível. (Por isso a ousadia de, contra Marx, distinguir entre 

produto e resultado.) Em suma, o tecido, que é forma trabalhada dos fios, tem 

que sair de si e por sua vez ganhar nova forma, a de algo que não se esgota 

em si mesmo, mas vale para outro. Na outra ponta não se encontra o simples 

usuário inerte, mas o parceiro possível que só ele, embora anônimo, irá con-

sumir (negar o produto, criar um vazio e ser preenchido por outros) e assim 

dar novo impulso ao processo. 

MEDIDA E LIMITE

Estamos diante do produto, enfim, mas já validado como mercadoria pelo va-

lor, se admitirmos, com Helmut Reichelt (2010), que o valor é mais da ordem 
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da vigência e da validação do que da medida e do atributo da coisa. Aqui en-

tramos no momento da troca, da comparação, da equivalência, da medida. No 

caso, o momento do valor de troca, que, já no nome, assinala sua dimensão 

social. De maneira paradoxal, porém. Pois a troca, ao se desenvolver e se mul-

tiplicar, afasta um do outro seus agentes, oculta sua face social, numa espécie 

de socialização torta, anônima, que alcança o seu ápice quando o afastamen-

to, a abstração do processo encontra seu suporte no equivalente universal, 

dinheiro. Valor que, nos seus desdobramentos, vai caracterizar a dinâmica do 

processo capitalista, precisamente ao introduzir o dado novo, da medida. E 

essa se apresenta desde logo numa relação tensa. Num polo, a carência de 

medida no trabalho marcado pela mera atenção ao resultado imediato e, no 

outro (concebendo-se esses polos como mutuamente imbricados numa dinâ-

mica tensa de aproximação e afastamento), a atenção ao produto, à troca, ao 

valor que se expande refugando o limite e aponta para o excesso e a desme-

dida, marca do processo regido pelo capital, e também da sua crise, como 

demonstra Grespan (2008). No percurso entre ambos os polos, a redução do 

tempo a mera escala de medida da fruição do trabalho alheio. 

A presença da medida como condição da equivalência na troca suscita 

a exigência do limite, enquanto exacerba a busca da vantagem, o interesse 

como categoria mestra no incentivo à utilização eficaz dos recursos, em espe-

cial das assimetrias de poder e controle. Interesse, ou seja, interposição da 

utilidade. E que não se fale em interesse comum, talvez de classe, pois isso só 

pode significar paralelismo, múltiplos olhares voltados para o mesmo ponto. 

A troca aproxima (pela equalização) e no mesmo passo separa (pelas vantagens 

comparativas), e o valor percorre e unifica proximidade e separação. O limite, 

nas condições capitalistas de força de trabalho como mercadoria, não pode ser 

externo ao processo de produção e circulação, tem que estar no seu âmago. 

Cabe-lhe estar em relação íntima com a própria medida responsável pela equi-

valência nos atos de troca. E esta, como Marx tanto se empenhou em demons-

trar, não pode apresentar-se somente no momento da circulação, já deve trazer 

consigo sua escala desde a produção. Sua figura específica é a do tempo de 

trabalho socialmente necessário para a reprodução do seu agente, o trabalha-

dor. Cabe lembrar, a propósito, que não é simplesmente o necessário que está 

em causa, mas o socialmente necessário, aquilo que não se resume em obediên-

cia a algo como uma média socialmente estipulada. Trata-se da reprodução do 

trabalhador como tal e não mais, não como alguém capaz de eximir-se da ven-

da da sua peculiar mercadoria. Há, portanto, limites à magnitude do salário 

que decorrem de exigências do processo todo, e não do mero interesse do 

comprador, e é isso que lhe confere caráter propriamente capitalista. Isso não 

afeta a relação de exploração (no sentido de vantagem regularmente assimé-

trica), somente lhe confere caráter de necessidade para a reprodução, não ape-

nas de uma parcela como do sistema todo. Tampouco afeta a circunstância 
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decisiva de que o socialmente necessário, aqui, corresponde ao socialmente 

imposto, a uma relação objetiva. É também nesse sentido, creio, que se pode 

ler a observação de Ruy Fausto, feita em outro contexto, de que “o trabalho 

socialmente necessário corresponde ao tempo que se impõe socialmente de-

terminando o valor – isto é, em primeira instância, os preços. [...] Há um certo 

tempo social que aparece de maneira mais ou menos modificada nos preços 

das mercadorias” (Fausto, 1983: 126, nota 14). 

A ORDEM DO TEMPO

Essa ideia de um tempo que é social ao se impor na expressão quantitativa do 

valor das mercadorias, ao lhes impor o timbre de coisas permutáveis, é das 

mais importantes. Aqui o tempo não aparece como mera duração, mas como 

dimensão que impõe limite às relações constitutivas do processo maior, ofe-

rece-lhes régua e compasso para traçarem o campo no qual as trocas são pos-

síveis. Isso permite antecipar ponto fundamental, que mereceria estudo mais 

demorado. Tal como é entendido aqui, o tempo não é ele próprio duração, se-

quência ou algo do gênero. É, mais propriamente, modo temporal, que rege múl-

tiplas modalidades de temporalidade ao unificá-las em regimes temporais. Estes, 

por sua vez, permitem definir sequências, durações, intensidades. A relação 

do tempo com os encadeamentos de eventos é da mesma ordem da relação do 

valor com os objetos prenhes de trabalho. No seu caso, consiste em conferir a 

qualidade de tempo à peculiar vibração interna daqueles produtos. Ou seja, 

trata-se de fazer valer a ordem do tempo, como aquela que de mil maneiras 

liga o início e o fim, ao pronunciar o que é início e o que é fim. 

Por outro lado, importa muito para o nosso tema a questão da escala 

de medida quando se fala de tempo. Certamente a dimensão temporal penetra 

mais fundo do que isso, como cabe examinar. Pode-se falar em tempo de tra-

balho referindo-se ao intervalo entre o início e o fim de uma tarefa. Igualmen-

te válido e com maior alcance é falar-se no tempo do trabalho, com referência 

ao modo peculiar como essa dimensão da vida humana promove, no seu inte-

rior, a distinção que, consoante se sustenta aqui, lhe é específica. Trata-se do 

confronto, pronto a formar contradição, entre continuidade e limite.

Isso se manifesta de modo mais claro quando examinamos a confor-

mação social do produto. Este, como vimos, já na referência ao ato prospecti-

vo da produção está saturado de tempo. Não só nisso, porém. O produto en-

cerra em si, do modo mais pungente, a tensão entre o que se projeta adiante 

no momento da produção e aquilo que se apresenta como já realizado, o re-

sultado socialmente reconhecido como produto e entregue à circulação. Con-

tinuidade sem a qual ele não se faz, limite sem o qual não encontra forma 

própria. Tempo presente em estado puro, ou seja, tensão insolúvel entre pas-

sado e futuro. Pois, como vimos, Marx acentua que o resultado do trabalho, em 
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contraste com a inquietude que o move, é descansado, em repouso, é puro ser 

quando se apresenta como valor de uso. Contudo, no mesmo passo em que se 

torna produto e não mero resultado, carrega consigo o trabalho, a fadiga do 

trabalhador impregna-se nele. Fundamental, porém, é que essa impregnação 

vai mais fundo. O produto, já na forma de portador de valor como mercadoria, 

incorpora não só o trabalho como também a inquietação do trabalho, sua an-

tecipação, sua vibração própria, sua negação da forma bruta da matéria. Ou 

seja, está prenhe de tempo, não se limita a relacionar-se externamente com 

ele como escala de medida. São várias as expressões de inquietude do trabalho, 

conforme o propósito, o material, os instrumentos. Na medida em que o valor 

de uso se vê na condição de subordinado e não mais como ponto terminal, já 

no processo de produção e circulação de mercadorias regido pela dinâmica do 

valor e, com a entrada em cena do capital, da valorização, uma nova exigência 

se impõe. Para haver medida, comparação, equalização, requer-se um padrão 

estável, que não pode depender das vicissitudes do dispêndio meramente fí-

sico de energia, nem de um tempo avesso à normalização. Neste ponto apre-

senta-se a ideia de tempo abstrato, vinculado a trabalho abstrato. O tempo 

linear, homogêneo, normalizado, passa a esconder o múltiplo, complexo, in-

trincado, embora não o elimine. 

TEMPO ABSTRATO E TRABALHO 

Tempo abstrato e trabalho abstrato. Tais referências já são familiares na biblio-

grafia. A ideia de que, em analogia com o trabalho, podemos distinguir entre 

tempo concreto e tempo abstrato está proposta e desenvolvida com mais em-

penho do que em outros lugares por Moishe Postone, em seu livro sobre tempo, 

trabalho e dominação social (Postone, 1993). Impõe, pois, exame, ainda que 

rápido, dessa contribuição. Embora severamente crítico de muitas das suas 

propostas, Postone está entre os autores importantes nas últimas décadas que 

explicitamente assimilaram posições da chamada Teoria Crítica da Sociedade, 

junto, em especial, com autores alemães como Hans-Georg Backhaus e Helmut 

Reichelt e seus seguidores diretos. Na realidade, foi bastante longe no trata-

mento dessa linha de interpretação da natureza e das tendências do capitalis-

mo ao longo do século XX, ao não se limitar às teses de Horkheimer e Adorno 

e enfrentar diretamente as contribuições de autores pioneiros como o econo-

mista Friedrich Pollock (com sua tese da primazia do político no “capitalismo 

de Estado” no nacional-socialismo) e o jurista Franz Neumann (com sua análi-

se clássica da organização e funcionamento conflituoso do regime nacional-

-socialista no livro Beemoth), chegando até o confronto direto com Habermas.2

O ponto no qual a presença da vertente original da teoria crítica se 

apresenta com mais nitidez na obra de Postone encontra-se na caracterização 

do capitalismo e daquilo que nele pode anunciar tendência objetiva à sua 
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superação (sua “contradição fundamental”). Para ele o ponto de possível rup-

tura encontra-se na contradição entre aquilo que o capitalismo seguidamente 

reproduz como sua figuração efetiva (a prevalência da forma valor) e aquilo 

que sua própria organização e seu modo de operação igualmente reproduz, 

como alternativa oculta, embora possível (a superação dessa prevalência). Nes-

se sentido, caberia, segundo ele, introduzir no vocabulário crítico a ideia de 

desnecessidade histórica, ao invés da ênfase monótona na necessidade. Tudo 

isso lembra fortemente certas teses de Adorno. Em Postone aquela ideia de 

desnecessidade ocupa posição central no argumento. Ela permite sustentar 

tese básica: a de que tudo aquilo que se manifesta historicamente como espe-

cífico do capitalismo, como componente seu, lhe é inerente e só tem como se 

reproduzir no seu interior (e aqui já transparece a tese complementar, de que 

a análise marxista incide sobre configuração histórica única, embora contin-

gente na sua constituição, na medida em que não resulta da necessidade fér-

rea de algum processo inexorável). Isso se aplica às modalidades de trabalho 

e de produção, à organização em classes e, sobretudo, ao valor, categoria his-

tórica por excelência, sobre a qual deve incidir o empenho crítico-revolucio-

nário, e não sobre relações de classe, que, por mais que mudem ou mesmo 

possam se inverter só fazem reproduzir o cerne do processo todo. 

A referência às relações de classe permite introduzir neste ponto um 

tema que ilumina muito da diferença, que Postone se empenha em afirmar, 

entre sua posição e a do marxismo “tradicional”, herdado das grandes lutas 

sociais do século XIX e primeiras décadas do XX. Trata-se da questão da “inver-

são”. O argumento de Postone é direto e simples. Se uma relação é intrínseca a 

um sistema e concerne a componentes igualmente próprios a eles, é ela mesma 

que deve ser alterada se for o caso de mudar o sistema, e não a posição relativa 

das partes, mesmo quando invertidas. O tema, entretanto, é dos mais fascinan-

tes. Aquela versão deriva de formulação típica de Marx nos seus momentos de 

impaciência, quando o refinamento analítico cede lugar ao peculiar gosto de 

usar as ideias como armas. Trata-se da imagem de colocar sobre os pés o que 

estava de ponta-cabeça. Imagem que não faz justiça a outra, do próprio Marx, 

sobre inverter a dialética hegeliana para dela extrair o nódulo racional oculto 

sob o revestimento místico. Em exame do tema, Jorge Grespan vale-se dela pa-

ra repensar a questão do capital (Grespan, 2002: 26-47). Faz isso recorrendo a 

engenhosa formulação do filósofo alemão estudioso de Hegel, Hans-Friedrich 

Fulda (mestre, aliás, de eminente estudioso brasileiro da dialética, Marcos Mül-

ler), segundo quem tal inversão não corresponde a simples troca de posições. 

Recorrendo ao sentido original do termo alemão, Fulda mostra que esse “inver-

ter” refere-se mais propriamente a “revirar”, como se faz, por exemplo, com uma 

luva ao trazer para fora sua parte interna. Isso é notável. Pois, aqui sim, entra 

em cena dimensão fundamental de processos dialéticos, que é a dinâmica do 

interior e do exterior, da internalização e da externalização. Ou, na perspectiva 
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preferida por Grespan, da inclusão e da exclusão e do seu movimento contra-

ditório, que gera tendências opostas (sempre lembrando-se de que contradição 

é processo e não estado, e que não é a contradição que mata um processo, mas 

a sua ausência). Embora não seja indispensável para a presente argumentação, 

cabe lembrar aqui, pela sua importância, a interpretação que Grespan oferece, 

no seu artigo, da inversão de Hegel por Marx. 

A “inversão” da dialética hegeliana por Marx consiste, portanto, em que as figuras 
lógicas [...] “diferença e identidade”, estão em posições contrárias para cada um 
dos autores. [...] Em Hegel a diferença estaria no lado de fora e a identidade no de 
dentro; enquanto em Marx, ao contrário, a identidade é que aparece no lado de 
fora, determinada por uma diferença no lado de dentro. Se para Hegel a identida-
de é o “momento” preponderante na determinação da diferença, para Marx, “in-
versamente”, é a diferença que predomina sobre a identidade e a determina (Gres-
pan, 2002: 33).

O DADO E O POSSÍVEL 

Postone fala de uma contradição no capitalismo entre o dado e o potencial 

engendrado em segundo plano por ele. Esse modo de ver vincula-se à sua 

caracterização da dinâmica capitalista como uma dialética da transformação 

e da reconstituição, da contínua mudança na vida social e simultânea reitera-

ção das suas bases capitalistas, numa espécie de movimento de esteira, de 

progressão que não sai do lugar. O problema, neste ponto, surge ao se invocar 

a ideia de contradição nesse contexto. Uma interpretação extrema sugeriria 

que se está afirmando enfaticamente o caráter dialético do processo capita-

lista como totalidade, e que o capitalismo seria visto no seu desenvolvimento 

interno como se desdobrando nele mesmo e no seu contrário, no império do 

valor e na superação do valor como momento determinante. Se adotada, essa 

posição resulta em variante altamente sofisticada (e, paradoxalmente, avessa 

a qualquer determinismo histórico) da posição de que a transformação é ine-

xorável e que o capitalismo só faz apressá-la ao acelerar seu desenvolvimento 

próprio, presa como é de um impulso de produtividade inteiramente à solta, 

sem controle (outro tema adorniano, assim como é a ideia de uma espécie de 

adesão compulsiva ao presente nas condições capitalistas). Como essa não é 

a conclusão que Postone retira da sua análise, torna-se necessário examiná-la 

melhor. Cabe, neste ponto, conhecer nas suas próprias palavras o que ele en-

tende por capitalismo. Trata-se de uma “forma historicamente específica de 

interdependência social com caráter impessoal e aparentemente objetivo” 

(Postone, 1993: 3). Suas bases são dadas pelo trabalho abstrato associado àqui-

lo que denomina tempo abstrato (ambos homogêneos e indiferentes a conteú-

dos, sejam eles objetos ou eventos) e, como derivado histórico fundamental 

disso, pelo valor. O termo mais significativo daquela definição é “interdepen-
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dência”. Ele sem dúvida permite identificar nexos e, associado às ideias de 

impessoalidade e aparente objetividade, abre caminho para a introdução do 

tema da dominação numa perspectiva precisa, a do seu caráter impessoal, sem 

agentes discerníveis. É possível, entretanto, que exatamente nisso consista o 

ponto fraco da construção de Postone. Pois é duvidoso falar em interdepen-

dência numa análise que se propõe ter caráter dialético, ou de dominação 

quando a categoria dialética mais apropriada seria outra (a de subsunção), 

tudo isso tendo efeitos sobre o uso de mais uma categoria básica, a de media-

ção. Vejamos isto um pouco melhor.

No conjunto, a argumentação de Postone é engenhosa e inovadora (ape-

sar de críticas às vezes extremadas que recebeu, como a de Jacques Bidet 

(2015). É no mínimo instigante a ideia de que o capitalismo produz continua-

mente a sua “sombra” (a expressão não é dele) e que é essa que importa para 

quem se empenha em fazer emergir uma configuração histórica alternativa, 

na qual a “desnecessidade” se faça valer. Alternativa em relação a que? À ex-

ploração do tempo de trabalho excedente em relação ao socialmente necessá-

rio? À apropriação privada do sobrevalor socialmente gerado? Tudo isso, mas 

não se limitando a isso. Nisso Postone é radical, e leva ao pé da letra a ideia 

de que, se o adversário é o capital, este tem que ser visto pelo que é, valor que 

se valoriza. A raiz do problema está, pois, no valor como categoria histórica 

específica. Trata-se de ficar atento à emergência de algo que, longe de ser uma 

necessidade histórica inexorável, pode vir a se revelar como desnecessidade, 

no duplo sentido de que não há garantia objetiva da sua continuidade nem do 

seu final. Neste ponto a perspectiva muda. Temos o exato oposto das ideias 

sobre o caráter inexorável do fim do capitalismo que percorriam as primeiras 

décadas do século XX. Nisso, põe-se com força ponto de fundamental impor-

tância, se a presente interpretação tiver fundamento. Trata-se da exigência, 

para os empenhados na mudança, de algo como uma prontidão histórica (o ter-

mo não é de Postone) para o novo e o inesperado. Na realidade, a alternativa 

objetivamente propiciada, em segundo plano, pelo capitalismo mais avançado 

não seria baseada no valor, essa “forma de riqueza baseada no dispêndio de 

tempo de trabalho humano”, como escreve ele. Na fase avançada do seu de-

senvolvimento o capitalismo vai liberando algo que está no seu âmago, ao 

ensejar aquilo que ele denomina “divisão social do tempo”. Este vai passando 

de “necessário” a “supérfluo” para, no limite, na transformação do processo 

todo, tornar-se “disponível”, não mais adstrito à geração de valor e pronto 

para apropriação e uso social.

 

CRÍTICA DE POSTONE

O problema da análise de Postone reside nos seus fundamentos. Comecemos 

pela ideia de interdependência, à primeira vista uma concepção não dialética, 
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mais adequada a elementos de um sistema do que a momentos de um proces-

so. Segundo ele as relações sociais são formas de interdependência social, o 

que equivale a dizer que ela se compõe de modalidades específicas de relações. 

Como ele afirma enfaticamente que a interdependência sempre é mediada, a 

questão que se apresenta concerne àquilo que denomina “caráter específico 

da mediação nas relações sociais”. Isso tem a virtude de lembrar algo que ele 

tende a subestimar, que a mediação não é diretamente relação social. Na rea-

lidade, é o que a constitui como tal e mediante ela se realiza. Aquele caráter 

a que se refere Postone é dado por um princípio socialmente constituído, uma 

“categoria de mediação social”. E aqui ele estabelece sua tese mais abrangente. 

Com base na ideia de que o pensamento marxista consiste numa “teoria crí-

tica das formas de mediação social”, sustenta que a forma de mediação que é 

objeto da crítica de Marx é o trabalho gerador de valor. E este, precisamente, é 

a categoria de mediação social básica no capitalismo, está no seu núcleo. Dis-

so, conclui que Marx critica as relações sociais mediadas pelo trabalho, e o faz 

de uma perspectiva muito específica. O ponto de vista que sustenta sua críti-

ca é o da possibilidade historicamente emergente de outras mediações sociais 

e políticas que não o trabalho. Fica claro que isso não significa pregar a aboli-

ção do trabalho, mas sim a da condição histórica que o colocou na condição 

de referência e amarra do conjunto de relações constitutivas da sociedade. 

É preciso reconhecer que dois pontos estreitamente ligados não ficam 

adequadamente esclarecidos nesse argumento. Primeiro, o da natureza disso 

que é denominado mediação. Segundo, o da natureza da contradição. A apro-

ximação que Postone promove, entre o movimento de mediação numa socie-

dade intrinsecamente contraditória e as relações que ocorrem no seu interior, 

encerra o risco de se perder de vista exatamente aquilo que importa, que é a 

contradição. Se a mediação não é pensada na sua presença em ambos os polos 

da contradição e na sua capacidade de, definindo os polos (do contrário não 

seria mediação) conectá-los sem anular seu caráter contraditório (do contrário 

não seriam polos) ela corre o risco de se converter em mera rede de relações. 

No limite isso poderia conduzir ao erro elementar de supor a contradição como 

se dando entre objetos (tomando-a, pois, na sua forma imediata, de confronto, 

oposição, conflito) em vez de no interior do objeto mesmo. Afinal, não há con-

tradição entre capital e trabalho, mas a há no capital (fixo e variável) e no 

trabalho (concreto e abstrato). Diante disso a tática de Postone consiste numa 

manobra radical. Ao enfatizar que a sociedade com timbre capitalista se dis-

tingue pela presença de uma dominação social específica, na qual temos “a 

dominação das pessoas por estruturas de relações sociais abstratas, quase-

-independentes [ou seja, quase fora da interdependência social] mediadas por 

trabalho determinado pela mercadoria” (Postone, 1993: 3), estruturas essas que, 

segundo ele, Marx busca identificar com categorias como valor e capital, ele 

repõe o problema em outro nível. Aqui não temos relações sociais sem mais, 
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porém estruturas de relações. E, naquilo que nos interessa, tais estruturas são 

mediadas por forma determinada de trabalho. Nesse caso a mediação incide 

em relações parciais no processo todo, não nos seus extremos constitutivos. 

Revela-se, assim, que a ênfase está nas estruturas de relações, não no movi-

mento mediador. Este é invocado continuamente para acentuar aquilo que 

talvez se pudesse denominar “eficácia” das estruturas como instâncias da do-

minação impessoal e abstrata que Postone identifica na sociedade capitalista. 

Isso pode ajudar a explicar por que ele, embora não a esqueça, acabe confe-

rindo realce relativamente reduzido à questão, que se imaginaria central na 

sua análise, da forma. Pois é nela que se poderia encontrar o elo entre relações 

e processo contraditório abrangente, sem risco de reduzir mediações a relações. 

(É verdade que discutir isso a fundo exigiria exame da questão, difícil em Marx, 

do que se entende por relação). A questão se apresenta quando ele fala nas 

relações sociais como formas de interdependência social. Entretanto, em nome 

daquilo que chamei acima de eficácia, no exame da interdependência a aten-

ção acaba se concentrando mais na estrutura de relações do que na sua forma. 

Isso acaba imprimindo certo tom estático numa análise marcada pela atenção 

à dinâmica dos processos. Cabe aqui lembrar passagem paradigmática do Ca-

pital, quando, ao discutir o dinheiro como meio de circulação e iniciar o exame 

da “metamorfose das mercadorias” no volume 1, Marx observa que “o proces-

so de troca das mercadorias encerra relações que se contradizem e se excluem 

mutuamente. O desenvolvimento da mercadoria não suspende essas contra-

dições, mas cria a forma na qual elas podem se mover” (Marx, 1957: 109, grifa-

do no original). Não é por outra razão que o estilo de exposição dialético, vol-

tado para os modos e as condições do movimento, é, antes de mais nada, uma 

análise dos modos de constituição das formas. Nisso, é essencialmente crítico, 

sempre no limite e apontando para além. Faz sentido, nesse contexto, a posi-

ção de Adorno, ao conceber sua dialética negativa como “ontologia do estado 

falso”. Falso precisamente ao apresentar mero estado (Zustand) como consti-

tuído, quando cumpre revelar o movimento que desmente tanto o estado de 

coisas quanto a ontologia, como é discutido em Nobre (1998). Um aspecto per-

turbador da análise de Postone consiste em que, não havendo necessidade 

imperativa que comande o processo histórico para além das suas variações 

episódicas, não há razão para supor que um processo complexo como o capi-

talismo avançado gere na sua dinâmica própria uma única alternativa possível. 

Seria mais plausível supor que fossem múltiplas. Com isso, voltamos à questão 

política. Quem seleciona a alternativa relevante e tem condições para impô-la 

ao conjunto? Como a solução da classe revolucionária foi descartada por ele 

com bons argumentos, abre-se um vácuo conceitual e prático, cujo preenchi-

mento é um desafio que vale a pena enfrentar. Estamos, enfim, à beira de algo 

importante, um “pluralismo revolucionário” (o termo não é dele, embora ele 

talvez nem o rejeitasse). Na realidade, o que transparece aqui é um problema 
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na análise de Postone que, pela importância do conceito envolvido, merece ser 

assinalado. É que em muitas passagens em que ele fala de dominação sente-se 

falta de um passo a mais, no sentido de conceito tão central na obra de Marx 

como é o de subsunção. É verdade que esse conceito é com frequência aproxi-

mado ao de subordinação (no sentido de modalidades, formal e material, de 

subordinação do trabalho ao capital, no exemplo mais direto), mas ele vai mais 

fundo. É mais do que subordinação ou dominação. É a imposição a um mo-

mento do processo social maior da lógica própria à instância apta a fazer isso. 

Ou seja, daquela historicamente mais abrangente (no caso, o capital), que, exa-

tamente na subsunção, intromete-se no processo todo. É o modo de inserção 

no processo maior que está em jogo, não uma relação pontual de imposição, 

embora a forma social assumida possa ter essa índole. Considerando-se as 

exigências da exposição dialética, o conceito de dominação não é suficiente, 

por mais que se enfatize o seu caráter objetivo, impessoal, vinculado ao pro-

cesso todo.

MODO E FORMA

Isso nos conduz de volta ao tema do modo e da forma, com referência à media-

ção social. A mediação como tal, como movimento, não é modo nem forma, é 

versão dialética da função. Ela se distribui pelo conjunto das formas e, com isso, 

permite ao modo do processo (no caso, capitalista) se desenvolver como tal. 

Nesse sentido fica difícil insistir, como faz Postone, no “caráter” da mediação 

das relações sociais (Postone, 1993: 152 e 319). Mediações em exercício não têm 

caráter próprio, nem poderiam ter. Na realidade, assumem em cada momento 

do processo o caráter da relação social sua portadora, precisamente ao defini-la 

como relação. Do contrário, o conjunto ficaria bloqueado, ao invés de se manter 

em movimento precisamente graças à perversidade polimorfa da mediação, que 

se ajusta a tudo e permeia tudo. Essa qualidade da falta de qualidade própria 

permite-lhe, de resto, operar como regente oculta de relações sociais e também 

como mediadora, não no sentido de intermediária, mas como transmissora e ao 

mesmo tempo agenciadora de dimensão nem sempre evidente da contradição, 

por mais que esteja anunciada no termo. Trata-se da dimensão de resistência, 

de esforço, de tensão. O problema está na contrariedade das pontas do processo, 

que se transfere ao conteúdo no seu desdobramento e se mantém nas media-

ções, nas formas engendradas no seu desenvolvimento. Pois a forma, como apa-

rência determinada, é expressão de algo, resultado do sair de si da matéria. Não 

se reduz à outra face do conteúdo, é o lado socialmente ativo do conteúdo. A 

substância do processo constitui-se como conteúdo de uma forma ao ser reite-

rado por ela, reproduzido mediante ela. A questão “por que tal conteúdo assume 

tal forma” é unilateral, pois o conteúdo só se constitui e se determina como tal 

ao encontrar sua contrariedade em forma determinada. Como sustenta Reichelt, 
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“não cabe dizer (como Marx): como este conteúdo assume aquela forma (traba-

lho abstrato assumindo a forma valor e tempo de trabalho assumindo a grande-

za do valor). Deve-se, sim, dizer: como se pode conceber o conteúdo a partir do 

desenvolvimento das formas” (Reichelt, 2010: 10, nota 14). Nos termos das ob-

servações feitas até agora cabe, reciprocamente, ver como a forma determina o 

conteúdo como tal. Pois a forma não é mero efeito do conteúdo, é sua negação 

determinada. Não concerne a conteúdo sem mais, e sim a este preciso conteúdo, 

mediante esta precisa forma. Reichelt insiste na ideia de que a relação social-

mente relevante para a identificação das formas não é determinação no sentido 

vago de imposição de nota característica. É da ordem do valor, como validação e 

vigência. Chega ao ponto de sustentar que essa validação é social até o ponto de 

envolver algo como o estabelecimento de uma aceitação universal da forma de 

relação. Valor não se refere a coisa ou a atributo dela, mas a validade, lembra ele. 

Esse tema é dos mais importantes, embora controverso na formulação de Rei-

chelt. Tanto que um autor simpático a ele, Ingo Elbe (2008), chega a criticá-lo por 

exibir, movido nos seus trabalhos mais recentes pela preocupação com a agên-

cia em contraste com a estrutura, uma tendência a “reduzir fenômenos econô-

micos a socialização regulada por normas”. Ou seja, haveria nele uma tendência 

a sociologizar demasiado a análise, ao ponto de negligenciar a dimensão pro-

priamente econômica envolvida. Algumas observações mais recentes de Rei-

chelt parecem reforçar a crítica de Elbe. Mas é preciso considerar que sua preo-

cupação maior consiste na formulação de uma “ontologia social do valor”, na 

perspectiva da constituição social do caráter objetivo do valor (para o que vai 

buscar apoio em Adorno e em Simmel, com sua ideia da “abstração real”). A 

perspectiva social, contudo, tampouco pode ser negligenciada. Em outro regis-

tro (certamente não sociológico), relativo a uma “dialética da sociabilidade”, Jo-

sé Arthur Gianotti lembra que “uma coisa não aparece transformando-se noutra, 

o atributo não possui um princípio interno de diferenciação, de modo que o pe-

so e a brancura pudessem servir de motor da diferença. [...] Atrás da perdurabi-

lidade da coisa, da sua identidade lógica, que permite a referência do nome 

próprio, se esconde um processo social de avaliação e transformação”. Por outra 

parte, “A objetividade sui generis do valor está ligada a um processo formal de 

diferenciação; a forma surge ilusoriamente dotada de um movimento de auto-

promoção” (Giannotti, 1983: 241). Na perspectiva de Reichelt é precisamente es-

sa ilusória capacidade do valor de se puxar pelos próprios cabelos que lhe per-

mite reger o processo social de avaliação, ao validar a coisa e sua transformação. 

JOGO DE ESPELHOS

 

Tudo isso certamente não anuncia algo como uma harmonia espontânea entre 

essas dimensões da vida social. No processo em curso, a vida social vai se 

tornando, passo a passo, mais indireta e vai escondendo suas balizas. E isso 
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não porque se torne mais cerrada e sem lacunas. Mas, pelo contrário, porque 

se multiplicam no seu interior os hiatos, os descompassos, e eles são de ordem 

temporal: pausas e andamentos desconexos, interferências de frequências, 

“choques temporais”, como escreve Roy Bhaskar num dos livros mais descon-

certantes sobre dialética, com o título fascinante, que Hegel apreciaria, “o pul-

so da liberdade” (Bhaskar, 2008).3 É aqui que se desenrola a dinâmica mais 

funda do processo todo. É também aqui o cenário da dinâmica entre modo e 

forma. O trabalho some no seu resultado, que o absorve; a produção é absor-

vida na circulação; nesta, o produto aparece como dado originário, na forma 

de ente permutável, de mercadoria; o modo de trabalho produtivo de valor 

aparece na forma da organização e da gerência, com o trabalho como subor-

dinado, e assim por diante. Sem esse jogo de fintas e esquivas seria impossível 

a reprodução. Nisso é fundamental o jogo entre modo e forma. Entre, por um 

lado, o modo de intervenção socialmente organizada no mundo e de geração 

de formas e, por outro, a forma de apresentação da operação do modo (me-

diante as relações que ele engendra) e da sua reprodução. Importante, nesse 

ponto, é que entre o modo e a forma se introduz uma fenda, que deriva das 

diferenças de temporalidade entre um e outra. Em consequência, a forma nun-

ca se apresenta direta, linearmente, porém o faz de maneira cada vez mais 

refratada. Atingimos aqui outro argumento central: o de que o movimento do 

processo total é marcado por duas modalidades de descompasso, um hiato 

temporal entre formas nas suas relações e uma refração na imagem que apre-

senta. Ou seja, à dimensão estritamente temporal junta-se uma espacial, e 

ambas formam uma unidade. As formas nunca são de “primeiro grau”, pois o 

mundo das formas vai se descolando do mundo dos modos. Isso não se dá ao 

acaso, porém. Se couber o termo, trata-se de descompassos determinados. Há, 

no processo, uma ordem no conjunto de refrações e uma natureza específica 

de cada relação envolvida, de cada “prisma” (o termo é de Gramsci, que perce-

beu esse fenômeno), assim como o descompasso temporal depende de tempo-

ralidades que em nada são casuais.

Em grande medida deriva disso o caráter “obscuro” das relações no 

mundo regido pelo capital, analisado, com rigor não presente aqui, no campo 

da articulação lógica do conjunto por Ruy Fausto. “A dialética é de certo modo 

fenomenologia da obscuridade”, escreve ele (1987: 150). O fetiche sempre se apre-

senta e o caráter espectral do processo não só é inevitável como é necessário 

para o encadeamento do processo todo. Em exata oposição a Max Weber o 

mundo do capital é cada vez mais “encantado”, intrincado, difícil de decifrar 

no seu modo de operar, a despeito da brutal evidência dos seus efeitos. Em 

texto dedicado a esse tema, Christopher Arthur (2004) adota título em home-

nagem ao livro de Jacques Derrida sobre o “espectro de Marx” (no qual Derrida 

comenta, logo no início, que “o fantasma se apresenta para lembrar [Hamlet] 

do dever, também em relação ao seu pai morto. É isso que desloca dos gonzos 
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o tempo, de tal modo que o alinhamento do morto com o vivo constitui uma 

espécie de temporalidade impossível”, no que evoca o caráter espectral do 

movimento do capital e o cruzamento de temporalidades entre trabalho vivo 

e trabalho morto). A ideia do tempo “fora dos gonzos” merece, como de resto 

já teve entre nós, exame atento (Rinesi, 2009). Ao examinar o valor, em relação 

ao qual leva a sério a afirmação de Marx de que ele tem de fato caráter “me-

tafísico”, Arthur vale-se da ideia de Bhaskar de que em processos dialéticos é 

mais importante a “ausência” do que a “presença”. Isso porque o “vazio”, o 

“nada” da ausência (que é mais um deslocamento, um “distanciamento” do que 

mera perda) é tão real quanto a presença. Na realidade, é um “vazio determi-

nado”, conformado pelo processo que o causou e que deve ser enfrentado, 

como índice de coerção e carência de liberdade que é. É difícil pensar um 

tratamento desse tema sem reservar ao tempo (ao seu “pulso”, esse é o ponto) 

papel fundamental nesse jogo da ausência e da presença, de vazio e de pleno, 

no qual emerge a promessa da liberdade, que, naquela interpretação, seria o 

grande projeto inscrito na dialética. Por outro lado, é importante nas formula-

ções de Arthur a ideia, que compartilha com Postone e, por essa via, com 

Adorno, de que a dinâmica temporal capitalista vai revelando caráter compul-

sivo, numa espécie de fixação no presente, reiteração linear, acumulativa. Im-

pulso compulsivo esse que pode ser vinculado à dinâmica da valorização no 

capital. Poderíamos acrescentar que isso contrasta com um possível processo 

com caráter formador, multidimensional, gerador de novas formas. 

ARTIMANHAS DA DIALÉTICA

Por detrás de tudo isso está o caráter muito peculiar do movimento de contra-

dição dialética, em que a coisa é ela própria e seu contrário, num movimento 

que só pode aumentar o escândalo e a perplexidade dos adversários dessa 

forma de exposição de determinados níveis de processos sociais. Pois o impor-

tante nisso nada tem a ver com a suposta, e absurda, tese de que no mesmo 

passo seja possível A e não-A. O trickster dialético é mais sutil. Em processos 

sociais como o da gênese e do desenvolvimento do valor (e é disso que se 

trata, não de alguma “dialética da natureza”), o truque consiste precisamente 

em que, embora a coisa se desdobre nela e no seu contrário, os contrários não 

se mesclam. A questão não é a de uma impossível simultaneidade de A e não-

-A, mas da necessidade da sua copresença. Sob pena de não se realizar como 

tal (esse é o ponto) A carrega consigo não-A, como presença real porém não 

idêntica, como sombra indelével prestes a inverter posições. Não é uma ques-

tão de identidade fixa, mas de formação móvel. É por isso que se trata de 

movimento e não de estado. Mercadoria é mercadoria e é dinheiro. Não ambas 

as formas emaranhadas, contudo. Cada qual somente se dá na sua referência 

intrínseca à outra. Significa isso que conteúdos sem mais não entram em con-
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tradição entre si. Tomados tal como se apresentam (mais vale dizer, tal como 

não têm como se apresentar), são inteiriços e separados, abstratos, não têm 

como entrar em relações. Só ganham mobilidade pela sua condição de entes 

socialmente engendrados, ao assumirem internamente formas sem as quais 

não têm como se realizarem ao longo do tempo, não têm como ir além de 

meros “momentos” de um todo também abstrato. A contradição se dá entre 

formas assumidas no interior do mesmo conteúdo no processo da sua exis-

tência e reprodução. Só isso permite o aparente paradoxo de afirmar, sem 

prestidigitação verbal, que é pelo lado da forma que se define a contradição 

como material, como própria à coisa mesma, e não como mera ideia. Própria 

à coisa mesma, ou seja, mediada na (e não pela) forma. No sentido rigoroso do 

termo a matéria é determinada na forma que assume e é posta em movimen-

to pelo enlaçar-se das metamorfoses (e não o oposto, como quer o materialis-

mo ingênuo). Estamos, de novo, diante de cenário peculiar, com sombras, hia-

tos e refrações que só exibem os traços dos personagens ao olhar, a audição e 

o senso rítmico mais atentos. Eisenstein poderia ir bem longe no seu filme 

sobre o Capital. 

Uma questão conexa e relevante é aquela, formulada com especial ên-

fase pelos criadores da teoria crítica da sociedade, de movimentos historica-

mente regressivos, em aberto contraste com a ideia de progresso irreversível. 

Se essa regressão for pensada como uma espécie de retrocesso na linha tem-

poral a ideia perde muito do seu interesse. Não assim, entretanto, se pensar-

mos a regressão como modalidades específicas de composição e entrelaçamen-

to de ritmos temporais, como parece ocorrer quando se tem um movimento 

do capital no qual o uso intensivo de recursos high tech se une à reativação das 

formas mais cruas de superexploração e acumulação. O que leva a lembrar que, 

num mundo de multitemporalidades, não há regressão ou progresso sem mais, 

e sim modalidades várias de sua combinação. 

RESISTÊNCIA E COMPULSÃO

A isso se acrescenta ponto já referido acima, sobre a questão da força e da resis-

tência. Resistência da matéria ao trabalho que a violenta, do produto ao valor 

que o dilacera em mercadoria, do trabalho ao capital que o explora, de uma for-

ma a outra forma que disputa o mesmo conteúdo. Um campo tenso de embates, 

que ganham forma social em múltiplos conflitos. Não se trata, entretanto, de al-

go do feitio da luta de classes interpretada na sua versão mais simples, como in-

teiriça e frontal. São embates enviesados, não lineares, até porque nada é linear 

sob o capital, nem mesmo a luta de classes, que é real, porém intrincada e envol-

vida na constituição das próprias classes. Na perspectiva aqui adotada (na qual, 

diga-se de passagem, classe não é um grupo social sem mais, e sim um princípio 

de organização no interior da sociedade) não se trata propriamente de embates e 
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sua forma social não é invariavelmente de conflitos, mas de modalidades especí-

ficas de descompassos de ritmos e andamentos temporais. Nisso revelam-se his-

tóricas, num sentido exigente do termo. Se somarmos o caráter sempre refratado 

das relações nessa específica ordem social regida pelo capital ao jogo da imposi-

ção de formas e das resistências e consideramos que tudo isso se realiza sob 

múltiplas modalidades de movimento (outro termo difícil, que podemos neste 

passo entender como significando mudança continuada que modifica o caráter 

do objeto – com o que o aproximaremos, creio que legitimamente, da ideia de 

“formação”), fica patente que, sem um acurado estudo da dimensão temporal não 

se poderá avançar. A questão da resistência remete ao cerne mesmo do movi-

mento dialético, naquilo que concerne aos momentos de externalização e inter-

nalização. Pois a medida é a face externa, espacial, daquilo que, pelo lado interno, 

temporal, é o limite. E o jogo entre ambos percorre o processo todo. Nesses ter-

mos, a continuidade, o par dialético do limite na dimensão temporal, pode tam-

bém ser pensada na dimensão espacial, como par da medida. Admitindo-se que 

as dimensões temporal e espacial formam unidade, a continuidade poderia ser 

concebida como “categoria de mediação” que possibilita as relações no interior 

de cada qual e entre elas. Quando avançamos na identificação dos seus momen-

tos de manifestação podemos nos aproximar de situações extremas no processo 

que nos interessa, aquele regido pelo valor. Pois, se o valor não é ponto terminal, 

nem mesmo sua valorização o é. De certo modo o valor resiste a se converter em 

mais valor, a valorizar-se na sua figura extrema, que, no entanto, não cessa aí. 

Pois o mais valor, na sua dinâmica incontida, tende a nova figura, muito singular, 

uma figura não dialética, que não envolve desdobramento, um puro mais, um 

avanço “automático”, a figura perfeita da desmedida, ao distender sem limite a 

medida sem a qual não existe. Nesse movimento sonega-se à dimensão temporal 

a continuidade, que, desprovida de limite, perde sentido. O incremento automa-

tizado não tem mais como assumir forma, é movimento puro, “fibrilação”, crise 

na sua acepção mais acabada. Isso, contudo, não significa o fim do processo, pois, 

ao contrário dos seus demais momentos, não engendra resistência. Engendra, 

sim, a distopia perfeita da crise permanente. Não final, contudo. Pois, se o valor 

perde sua dimensão de medida (de limite, fronteira como diz Marx em várias 

passagens), mantém sua capacidade de validação da vigência de processos. Nes-

ses termos, é possível deixar o território no qual o valor reina pleno sem abando-

nar o domínio do capital, ao contrário do que supõe Postone. Só não se atinge a 

crise permanente, autoalimentadora, quando as múltiplas modalidades de resis-

tência geradas no interior do processo (esse é o ponto) conduzem a formas so-

ciais adequadas à contenção do impulso desabalado (o “freio” de Walter Benja-

min) e à constituição de formas alternativas. A expressão “adequadas” tem certa 

ressonância lukacsiana. Lukács soube fazer, em História e consciência de classe, uso 

criativo dela. Embora bastante problemática numa perspectiva dialética, aquela 

ideia é poderosa o suficiente para merecer atenção e uso cuidadoso. No mesmo 
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passo, transparece que movimento corresponde a uma categoria crítica, cuja ex-

posição não pode se restringir a acompanhá-lo em ideia, mas deve mostrar até 

onde é capaz de ir, e em nome de que.

FORMAÇÃO E REGIME TEMPORAL

A questão da formação, a que se aludiu acima, mereceria atenção bem maior, e 

não pode passar inteiramente em branco. Nas suas principais obras Marx não 

estava preocupado com esse tema na sua concepção alemã clássica, voltado co-

mo estava para os grandes panoramas históricos e de modos de produção que 

lhe permitissem entender a dinâmica do capital. Por essa razão, está mais inte-

ressado em conjuntos de formas, Formation, do que em formação de sujeitos au-

tônomos, Bildung. A questão da formação no sentido que lhe foi reservado no 

grande pensamento idealista alemão, com o uso que propicia das ressonâncias 

significativas das palavras, merece lembrança no mínimo porque está no centro 

do tema de fundo das presentes considerações, relativo às formas sociais da ex-

periência. O modo como o conjunto de formas integradas na sociedade moldada 

pelo capital se faz presente na formação dos seus integrantes suscita desde logo 

questões perturbadoras. Limito-me a sugerir como Bildung (figuração, geração de 

forma, formação) é termo complexo, que se desdobra em dois momentos relati-

vos à constituição de sujeitos sociais, com designações muito expressivas em 

alemão. O primeiro deles concerne à externalização, à Erfahrung, à saída de si na 

qual o sujeito ganha conteúdo para retornar modificado. O segundo diz respeito 

à internalização, à Erinerung, na qual os resultados da travessia são incorporados. 

O primeiro é da ordem da experiência e o segundo, da ordem da memória. Um re-

mete ao que se fará no mundo e ao que permanecerá disso, à tensão entre pre-

sente e futuro, à aventura se quisermos. O outro diz espeito aos traços, às marcas 

deixadas pela travessia, àquilo que se retém na passagem do tempo. Juntos, con-

ferem seu tom e seu timbre próprio a temporalidades particulares, que se jun-

tam e se combinam entre si no contexto maior da vida social em condições his-

tóricas específicas. Não são agência e estrutura que importam aqui, mas, para 

evocar Ortega fora de contexto, eu e minha circunstância (ambas mutáveis, am-

bas imersas no tempo, no jogo entre continuidade e limite, Fausto exortando o 

instante fugidio, “permanece, és tão belo”).

Lukács viu muito bem que o modo de vida regido pelo capital gera uma 

configuração “espacializada” do tempo, numa análise que, ao seu modo, Postone 

retoma ao falar de “tempo abstrato”. Ou seja, tempo linear, homogêneo, apto a 

ser dividido em segmentos de magnitude uniforme, impessoal porque indepen-

de das flutuações geradas pelas condições de vida das pessoas. É possível anteci-

par, agora, uma questão que me parece legítima e para a qual dificilmente en-

contraremos resposta cabal na literatura. Na passagem do capitalismo para for-

mas mais avançadas, financeirizadas, digitalizadas e assim por diante, essa mo-
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dalidade de tempo se acentua ou tende a ceder lugar a alguma outra, a ser desco-

berta? Uma conjectura plausível parece ser que o puro tempo abstrato linear e 

como que balístico não dá conta das novas condições que se vão gerando. Isso 

vale ainda mais se levarmos a sério a referência ao abstrato, pensando o tempo 

como se desligando do processo maior, ganhando fisionomia própria, como que 

se tornando autônomo. Essa hipotética autonomia suscita questões difíceis. Tal-

vez a mais séria entre elas seja aquela que traz para exame aspecto do problema 

que aqui não foi nem mesmo lembrado até agora. É que não podemos incorrer no 

engano de imaginar processos sociais e históricos complexos, a exemplo de mo-

dos de produção, como simplesmente ocorrendo no tempo. Pois isso levaria a 

perder de vista o principal, a ideia que Lukács tem o mérito de pelo menos ter 

entrevisto, de que modos de produção (e processos afins) não são meras ocorrên-

cias ou modos de devir, mas engendram suas próprias temporalidades. Têm (para 

tomar de empréstimo termo central em Weber para caracterizar a lógica interna 

dos tipos de ação) sua temporalidade (mais precisamente, seu regime temporal, 

com múltiplas temporalidades entrelaçadas) própria, intrínseca. Perante tudo isso 

põe-se a questão de como conceber essa dimensão em termos mais abrangentes 

e flexíveis. 

O ARCO E A FLECHA

 

O tempo não pode ser concebido como trajetória ou reduzido à condição de me-

dida, sob risco de simplesmente reproduzir o modo como ele se apresenta na es-

pecífica ordem social que nos cabe examinar, o que significaria enredar-se na 

ideologia. Como pensá-lo, então? Para encaminhar a questão, vou introduzir 

uma imagem importante. Trata-se da ideia, reelaborada nos anos 20 do século 

passado pelo astrônomo Arthur Eddington para tratar da natureza irreversível 

dos fluxos temporais, da “flecha do tempo”. A proposta que trago para exame 

com base em tema examinado em outra ocasião (Cohn, 2015) é que a imagem é 

boa, desde que mudemos a perspectiva do olhar. Não é a trajetória da flecha que 

importa, e sim a vibração da corda e do arco no preciso momento do lançamento. É fun-

damental que não se perca de vista que a “corda” é mais propriamente um “cabo”, 

com múltiplos fios entrelaçados. Pois isso sustenta a ideia envolvida, de que os 

fios vibram com frequências e andamentos diferentes entre si. No conjunto, eles 

compõem o timbre e o ritmo próprio do lançamento (da relação), que se transmi-

te à flecha e é transportada por ela. Não por acaso surge aqui a ideia de transpor-

te. Ela é muito importante, num pensamento que concebe a relação de modo 

complexo e sutil e que se ocupa muito com transições e mudanças de forma. 

Trata-se, é claro, de formulação metafórica, que não tem outro objetivo (mas ele 

me parece da maior importância) senão propor, mediante concepção alternativa, 

que as visões convencionais da dimensão temporal são insuficientes e precisam 

ser revistas. Nessa perspectiva, o tempo não é mera linha ou trajetória, tampou-
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co meio no qual ocorrem eventos. É aquilo sem o qual sequer se pode falar de 

eventos. O tempo de trabalho pode ser uma métrica conveniente quando se trata 

de atribuir magnitude a processos produtivos; mas não é propriamente de tempo 

que se trata nessa condição, e sim de imposição de medida. Falar de tantas horas 

para tal tarefa ignora inteiramente o caráter do tempo envolvido, embora seja 

conveniente para se formularem contratos, num modo de sociedade que os exige. 

Numa sociedade livre do império do valor, em que o tempo se tornasse dócil à 

convivência humana, tal métrica até poderia ganhar sentido para além da mera 

mensuração. O tempo guarda, sim, íntima relação com a medida, mas não como 

instrumento, meio. Já vimos que, na realidade, pode ser visto como se desdo-

brando em dois polos, continuidade e limite. É na tensão entre eles (o do perder-se 

no andamento e o da definição de referências para a parada) que se instala o 

movimento de autovalorização do valor, do capital à solta (o velho terror de 

Adorno, o precipitar-se sem peias) do valor que, no seu impulso interno cada vez 

mais autônomo, autocentrado, reflui na mera acumulação retilínea, que só se 

defronta às cegas com barreiras a serem ultrapassadas. A autovalorização do va-

lor é a realização paradigmática da experiência frustrada, de estar fora de si sem 

sair de si, de relacionar-se consigo mesmo, daquela desmedida que merece ser 

denominada êxtase do valor, episódio perfeito de alienação se quisermos dar al-

gum sentido ao termo.

A ideia básica envolvida nessa perspectiva é a de múltiplas temporalida-

des entrelaçadas nas relações e processos sociais (os lançamentos do arco), que 

lhes dão frequências, intensidades e ritmos específicos. Assim, a temporalidade 

escandida por fios com textura de interesses, competição e indiferença é diversa 

daquela formada por expectativa, colaboração e solidariedade. Recorre-se nisso, 

certamente, a linguagem metafórica. Talvez tenhamos que reconhecer, todavia, 

que uma componente metafórica é inerente à exposição dialética. Afinal, esta-

mos lidando com um mundo de deslocamentos, de passagens, um mundo ver-

rükt, como diria Marx, ou seja, deslocado, enlouquecido, fora de si, metafórico no 

sentido exato do termo. O problema não é que haja metáfora, mas que seja cer-

teira (no caso, sinuosa) o suficiente.

A conclusão que emerge de tudo isso é a de que, nas condições que se vão 

desenhando no mundo, a atenção às diferenças finas, em especial no que concer-

ne aos ritmos temporais, torna-se cada vez mais importante para discernir a 

emergência de mudanças, por vezes de grande porte, que podem advir de flutua-

ções sutis na ordem do tempo. Para tanto é imprescindível a combinação mais 

íntima de leveza e precisão naquilo que mais do que tudo importa para enfrentar 

o mundo que vem: a mobilidade. É essa a tarefa que se desenha no horizonte, e as 

observações aqui anotadas não tiveram outro propósito senão chamar atenção 

para ela. 

 

Recebido em 05/01/2016 | Aprovado em 15/02/2016



56

o tempo e o modo: temas de dialética marxista
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 3
3 

– 
60

, a
br

il
, 2

01
6

Gabriel Cohn é professor emérito da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da USP (Ciência Política). É professor 

visitante nacional sênior (PVNS) da Capes na Escola de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da UNIFESP. Suas principais áreas de 

interesse são teoria e pensamento social, desenvolvimento e co-

municação e cultura. É autor de Crítica e resignação: Max Weber e a 

teoria social (2003) e de Sociologia da comunicação: teoria e ideologia 

(nova edição, 2014). Tem em vias de publicação a coletânea de arti-

gos Weber, Frankfurt: Estudos de teoria e pensamento social. 



57

artigo | gabriel cohn

 NOTAS

1  Reichelt, junto com Hans-Georg Backhaus, é o iniciador na 

Alemanha da “nova leitura” de Marx, a partir de dois tra-

balhos seminais: o livro de Reichelt de 1970, agora dispo-

nível pela editora da Unicamp, e o artigo de Backhaus 

(1974) sobre a teoria do valor.

2  Para uma crítica com afinidades à de Postone do trata-

mento de Habermas a Marx ver: Haddad (1999 e 2004). Pa-

ra uma apreciação geral de Postone, ver Camargo (2013).

3  Bhaskar teve forte impacto no marxismo inglês, e a esco-

la do “realismo crítico” da qual é representante eminente 

tem conhecedores de qualidade no Brasil, a começar pelo 

sociólogo brasileiro (por adoção) Frédéric Vandenberghe, 

que já começa por ele seu livro Teoria social realista (2010). 

Ver também Cynthia Hamlin, Realismo crítico. Um progra-

ma de pesquisa para as ciências sociais (2000). Para uma 

apreciação crítica, ver Alex Callinicos, Critical realism and 

beyond – Roy Bhaskar’s Dialectic (2008).
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O TEMPO E O MODO: TEMAS DE DIALÉTICA 

MARXISTA

Resumo

Tempo e modo são referências que impregnam toda a obra 

de Marx, em especial quando nela se manifesta de manei-

ra mais explícita a dimensão dialética do seu pensamento. 

Trazer à tona esse núcleo analítico é tarefa urgente e im-

portante para renovar e bem utilizar esse “poder do pen-

samento negativo” (Marcuse). Isso se aplica especialmen-

te à preocupação central do presente artigo, que consiste 

em reunir elementos que possam contribuir na constru-

ção de uma teoria da experiência social adequada às no-

vas formas que vai assumindo o mundo ao qual Marx de-

dicou seu trabalho, o mundo do capital. Para tanto apre-

senta-se uma concepção não linear da dimensão temporal, 

com o objetivo de lhe conferir a devida centralidade nos 

processos sociais.

TIME AND MODE: THEMES OF MARXIST DIALECTIC

Abstract

Time and mode are references that impregnate the whole 

of Marx’s work, especially when the dialectical dimension 

of his thought is explicitly present. Bringing to the surface 

this analytical nucleus is an urgent and important task if 

one is to renew and make the best use of this “power of 

negative thinking” (Marcuse). This applies especially to 

the central aim of the present paper, which consists in 

looking for elements apt to contribute to the building of 

a theory of social experience suitable for the new forms 

assumed by the world to which Marx dedicated his work, 

the capitalist world. With this in mind a no linear concep-

tion of the temporal dimension is presented, with the aim 

of giving to time its due centrality in the social processes. 
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Ao século XIX e à maior parte do XX pertenceram ciências sociais que acredi-

tavam ter em suas mãos a chave do desenvolvimento histórico, da evolução 

da espécie humana. Isso consistia em herança do Iluminismo, que se traduziu 

sociologicamente, fosse assim chamado o que faziam os autores que trataram 

destes problemas ou se referissem à sua produção intelectual de outro modo. 

Se não, vejamos alguns exemplos muito conhecidos. Embora ainda falasse vez 

por outra no papel da “Providência”, Tocqueville acentuou a marcha da igual-

dade e da democracia, forças irresistíveis, segundo ele. Marx assinalou o de-

senvolvimento das forças produtivas e as tendências da acumulação capita-

lista, bem como a paulatina conscientização da classe trabalhadora de seu 

papel histórico de coveiro dos sistemas de exploração e de opressão. 

Durkheim apontou para a crescente divisão do trabalho social e o desenvolvi-

mento da nova “solidariedade orgânica”. Weber, ainda que mais cauteloso 

quanto à direcionalidade do processo histórico em geral e no que tange a 

determinações unidimensionais, resolveu sua questão ao assinalar, no Ociden-

te, a racionalização (instrumental) como enteléquia histórica unificadora. O 

funcionalismo e as teorias da modernização, por um lado, e as diversas leitu-

ras do marxismo, por outro, mantiveram vivas essas concepções, amiúde as 

endurecendo, por vezes suavizando-as. Em suma, tratava-se de tendências de 

desenvolvimento da modernidade e, por vezes, para além dela, concebidas de ma-

neira mais ou menos determinística, com os conceitos das emergentes ciên-
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cias sociais elaborados em primeiro lugar para dar conta desse tipo de proces-

so (Domingues, 2014).

No entanto, desde os anos 1980, com o pós-modernismo, a crise do 

“socialismo real” e, paradoxalmente, a reafirmação do capitalismo e da demo-

cracia liberal, perspectivas que assinalam processos de longo prazo, com lógi-

cas imanentes, internas, caíram em desgraça nas ciências sociais. Para muitos 

esse resultado era concebido de maneira teleológica, isto é, com fim claro e 

predefinido, bem como inevitável, além de levar decididamente ao “fim da 

história”. A crise daquelas perspectivas que enfatizavam os processos de de-

senvolvimento evacuou também o campo do pensamento socialista, que em 

larga medida nelas se baseara – implicando o desenvolvimento contraditório 

e autodestrutivo do capitalismo –, não obstante o surgimento de perspectivas 

de cunho ético neokantiano, como a de Bernstein, à qual voltaremos breve-

mente adiante. Na verdade, a faticidade do capitalismo e do Estado moderno, 

burocrático-legal e mais ou menos democrático, garantiu plausibilidade tácita 

às visões liberais, ao passo que à esquerda o marxismo já não consegue mo-

bilizar argumentos que vão além da descrição de alguns aspectos da realidade, 

sem ser capaz, para além da retórica, de identificar processos que tendencial-

mente levem à superação da modernidade.

Afora a apologia pura e simples do presente, duas consequências se 

fizeram evidentes na teoria social. De um lado, a contingência ganhou centra-

lidade em quase todas as explicações do desenvolvimento histórico, pondo, 

por exemplo, a “reconstrução do materialismo histórico” de Habermas (1976, 

1981), com sua forte teleologia modernista, em posição desconfortável, como 

um último exemplar talvez das narrativas típicas do século XIX. Nenhuma 

direção poderia, nas formulações extremas desse tipo de visão, ser, em prin-

cípio, assinalada. De outro lado, a política de esquerda se esvai e deslegitima 

no longo prazo, juntamente com o marxismo, prisioneira das pequenas con-

tingências da realidade imediata, sem projetos de longo prazo (Therborn, 2008), 

ao passo que outros tentaram fazer da necessidade virtude, retrabalhando de 

modo pós-marxista, por exemplo, a noção de “hegemonia” de Gramsci em pers-

pectiva fundamentalmente contingente (Laclau & Mouffe, 1989), mesmo se 

certos discursos filosóficos, sobretudo, ruidosa e superficialmente reivindicam 

a revolução.

Socialmente, pode-se dizer, de modo sumário, que um duplo processo 

condiciona a atual situação: à derrota da esquerda somou-se a complexificação 

social que caracteriza a atual fase da modernidade – e que não é mera invenção 

do neoliberalismo – e a situação se fez ainda mais confusa e opaca. Assim, por 

um lado, seja nos espaços do “socialismo real”, seja nos países capitalistas, a 

reestruturação das relações de trabalho, o encolhimento da esfera pública, a 

alteração nos papéis dos Estados nacionais, o reforço do individualismo utilita-

rista e a mercantilização de tudo e de todos, sob a égide do neoliberalismo, ca-
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racterizou a ofensiva vitoriosa de uma direita global renovada, o que se fez 

acompanhar pela perda de capacidade da esquerda para formular alternativas 

e de certo isolamento social. A isso se superimpôs, por outro lado, a multiplica-

ção de processos produtivos, nichos de mercado, identidades, movimentos so-

ciais, maneiras de ver o mundo, com uma intensificação da globalização e a 

presença mais forte também dessa esfera global no cotidiano das pessoas, bem 

como, finalmente, a intensificação dos processos de comunicação. Isso deslocou 

o debate cultural e político para outros terrenos e aumentou a abrangência das 

questões que precisam ser respondidas pela esquerda, cujas concepções histó-

ricas se mostram estreitas para lidar com muitas dessas novidades, além de 

sofrer para compreender e enfrentar os já complicados problemas que desde 

antes se impunham. Enfim, devido a processos de autoisolamento e fechamen-

to do sistema político e estatalização dos partidos políticos, inclusive os de es-

querda, em especial os socialdemocratas europeus ou assemelhados em outras 

paragens, há um hiato crescente entre os desejos de participação democrática 

e os meios que a possibilitariam, com, em consequência, uma rejeição de cres-

centes camadas da população à própria política tal qual se configura hoje.

Haveria várias maneiras de enfrentar intelectualmente a reconstrução 

desses temas e trajetórias mais gerais (ver, por exemplo, para aspectos centrais 

da discussão, Domingues, 1999, 2002, 2012). Aqui quero, inicialmente, apenas 

investigar certos aspectos do marxismo nesse sentido – trazendo à luz as prin-

cipais tendências de desenvolvimento que Marx e Engels identificaram na mo-

dernidade, bem como os mecanismos de sua superação, segundo eles, revisitan-

do, ademais, alguns debates centrais dessa corrente de pensamento teórico e 

político-prático nesse registro. Em seguida, quero indagar sobre as alternativas 

a essas concepções, que parecem haver se esgotado irremediavelmente, ainda 

que o marxismo como discurso perdure como central em várias correntes da 

esquerda, de maneira sistemática ou difusa. Analisarei brevemente duas daque-

las alternativas – que são poucas –, presentes de maneiras diametralmente 

opostas nas obras de Santos e Negri, este há algumas décadas em companhia 

em especial de Hardt. O marxismo de modo geral não evidencia nenhum avanço 

teórico significativo recente, ao passo que a teoria crítica de cunho frankfurtia-

no praticamente se dissolveu, na melhor das hipóteses contentando-se com 

uma teoria da democracia nos quadros da própria modernidade, sem pretender 

ultrapassá-la, ou seja, aceitando o capitalismo e o Estado moderno. Enfim, diag-

nosticando-as como problemáticas para responder aos desafios do presente, 

tratar-se-á de repor as questões em tela e indagar sobre a possibilidade de arti-

cular respostas mais adequadas a elas. Devo sublinhar que destaque aqui é 

dado à identificação de tendências dentro e para além da modernidade, bem 

como aos conceitos que nos permitem apreendê-las. Infelizmente, o debate 

contemporâneo sobre estas questões é extremamente limitado, inclusive, e 

sobretudo, do ponto de vista das teorias que visam a emancipação.
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 Enfatizo ademais que este texto se insere nos quadros do que se pode 

definir como teoria crítica, em acepção muito mais ampla que aquela que reme-

te à Escola de Frankfurt. Ela inicia-se com a obra de Marx, mas possui hoje cará-

ter ecumênico muito mais amplo, portanto, tampouco restringe-se ao marxismo. 

Em minha perspectiva, de todo modo – e nas dos autores aqui discutidos, con-

corde eu com suas conclusões substantivas ou não –, trata-se de buscar nas 

tendências concretas do desenvolvimento social e nos impulsos emancipatórios 

que contêm os elementos que podem nos levar a um futuro para além da repro-

dução de sistemas de dominação e exploração. Em outras palavras, aposta-se 

em uma crítica imanente da modernidade. Desde Marx e Engels ela se calca na 

ideia de que a modernidade fez promessas que, em seus quadros institucionais, 

não se podem cumprir. Em uma visão ampla, ou ecumênica, não necessariamen-

te marxista ou inclusive de corte ocidental, seus sujeitos práticos podem ser 

vários, desde que sigam, contudo, o critério da liberdade igualitária, valor crucial 

da modernidade, sem a qual a crítica perde seu rumo e pode acabar conivente 

com outros sistemas de dominação e exploração. À teoria crítica cabe com dia-

logar com aqueles agentes, sem permitir-se ser a eles reduzida, mantendo assim 

sua autonomia, sua própria dinâmica e impulsos internos, para além da expe-

riência dos próprios atores; deve buscar penetrar aspectos da vida social que 

tendem a escapar à interpretação da experiência cotidiana dos próprios sujeitos 

que podem ser portadores de projetos de emancipação.

CAPITALISMO, ACUMULAÇÃO E COMUNISMO

É no Manifesto do Partido Comunista que Marx e Engels (1848) publicizam, com 

enorme força teórica e retórica, sua visão das tendências da sociedade moder-

na (à qual explicitamente vinculam o capitalismo). Duas coisas eram claras. 

Primeiro, tratava-se de uma população proletária – livre civilmente e livre do 

controle dos meios de produção – expropriada por aqueles que, por seu lado, 

se tornaram capitalistas. Se entre eles encontrava-se uma pequena burguesia 

proprietária de seus meios de produção, a tendência de desenvolvimento do 

capitalismo levava a uma polarização social em que ela desapareceria, subin-

do ou descendo, com o capital concentrando-se nas mãos de alguns poderosos 

burgueses e uma constantemente crescendo a massa de trabalhadores (que 

são sinônimos de proletários na maneira em que articulam o tema) que absor-

veria os, mais numerosos, decaídos. A produção cada vez mais social entrava 

ademais em conflito com a apropriação privada da riqueza. Enfim, a organiza-

ção revolucionária da classe trabalhadora romperia seus grilhões e instalaria 

o comunismo, projeto político que – observam também em outro escrito (Marx 

& Engels, 1845: 38) – acompanhava o “movimento real das coisas” (isto é, a 

tendência processual da sociedade moderna). A cooperação social generaliza-

da substituiria o caos e a competição do mercado capitalista.
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Não convém exigir precisão demais de Marx e Engels a esta altura, pois 

estão nos inícios do desenvolvimento de sua obra, embora seus primeiros re-

sultados sejam de porte realmente impressionante. E, não obstante mudanças 

mais ou menos significativas sofridas por suas ideias, as linhas gerais de seu 

argumento se manteriam nas décadas seguintes, inclusive no que se refere 

àqueles que acabaram por ser conhecidos como “marxistas”, ainda que o con-

flito de interpretações cedo se fizesse presente. Em outros textos Marx e Engels 

se preocuparam com questões eminentemente políticas. Isso teve destaque 

por ocasião do levante que levou à Comuna de Paris (1871), com a construção 

da “ditadura do proletariado”, um Estado radicalmente democrático que me-

diaria a passagem ao “evanescimento” desta própria forma de dominação, a 

superação do capitalismo e a chegada ao comunismo. O mecanismo de reali-

zação desse processo seria em um primeiro momento a subjetividade revolu-

cionária dos trabalhadores, levando ao socialismo como etapa de transição 

(ainda contando com o trabalho como medida e com os direitos individuais, 

ainda que cada vez mais igualitários), que desaguaria finalmente em uma so-

ciedade sem classes e sem Estado, porém de economia planificada (Marx, 1871, 

1875). Estes são temas que posteriormente se tornariam centrais no pensamen-

to marxista.

Seria, porém, em seus textos econômicos que Marx articularia sua visão 

das tendências de desenvolvimento do “modo de produção” capitalista de mo-

do sistemático, embora também aí com certa dose de ambiguidade. Essas ten-

dências configuraram o que ele definiu como “leis naturais” que orientavam 

– descontadas variações circunstanciais – os processos e a direção da acumu-

lação capitalista.

No primeiro volume de O capital (1867) Marx tece esses argumentos, que 

começam com a passagem da “mais-valia absoluta” (vinculada à duração da 

jornada de trabalho) à “relativa” (em função das lutas defensivas da classe 

trabalhadora e da própria competição dos capitalistas entre si, a maquinaria e 

a “subsunção real”, direta, do trabalhador ao capital). Adiante assinala vários 

outros processos. Estes seriam o aumento da “composição técnica” do capital 

– com mais tecnologia e produtividade –, que implica um aumento de sua “com-

posição orgânica”, com aumento do “capital constante” (instrumentos de pro-

dução e matérias-primas, sem que nem sempre seja claro se Marx fala disso 

em termos eminentemente físicos ou de valor-trabalho acumulado, “vampiri-

zado” pelo capital), em detrimento do “capital variável” (a força de trabalho 

transformada em capital por meio de sua compra). Verificar-se-ia assim um 

excesso de trabalhadores – uma “superpopulação” relativa – que não pararia 

de crescer. Ele aponta igualmente para a “concentração” e “centralização” cres-

centes do capital, destacando percucientemente as tendências à formação de 

grandes empresas monopolistas no capitalismo avançado, o que implicava sua 

crescente socialização. A “reprodução ampliada” do capital figurava na base 
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dessa crescente acumulação de mais-valia nas mãos de um número cada vez 

menor ou ao menos associado de capitalistas. Mas, como somente o “capital 

variável” é capaz de repor o valor investido e criar mais valor, ao exceder as 

necessidades de sua própria reprodução essa mudança contínua na composição 

do capital levaria, tendencialmente, a uma “queda” da taxa de lucro, frente à 

qual se apresentam contratendências, que implicam o barateamento do capital 

constante, assim como o aumento da taxa de mais-valia, com a questão ao fim 

e ao cabo simplesmente se desenvolvendo sob a forma de uma espiral, isto é, 

o problema se repondo em níveis mais altos. Finalmente, expropriados pela 

“acumulação primitiva” e permanentemente mantidos nessa situação de priva-

ção do controle dos meios de produção, os trabalhadores finalmente expropria-

riam os expropriadores, ponto no qual, ao transplantar a discussão para o pla-

no da ação política revolucionária, Marx interrompe sua argumentação.

Nos volumes seguintes de O capital, deixados incompletos e editados 

por Engels, Marx (1883, 1894) retoma vários desses temas. Acrescenta a eles 

em particular o problema das “metamorfoses do capital”, de dinheiro a capital 

constante e variável, daí a produtos sob a forma de mercadorias que têm de 

ser vendidas no mercado para que o capital se realize, isto é, retorne, sob a 

forma dinheiro, com lucro em relação ao que fora investido. Todos os outros 

elementos que diziam respeito à reprodução ampliada foram retomados. Vale 

notar também que a questão da polarização social retorna ao centro de suas 

preocupações. Marx parecia não saber o que fazer com as classes médias – cuja 

presença é por demais significativa e mesmo crescente para que se sustente 

o esquema simplificador dos antagonismos de classe que ele e Engels haviam 

introduzido no Manifesto –, deixando notoriamente inacabado o capítulo que 

se propôs a escrever sobre as classes. Marx assinalou, porém, conquanto im-

precisa e hesitantemente, ao falar das “terceiras pessoas” que se apropriam 

da mais-valia – para além de capitalistas e trabalhadores, e inclusive dos pro-

prietários de terra –, a importância das classes médias, além do mais como 

consumidoras, nos quadros desse modo de produção.

Essas são as ideias fundamentais que se pode encontrar em O capital, 

em termos de tendências histórias de cunho basicamente “infraestrutural” (is-

to é, econômico), contudo com reflexos diretos nas outras dimensões sociais. 

Antes de analisar algumas de suas repercussões nos desenvolvimentos do 

marxismo posteriormente à morte de Marx e Engels, cumpre sublinhar que, se 

Marx falava abstratamente de “leis naturais” – que pareciam prescindir da 

subjetividade dos agentes, que seriam, como diz no “Prefácio” ao primeiro 

volume, meramente persona, suportes do capital em seu funcionamento para 

além das perturbações contingentes que concretamente poderiam nublar sua 

identificação –, em outras passagens a questão se coloca de maneira divergen-

te. Afinal, em todas as lutas econômicas entre burguesia e proletariado, não é 

apenas na esfera imediata da produção, sequer da circulação, mas sim na po-
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lítica e na esfera legislativa, que se jogam os destinos do capitalismo. Obvia-

mente a revolução social passa pela tomada de consciência da classe traba-

lhadora, mas os capitalistas de modo mais diuturno lutam sempre para man-

ter e ampliar suas taxas de mais-valia e de lucro, incidindo diretamente sobre 

o plano estatal, mediante leis e violência, para garantir sucesso, como Marx 

demonstra cabalmente em várias passagens de sua obra-mestra.

Assim, é muito difícil argumentar que seriam apenas aquelas “leis na-

turais” que subjazem ao processo histórico da acumulação capitalista. Ao con-

trário, é preciso dividir analítica e concretamente os processos a que se refere 

Marx em duas categorias. Primeiramente, é, antes de tudo, de uma composição 

incontrolável e opaca de ações individuais e movimentos coletivos que se de-

ve falar – não de fenômenos efetivamente “naturais”, raciocínio com que Marx 

trai a influência do positivismo sobre suas concepções científicas a esta altu-

ra.2 Agindo em função de metas mais imediatas, trabalhadores e capitalistas 

engendram processos tendencialmente orientados – como que presos a uma 

“dependência de trajetória” impossível de romper – que escapam a seu conhe-

cimento e capacidade de controle, logo, o que se convencionou chamar de 

“consequências não intencionais da ação”. Mas não se deve deixar de notar que, 

inclusive do ponto de vista da economia, conflitos e regulações que se encetam 

diretamente no Estado, mais ou menos intencionalmente levados a cabo por 

indivíduos e subjetividades coletivas (classes e outros agentes, frente ao e 

dentro do Estado) cumprem papel decisivo no desdobramento das tendências 

históricas da acumulação capitalista (caso, por exemplo, dos inspetores de 

fábrica vitorianos famosamente celebrados por Marx).

É mister assinalar também que nos Grundrisse (1857-1858) Marx aponta 

– de passagem e na verdade em certa medida de modo incongruente – para o 

papel crescente, diretamente produtivo, da ciência e do “intelecto geral”, bem 

como para o “trabalhador coletivo”, cujas emergência e fortalecimento recebem 

foro de tendência histórica. Isso termina excluído de O capital em parte prova-

velmente porque daquela forma abriria espaço para identificar o trabalho or-

ganizador do capitalista como produtor em si de riqueza – o que de certo 

modo, por outro lado, faz ao retratar, na obra ulterior escrita já para publicação, 

como ele é fundamental para que o processo de trabalho encontre sua forma 

propriamente capitalista, com aumento da produtividade e da mais-valia (re-

lativa). Mas mais relevante ainda é que a Max faltava um conceito claro de 

“trabalho abstrato”. Foi este que lhe permitiu retomar sob outra roupagem esses 

temas nos escritos da década seguinte, como uma larga e consistente discus-

são vem demonstrando a partir de uma releitura sistemática de sua obra e em 

particular após a publicação nos anos 1980 dos manuscritos preparatórios pa-

ra os três volumes de O capital redigidos nos anos 1860-1870 (ver, em especial, 

Heinrich, 2003, 2013; e, quanto aos Grundrisse, Bellofiore, Starosta & Thomas, 

2013). Marx pôde assim definir precisamente seus conceitos de “valor” (de uso 
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e de troca), mais-valia (absoluta e relativa) e processo de trabalho, de capital 

constante e variável e de composição orgânica do capital, bem como reformu-

lar sua visão das crises (algo até certo ponto oculto na edição de Engels dos 

volumes 2 e 3 de O capital).

Destaque-se a reformulação de sua visão do papel da ciência, que não 

se opõe, ao contrário, à produção de mais-valia pela força de trabalho, na ver-

dade a impulsiona. A importância daquelas teses preliminares e confusas de 

Marx de maneira positiva para a obra de Negri se fará manifesta mais adiante, 

mas não se justifica, deve-se desde já observar, em termos de motivação polí-

tica e método de abordagem da história do pensamento. Vale notar, em con-

trapartida, que Marx, conquanto incapaz de teorizar adequadamente a questão 

do valor, da ciência e os destinos do capitalismo, falava da subsunção do tra-

balho ao “capital fixo” (maquinaria etc.), embutindo a produção material e 

espiritual da espécie, pondo-se em oposição ao trabalhador e gerando contra-

dições que somente sob o comunismo seriam resolvidas, de maneira nenhuma já 

sob o capital, esperando apenas que seu envoltório se rompesse. Esse era o 

que poderia ser visto como o “núcleo racional” de sua percepção naquele mo-

mento. Apenas trabalho seguiria até então gerando valor, ainda que magnifi-

cado e com uma potência excessiva ante a estreiteza da capacidade de consu-

mo da sociedade burguesa, o que se resolveria sob o comunismo.

No seio da Segunda Internacional dos Trabalhadores e em particular na 

poderosa e organizada socialdemocracia alemã, já no século XX, uma infinidade 

de debates foi encetada (ver Aricó, 1976-1977, para um panorama da discussão). 

O mais notório foi aquele imposto pelo revisionismo de Bernstein (1899), que 

negava tanto a inexorabilidade quanto a positividade da revolução, além de pôr 

em dúvida muitos aspectos da própria teoria de Marx mais geralmente, com a 

reivindicação do socialismo como projeto de caráter fundamentalmente ético. Da 

parte dos marxistas – capitaneados pelo ortodoxo Kautsky (por exemplo, 1909) 

– a resposta foi simplesmente reiterar os pontos-chave do que então se definia 

como marxismo, expressos seja no Manifesto, seja em O capital, seja em outros 

textos de cunho mais político. Na prática, e a despeito da formação de partidos 

marxistas à esquerda da socialdemocracia, esta acabou trilhando de fato os ca-

minhos que Bernstein lhe aconselhara, abraçando um reformismo eleitoral e 

sindical fortemente orientado ao Estado e ao “capitalismo organizado” tal qual 

articulado inicialmente por Hilferding, em que a própria ideia de socialismo, 

para não falar de comunismo, acabou por desaparecer. A questão do imperialis-

mo, tal qual formulada, de maneiras diversas, especialmente por Luxemburg e 

Lênin, com a mobilização pela primeira dos esquemas da “reprodução” – “sim-

ples” e “ampliada” – de Marx, de uma maneira que lhe granjeou fortes críticas – 

foi outro ponto de polêmica. No que diz respeito ao tema que busco tratar aqui, 

ou seja, a ideia de tendências no desenvolvimento do capitalismo e da moderni-

dade, é interessante apontar para o debate sobre seu (in)evitável “colapso”.
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A disputa tinha como foco as teses de Marx sobre o aumento da com-

posição orgânica do capital e a lei da tendência à queda da taxa de lucro (ver 

Sweezy, 1946). Luxemburg (1913) defendia a tese de que, bloqueada a possibi-

lidade dos lucros se manterem em níveis necessários, o colapso do capitalismo 

seria inevitável. Ademais, era preciso sustentar esse determinismo, do contrá-

rio a própria viabilidade do movimento socialista seria ameaçada, pois teria, 

pode-se dizer, de lidar com a contingência, se essa “lei” ficasse aquém de uma 

tendência que no longo prazo levaria a impasses insuperáveis nos limites da-

quele modo de produção, minando-se assim a confiança e o entusiasmo dos 

militantes revolucionários. Outros, especialmente Grossmann (1929), critica-

ram a forma com que Luxemburg articulou seus argumentos, mas rechaçaram 

as perspectivas de seus críticos, como Bauer, reafirmando a inevitabilidade do 

colapso do capitalismo, ao passo que Kautsky oscilou entre as duas posições 

(possivelmente por haver conhecido os textos originais preparatórios de Marx 

para os volumes 2 e 3 de O capital, em que o tema era tratado de forma bem 

mais suave que aquela em que terminaram publicados por Engels – como as-

sinalado por Heinrich, 2013). Que papel teria a subjetividade coletiva revolu-

cionária da classe trabalhadora frente a isso é tema que ficava pendente nes-

sa discussão. Lênin ele mesmo parece não ter nunca aceito a validade da pers-

pectiva catastrofista, acentuando a necessidade, por outro lado, de um partido 

revolucionário para operar a derrubada do capitalismo, ainda que concentra-

ção e centralização do capital, bem como sua exportação e a colonização da 

periferia pelos Estados europeus estivessem nos fundamentos do imperialismo 

e da crise geral do sistema (Lênin, 1917). O debate marxista se desdobrou de 

forma sistemática ao menos até os anos 1950 com posições variáveis, rever-

berações menores ecoando até nossos dias.

Hoje muitos desses debates parecem pertencer a um passado muito 

longínquo, a um mundo que nada tem a ver com o nosso, no qual se falava de 

revoluções e leis do desenvolvimento social, dois temas no mínimo problemá-

ticos contemporaneamente, tempo de reformismo inclusive muito mais fraco 

que qualquer coisa que a socialdemocracia alemã pudesse sugerir naquele 

momento histórico e de suposta acentuação, hoje, da contingencia do desen-

volvimento social. Embora, como mencionei anteriormente, uma releitura da 

economia política de Marx tenha se realizado nas últimas décadas (ver Hein-

rich 2013, por exemplo), poucos são os que se mantêm na linha de argumento 

da economia política marxista.

Esse é, porém, notadamente o caso de Harvey (2003, 2009). Isso inclui 

seu conceito original de “acumulação por despossessão”, sua retomada tam-

bém do conceito de imperialismo e ênfase na expropriação dos bolsões não 

capitalistas contemporâneos, estatais, pré-capitalistas etc. Em contrapartida, 

nada ou quase nada daqueles debates sobre o colapso do capitalismo, muito 

menos tese semelhante, se encontra em suas obras (embora Harvey, 1990, re-
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colha de Luxemburg a ideia de necessária expansão geográfica do capital para 

superar suas crises). O diagnóstico do presente permanece nos quadros do 

marxismo tradicional, mas quando se chega à construção de alternativas o que 

Harvey (2014) destaca é uma perspectiva lefebvriana restringida, apontando a 

vida cotidiana como a esfera decisiva da luta contra o capitalismo (diferente-

mente do próprio Lefebvre, vale assinalar, que a via como aspecto complemen-

tar estrategicamente). E por aí ficamos, salvo por proclamações vagas a res-

peito da inevitabilidade da revolução socialista. É verdade que se pode argu-

mentar que a expansão global do capitalismo reporá mais adiante exatamen-

te os problemas que o marxismo do começo do século enfatizou. Essa litera-

tura poderia inclusive renascer e servir de fonte de inspiração para o futuro, 

quando finalmente todo o mundo estiver subsumido ao capital realmente, sem 

sequer espaço para a “acumulação por despossessão”, destacada por Harvey 

como forma de valorização do capital global financeirizado de nossos tempos. 

É ideia plausível, mas no fundo incorreta, pois não leva em conta a mudança 

de muitos aspectos da realidade social, que, mesmo se aqueles fatores conti-

nuam em operação, é bastante distinta daquela que Marx e Engels, Bernstein 

e Kautsky, Luxemburg e Lênin conheceram e teorizaram.

ALTERNATIVAS CONTEMPORâNEAS

Vale examinar agora sumariamente duas alternativas contemporâneas dentro 

do campo da teoria crítica, com visões bastante distintas. Ambas identificam 

tendências de desenvolvimento que operariam fortemente hoje, mas de cará-

ter inteiramente distinto e com consequências políticas também com direções 

divergentes. Não viso aqui esmiuçar suas teorias, esforço que se justifica em 

ambos os casos, senão delinear algumas questões básicas em termos das al-

ternativas processuais e teleológicas que se pode esperar de uma abertura 

emancipatória da modernidade. Conforme observado na introdução e na seção 

anterior, afora repetições rituais e pequenos avanços, o marxismo enquanto 

tal não deteve, nas últimas décadas, nesse aspecto da teoria e os neo ou pós-

-frankfurtianos já não se preocupam com essa temática.

Boaventura de Sousa Santos possui uma obra que evoluiu sistematica-

mente ao longo do tempo, mas alguns elementos fundamentais se podem des-

tacar em seus escritos (basicamente aqui aventados através de Santos, 1995, 

1999, 2000, 2007). Se começou com uma perspectiva em que se destacava, em 

uma veia pós-modernista, a crítica ao racionalismo ocidental, aos poucos sua 

visão foi se expandindo. Identificou, desde há muito, uma “transição paradig-

mática”, sobretudo epistemológica – esta a verdadeira tendência operante ho-

je, a qual engloba inclusive a teoria crítica, levando-nos para além de Marx. 

Ele a enquadrou inicialmente pelo pós-modernismo e, enfim, crescentemente 

e com ele combinado, o pós-colonialismo. Assim, é o caráter homogeneizador 
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e orientado fortemente ao futuro da modernidade que ele irá recusar, incluin-

do o Estado moderno, cujo projeto se assentaria na ideia de uma nação una, 

homogênea e exclusiva. Os espaços de experiência contemporâneos – versus a 

orientação futurista da teoria crítica até hoje –, argumenta, devem ser valori-

zados, recusando-se o desperdício daquela, particularmente no plano da epis-

temologia, em oposição à razão ocidental, cientificizada. O mesmo vale para 

o pluralismo social, e o direito, sobretudo com a rejeição das soluções ociden-

tais, que está na ordem do dia, segundo ele, bem como uma nova utopia rea-

lista que enalteça e promova essas alternativas. É para aí que rolam as águas, 

é nessa direção que ele quer apostar, de forma a ultrapassar os impasses e os 

excessos de regulação, sobretudo estatal, e da secundarização da comunidade 

realizados no Ocidente desde o surgimento da modernidade, afirmando ainda 

a necessidade de ampliação da democracia e a abertura à experimentação 

social, inclusive em escala circunscrita.

Buscando um substituto para o proletariado marxista, Santos retoma o 

pluralismo da teoria dos movimentos sociais dos anos 1980, radicalizando-o e 

trazendo, enfim, para o centro de suas afirmações a ideia de que o “Sul global” 

– rompendo com sua própria crosta interna imperial – pode ter papel privile-

giado a cumprir na “transição paradigmática” que se encontra em curso. Por 

exemplo, a Constituição e o Estado plurinacionais da Bolívia e do Equador, 

“desde baixo” invertendo a lógica do constitucionalismo, historicamente de 

caráter liberal, seriam ao menos em parte expressão do pós-modernismo e da 

descolonização, ainda em processo de transição de longo prazo (que incluiria, 

sugere, o declínio, ou algo parecido, do capitalismo). De todo modo, Santos 

interessantemente observa que o Estado é ele mesmo um campo de lutas e 

assim deve ser disputado pelos movimentos populares, impulsionado em uma 

direção democrática inclusiva e experimental.

Criticamente, pode-se sugerir que o problema principal de suas teses é 

que o diagnóstico dos processos sociais contemporâneos acaba subordinado a 

uma visão demasiado geral – além de, nesse sentido, apriorística e, a exemplo 

de Weber, unificada por uma concepção de racionalização redutiva. Ao mesmo 

tempo os processos propriamente sociais que subjazem à sua produção rece-

bem tratamento secundário. Em particular, Santos se esquece de tema que em 

Marx e Engels seria fundamental, qual seja, a definição da teoria crítica como 

emancipadora não apenas genericamente, mas por ser capaz de apontar os 

caminhos da realização, fora da modernidade, dos valores que ela mesma pro-

metera concretizar, sem que suas instituições o permitam. Além do mais, ele 

perde de vista como o pluralismo – assim como foi o caso de esforços homo-

geneizadores emancipatórios no passado – pode não desafiar ou sequer inco-

modar os sistemas contemporâneos de dominação, os quais na verdade já 

aprenderam muito bem a lidar com esse tipo de desenvolvimento social, assim 

como souberam lidar com os projetos de emancipação calcados na homoge-
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neização, seja da cidadania ou da classe operária como sujeito universal. Aca-

ba, portanto, reificando a diferença, sem indagar acerca de seu significado 

contextual, pois não deve ser vista nunca como positivamente absoluta; e mes-

mo quando o é.

Mais ainda, as novas epistemologias a que se refere nunca são apresen-

tadas concretamente. “Ecologia dos saberes” e “tradução intercultural” seriam 

especificamente os instrumentos das epistemologias do Sul, argumenta Santos 

(2010: 108-109). Mas que se trata aqui efetivamente de operações do conheci-

mento não é nada claro, para não falar da caricatura que é traçada das ciências 

sociais modernas. Tampouco se entende por que mera plurinacionalidade (com 

sua pluralidade) nos levaria para além do Ocidente e da modernidade (existin-

do, por exemplo, há décadas na Índia, sem em nada desmentir seu caráter 

nacional moderno e a modernização em geral desse enorme país asiático). 

Trata-se de argumentos exagerados e de pouco auxílio para sair dos impasses 

atuais. Enfim, que haja excessos e impasses da regulação não implica que uma 

transição paradigmática se apresente, suponha-se ou não que ela é a solução 

dos problemas. De todo modo, seu lema – “um conhecimento prudente para 

uma vida decente” – tem a virtude de atribuir uma posição mais modesta à 

razão e às teorias sobre o presente e o futuro (se bem que sua visão tão abran-

gente ponha em dúvida se aplica a máxima a si mesmo, problema mais geral 

do pós-modernismo), assim como se destaca a ênfase, a bem da verdade hoje 

um consenso ao menos retórico, na demanda de aprofundamento da demo-

cracia e, em especial, na experimentação social.

Antonio Negri, por sua vez, claramente assinala, em várias ocasiões, de 

maneira direta ao prefaciar uma segunda edição de uma de suas obras em que 

pela primeira vez apresenta uma visão sistemática do novo “trabalhador social” 

e retomando o cerne de seus argumentos nela mesma e em outras ocasiões, 

que os textos de Marx são todos eles articulados pela identificação de “ten-

dências” de desenvolvimento da modernidade (Negri, 2005: 10). É exatamente 

o que ele quer reiterar e, nesse sentido, sua relação com o marxismo é bastan-

te estreita e na verdade tributária de uma visão de mundo que a muitos apra-

zaria relegar ao século XIX e ao trágico XX, não obstante a influência crescen-

te de Nietzsche e dos nietzschianos franceses sobre sua concepção totalizan-

te da vida social e de sua transformação. A rigor, Negri vai mais longe que Marx 

e radicaliza a abordagem das tendências, tratando enorme quantidade de te-

mas em um enquadramento deste tipo, mesmo quando em Marx isso não se 

põe ou tal ocorre apenas parcialmente.3

O argumento de Negri está calcado na tese da passagem do trabalhador 

“massa” ao trabalhador “social”, por volta dos anos 1970 no Ocidente. Aquele 

era típico do fordismo desqualificador, este é produtor de comunicação, cultu-

ra e afetos, com forte peso da ciência. Esta sua leitura busca mobilizar, como 

já assinalado, os Grundrisse, enfatizando o papel da subjetividade de maneira 
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imediata, ao propor uma leitura ingênua e reducionista de Marx, curiosa se 

não fosse motivada politicamente ela também de forma imediata e não geras-

se inevitavelmente graves distorções, que serão examinadas adiante (Negri, 

1979, 2005; ver, também, Hardt & Negri, 1994). Como fruto das lutas de classe 

(sem que ele dê qualquer importância à concorrência entre os capitalistas), 

nesse novo quadro o capitalismo alcançaria a “subsunção real” da totalidade 

social e se apropriaria de um valor em larga medida “imaterial”, que por fim 

Negri definiria como “biopolítico”, gerado de maneira genérica na sociedade, 

não mais apenas na fábrica ou pelo trabalho estrito senso. Além disso, já não 

haveria “sociedade civil” que desse sustento a um projeto reformista.4 O Im-

pério desterritorializado que emergiu na virada do milênio generalizaria essa 

forma (mais recentemente reconhecendo eles o papel dos Estados nacionais, 

posta a insustentabilidade daquela tese, que se torna incongruente).

Negri muda de posição nas margens de sua proposta para tentar inclu-

sive lidar implicitamente com as objeções de seus críticos, mas um tema cen-

tral perdura em seu pensamento: a organização do proletariado (e de seus 

diversos sinônimos ao longo de sua obra: “multidão”, como sua expressão po-

lítica, e, finalmente, “pobres”) se calca de forma imediata em sua “composição 

social” (no que revisita e transforma a discussão marxista já acima analisada). 

Ele recusa veementemente autonomia à política (e a divisão do trabalho que 

a acompanha), posição que vem desde os inícios de seu embate com o Partido 

Comunista Italiano. Por outro lado, simplesmente descartou o socialismo como 

fase de transição ao comunismo. Este estaria imediatamente disponível e de-

veria ser realizado de forma absoluta e imediata, contra, obviamente, a pers-

pectiva do próprio Marx. O Estado enquanto tal, há décadas já convertido em 

mero agente do capital, é um inimigo com o qual não poderia haver concilia-

ção. Sobretudo o processo de trabalho seria, segundo Negri, fundamentalmen-

te independente do capital a esta altura – este e o próprio Império seriam 

meros “parasitas”. Não somente se nutrem das energias do trabalhador e da 

multidão, mas em nada contribuem para a organização da própria produção, 

ao contrário do que ocorria em períodos anteriores. Com isso o comunismo é 

já uma realidade que espera apenas descartar a crosta inútil e corruptora das 

forças dominantes (com, ao menos em Império, a defesa pura e simples de um 

“êxodo” das instituições, encarnado àquela altura pelos imigrantes globais). A 

multidão, conceito difícil e bastante difuso, é uma mescla mais uma vez dire-

ta entre singularidades – monadológicas, irrredutíveis – e generalidade, con-

formando uma totalidade absoluta, sem que intervenham em sua composição 

coletividades intermediárias (o que não chega a ser dito explicitamente, mas 

encontra-se implícito). Ela seria o agente dessa transição sem paradas inter-

mediárias.

Se alguns desses elementos não se acham ainda plenamente desenvol-

vidos, e não está claro em suas obras quais estão e quais não, o que importa 
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para Negri – e Michael Hardt, seu principal colaborador desde a década de 1990 

– é precisamente assinalar quais tendências comandam o desenvolvimento da 

modernidade e sua superação. Isso se faria hoje através da reapropriação do 

“comum” (the commons), na qual intervém, ainda que de maneira restrita – sem-

pre com a recusa de qualquer esquema de representação política – alguma 

espécie de mediação dentro da multidão. Nesse processo revolucionário algu-

mas das características que constituem grupos particulares (que se vinculam 

às críticas que Hardt e Negri receberam, mas também por vezes com modas 

acadêmicas), como mulheres, raças e colonizados, são assinalados, mas dis-

solvidos, através de uma política de “liberação” que vai além de sua mera 

afirmação emancipatória, porém conservadoramente congelante.

Santos evidencia os problemas da fragmentação social elevada à solu-

ção dos problemas que o bloqueio da superação socialista da modernidade 

engendrou ao longo do século XX. Negri, ao contrário, se mostra herdeiro di-

reto da Terceira Internacional e de sua visão totalizante. Mais curiosamente, 

desdobra um determinismo econômico e sociológico brutal ao derivar da “com-

posição social” da classe trabalhadora sua realização política, embora, ciente 

das críticas que por isso lhe foram endereçadas, tente rechaçar, sem nenhum 

argumento de fato, essa caracterização (Hardt & Negri, 2011: 354). Se esta é 

operação bastante estranha (ao juntar economicismo a uma teoria do valor 

totalizante, genérica e fundamentalmente equivocada, com uma leitura bas-

tante forçada dos Grundrisse, que, como já assinalado, desconhece ademais 

seus limites e desenvolvimentos posteriores da obra de Marx), ainda mais 

problemática e de consequências políticas potencialmente deletérias é a série 

de equivalentes retóricos entre proletariado, multidão e, finalmente, “pobres”, 

cuja constituição é exclusivamente positiva, contraposta ao parasitismo e à 

corrupção em que se baseiam capital e Império. A isso se somam, piorando as 

coisas, a falta de mediações políticas e de particularizações no que tange às 

subjetividades coletivas que tecem os possíveis projetos de emancipação. Não 

importa aqui realmente seguir em detalhe seu envolvimento na política da 

ultra esquerda italiana nos anos 1970-1980 – não obstante as limitações buro-

cráticas e reformistas do PCI àquela altura –, o que de resto Negri (1998, por 

exemplo) veio ao menos em parte a reconhecer posteriormente, problema que 

se repõe em situações semelhantes. Cumpre apenas enfatizar que sua concep-

ção de uma totalidade espontânea e sem mediações não pode senão convocar 

o desastre nas filas da esquerda, apesar de seu distanciamento em relação à 

violência ofensiva e da introdução de um mínimo de mediação em sua obra 

recente, no que tange à (re)construção do comum (Hardt & Negri, 2011: 353ss). 

Nesse sentido, não obstante seu flerte com o nietzscheanismo francês, o peso 

de uma versão que radicaliza a ontologia marxiana é excessivo e a rigor ultra-

passado, enquanto sua simplista oposição entre poder constituinte e consti-

tuído, ou biopolítica e biopoder (Negri, 1992), supostamente a partir de Spino-
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za e de Foucault, reproduz na verdade lugares já bastante comuns do pensa-

mento ocidental, radicalizados unilateralmente no poder constituinte ou no 

êxodo.

Muito seria necessário fazer para poder dar conta, em maiores detalhes, 

da obra de Santos e Negri. Essas consistem, de todo modo, nas linhas mestras 

de seu pensamento. Acima de tudo, servem-nos para pôr em tela de juízo os 

elementos fundamentais aos quais uma teoria social crítica, transformadora, 

aberta ao século XXI, tem de responder.

TAREFAS DE UMA TEORIA CRÍTICA – OU O COMUNISMO 

TARDIO DO SÉCULO XXI

Por muitas décadas o marxismo foi a teoria quase inconteste de todos os mo-

vimentos anticapitalistas no mundo, ainda que várias fossem as leituras a que 

se prestou. Hoje, é patentemente insuficiente, embora não se deva subestimar 

o quanto ainda é capaz de servir a um diagnóstico de muitos aspectos da re-

alidade do capitalismo. Se isso é verdade, não há como salvar traços centrais 

de sua constituição como teoria social. O primeiro é relativo à própria defini-

ção do materialismo histórico, para o qual a economia e os interesses daí 

derivados são o ponto de partida causal e, portanto, analítico da vida social e 

de sua compreensão. Não quero elaborar esse tema aqui, pois há um largo 

debate, em especial na sociologia, que põe interrogações e oferece soluções, 

mais ou menos adequadas, para essa questão. No contexto deste artigo, se se 

deve dizer que em Marx o problema é complicado, piores são suas reverbera-

ções em Negri, com sua identificação entre trabalhador social e comunismo 

em estado prático, com a recusa absoluta em aceitar uma dinâmica das práti-

cas políticas em que certo grau de autonomia tem de ser reconhecido, inclu-

sive com a formação de identidades que se referem diretamente a elas. Por 

outro lado, Marx acentuava o papel de subjetividades coletivas que medeiam 

entre o geral e o singular, o que a ideia de multidão de Negri totalmente des-

carta, com ademais a radicalização de uma concepção da vida social em que 

a subjetividade (não é claro se centrada ou descentrada, intencional ou não) 

adquire absoluta preeminência.

Sobretudo em uma formação social ou civilização em que se verifica 

crescente complexificação – de identidades, esferas, práticas –, isso precisa ser 

reconhecido. É disso que tratavam Laclau e Mouffe (1989) antes de principal-

mente aquele deslizar para uma apologia simplificadora do “populismo” (La-

clau, 2007; ver, também, Domingues, 2013) como instância absoluta de unifi-

cação das subjetividades populares, algo raro e improvável nas condições 

contemporâneas, o que de resto só pode ocorrer mediante a “articulação” que 

eles mesmos discutiram em relação à categoria, transformada, de hegemonia 

em Gramsci. Por outro lado, é justo aí que residem as virtudes e mistificações 
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da obra de Sousa Santos, ao afirmar e fazer uma apologia excessiva, em nome 

em parte de uma pluralidade epistemológica, de uma multiplicação de subje-

tividades coletivas particulares, sem que ofereça critérios em torno aos quais 

pode e deve se compor em um projeto emancipatório, bem como, a esta altu-

ra, com pouca análise sociológica daquilo sobre o que se assentam, logo as 

naturalizando. 

Em outras palavras, trata-se de reconhecer a pluralização crescente da 

vida social e a necessidade de criar mediações emancipatórias (ou liberatórias, 

se se quer distinguir aquilo que na realidade se apresenta indistintamente), 

produzir alianças a partir de temas concretos e impulsionar a democracia a 

partir de sua dimensão política, o que não quer dizer que se deva perder de 

vista a dimensão social imediata nem a transformação radical da sociedade 

moderna, para além dela própria. Mesmo aqui há dificuldades, pois a visão 

marxista do comunismo, ou seu sucedâneo em Negri, o “comum”, não se dá 

de forma imediata em uma suposta dispensabilidade do organizador e de cer-

ta hierarquia. Esta é inevitável, como sabemos, em organizações, que nunca 

se articulam de maneira simplesmente em rede, ou “rizomática”, o que gera 

um problema permanente de instituição, controle e desinstituição democráticas 

de modo a superar os impasses da “lei de ferro da oligarquia” segundo Michels 

(1915). O problema é dramático, mas não há passe de mágica que o faça desa-

parecer, como espera Negri, inclusive na inevitabilidade da representação em 

uma formação social global altamente complexa como a nossa. Claro, proble-

ma ainda mais espinhoso se põe no que tange às grandes corporações, a base 

do que seria, via socialização dos monopólios, a própria construção do socia-

lismo, rumo ao comunismo, de acordo exatamente com as leis tendenciais da 

acumulação capitalista. É difícil confiar, por problemas burocráticos e raio de 

ação, no Estado nacional para fazê-lo, sem falar das bases de apoio e mobili-

zação popular que seriam necessárias para operar tal política, sem falar do 

enorme alcance das corporações transnacionais. Mas ela não pode deixar de 

estar em questão, por outro lado, se não nos contentamos com pequenos pas-

sos na vida cotidiana, como sugere Harvey, nem com a reivindicação de cida-

dania que, surpreendentemente, se põe nas propostas ou demandas práticas 

dos escritos publicados no novo milênio por Hardt e Negri (2001, 2004, 2011).

Em certo sentido, é prioritário identificar exatamente em que aspectos 

dos sistemas políticos se deveria intervir para romper com o que parece ser a 

lógica inexorável e insuperável da democracia liberal como guardiã do capita-

lismo, e em parte de outras formas de opressão social. O que chamei em outros 

contextos de liberdade igualitária – ou seja, a distribuição igualitária do poder 

entre agentes capazes de intervenção sobre sua vida e na dimensão coletiva 

– é valor e telos que deve orientar essa perspectiva. Esse é critério que de resto 

falta a Santos, no máximo estando implícito e seja modernamente contraban-

deado para dentro de seus argumentos sobre a emancipação, ainda que na obra 
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de Negri ele se apresente de uma forma ou de outra também implícita, porém 

mais positivamente. Mas em si isso não nos diz como efetivar essas aberturas 

da democracia, nem o que poderia colocar-se mais além desse passo, por 

exemplo e em especial, no que tange às grandes empresas capitalistas, que de 

forma alguma são simplesmente parasitárias no que tange à produção, afir-

mação forte, mas não corroborada empiricamente na análise – ou mera pos-

tulação – de Negri, o que em parte funda sua visão ultra esquerdista e revolu-

cionarista há tempos, ao transbordá-la para o plano político. Não podemos 

simplesmente inventar o que seriam essas transformações, mas é preciso ao 

menos buscar na realidade atual as tendências – em especial na política como 

sistema relativamente autônomo da modernidade, ainda que apareça como 

uma reificação que define em larga medida a divisão do poder social em rela-

ção sobretudo ao Estado. Pouco se faz hoje nessa direção, afora os esforços, a 

meu ver limitados ou problemáticos, dos autores aqui mencionados direta-

mente, embora em plano mais genérico e mais atinente à teoria política outros 

exemplos disso possam ser apontados na tradição crítica, em sua derivação, 

de bom ou de mau grado, para as vizinhanças do liberalismo (ver Habermas, 

1992; Cohen & Arato, 1992; Kalivas, 2005).

Que há uma inevitável, goste-se ou não, dialética entre instituinte e 

instituído, sabemos ao menos desde Marx e suas “Teses sobre Feuerbach” 

(1845), o que Sartre (1960), entre outros, nos reafirmou também, acentuando, 

vale observar, as construções e mediações coletivas, ainda que visando exces-

sivamente à totalização dialética da história. De resto, isso é algo que Negri 

não desconhece. Obviamente, essa dialética engendra os problemas que cris-

talizações de poder autonomizadas implicam para a construção da democracia, 

sem que haja soluções mágicas para eles, mesmo em processos de transfor-

mação radical. O que cumpre considerar são quais rumos esta toma hoje e que 

pontos devem ser tensionados para empurrá-la na direção de sua dimensão 

instituinte (ou, pouco importa a palavra, “constituinte”, desde que não homo-

geneizada, monadologizada e/ou absolutizada). Isso se aplica aos sistemas 

políticos de modo geral, bem como às organizações populares, além do mais 

sem que saibamos como construir sistemas de mediação que não destruam 

aquilo que é mediado. Aqueles sistemas têm de fato certo grau de autonomia 

em relação a outros sistemas sociais, e assim devem ser tratados, a saber, co-

mo sistema de mediações em sociedades complexas, o que não quer dizer que 

se deva promover sua independência em relação às lutas e à criatividade po-

pulares, nem que em outro tipo de civilização permaneceríamos com o mesmo 

desenho institucional.

Trata-se, do ponto de vista de uma renovação da teoria crítica, de uma 

agenda de pesquisa indispensável nos dias de hoje, no centro da qual repúbli-

ca e afirmação das massas, inclusive em sua autonomia (o que hoje se expres-

sa em formas várias e insuficientes de neoanarquismo explícito e declarado, 
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por vezes como inspiração mais difusa), não pode figurar senão com centrali-

dade.5 Nesse sentido, se o espaço global se afirma cada vez mais como esfera 

necessária da emancipação, os Estados nacionais seguem sendo o recorte mais 

acessível e imediatamente produtivo das lutas sociais, insubstituível por ora, 

embora ligações por sobre suas fronteiras sejam também crescentemente im-

portantes. Igualmente imprescindível é voltar a dar ênfase na questão do ca-

pitalismo, acima de tudo no que tange às grandes corporações. E cumpre, é 

claro, mais uma vez retomar a discussão sobre as subjetividades coletivas 

transformadoras, não, porém, aquelas postas por qualquer filosofia genérica, 

senão as que se podem localizar empiricamente, em suas tendências concretas 

de desenvolvimento, assim como Marx o supunha em O capital e hoje nos 

conformamos com perder de vista. Se não cabe permanecer nas margens der-

ridianas, tampouco é o caso de radicalizar a dialética negativa de Adorno ou 

simplesmente abraçar a filosofia deleuziana da diferença. A crise da metafísi-

ca já há tempos, começando com Marx, nos indicou o esgotamento da filosofia 

em sentido clássico. Somente a análise científica dos fenômenos sociais pode 

efetivamente nos orientar, ainda que ela deva, a seu modo, incorporar a res-

ponder às grandes questões da tradição filosófica, sem a ela sucumbir.

A derrota do socialismo, tal qual configurado no “socialismo real”, mas 

não apenas nele, impõe a revisão de todas as expectativas dessa tradição, sem 

render-se a seu abandono. O comunismo – mais que o capitalismo, na versão 

frankfurtiana – é um projeto tardio na modernidade hodierna, no sentido de que 

tarda e talvez tenha atingido um climatério frustrado. Nada nos diz, afora pro-

clamações otimistas sem sustentação de modo algum inequívoca na realidade, 

ao estilo do que Luxemburg enfatizava, que sua hora chegará. Se queremos rea-

lizar, contudo, a liberdade igualitária que a modernidade nos prometeu e não 

pode ela mesma realizar, em virtude dos sistemas de dominação que a atraves-

sam e constituem, devemos abraçar a contingência de sua possível realização e 

buscar as tendências de desenvolvimento que nos poderiam sugerir caminhos 

mediante os quais seja superada. Elas de forma alguma configuram “leis natu-

rais”, sequer na economia, menos ainda na política, embora esta tampouco este-

ja sujeita realmente à totalidade dos desígnios dos agentes que a tecem. Assim, 

se a emancipação social e humana será algum dia efetivada, depende ela de 

nossa vontade, expressa hoje, ainda que limitadamente, em um amplo espectro 

de contestações sociais que não reproduzem mais simplesmente a época áurea 

do movimento operário revolucionário, embora tenha levado, como sabemos, 

muito tempo para que o desejo de voar da espécie humana tenha podido se con-

cretizar, de formas não imaginadas e inimagináveis durante quase todo o curso 

de sua evolução, como Brecht e outros assinalaram. Em sua pluralidade e possí-

vel convergência, precisa ser impulsionada e perseguir caminhos mais radicais 

para continuar avançando ao menos como tendência que pode se desdobrar 

rumo ao futuro. Para isso pode servir a teoria social cientificamente informada.
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É preciso nesse sentido um pouco de modéstia. Já não há lugar de fato 

para formulações que se assemelhem a cosmologias totalizantes, nem delas 

carecemos, ainda mais se derivam de um princípio simples, quase emanacio-

nista. É discutível mesmo se Marx abraçava algo dessa natureza, apesar de seu 

compromisso com a ideia de totalidade e seu unilateralismo histórico de 

cunho econômico, quaisquer que sejam as qualificações que a ele se possa 

aduzir. De todo modo importa à política mover-se impulsionada pelos sujeitos 

sociais – os quais necessitam, a meu ver, de uma teorização mais avançada, 

como a que tentei com conceitos como o de sua subjetividade coletiva, incluin-

do consequências não intencionais, e criatividade social –, conquanto a teoria 

seja força ela também efetiva ao mesclar-se com as práticas sociais e ajudar 

a organizá-las, dialogando com a multiplicidade de coletividades que de uma 

forma ou de outra portam projetos de emancipação social. Convém que isso 

se realize hoje com a teoria se pondo de maneira mais circunscrita, empírica 

e científica, assim como com a manutenção de sua autonomia. Isso pode pro-

duzir, com efeito, um conhecimento ousado e incisivo, com critérios emanci-

patórios claros, porém, aí sim, mais prudente, como quer Santos, sem por ou-

tro lado perder-se no empiricismo e no localismo, sem compromissos ademais 

com a pluralidade por si mesma.

Nesse sentido avançar-se-ia com o espírito de Marx, ainda que sem 

incorporar inteiramente seu compromisso demasiado forte com uma visão da 

totalidade, que não deve ser, no entanto, dentro de certos limites e considera-

das as mediações da prática científica, descartado. Este segue sendo um desa-

fio da teoria crítica: trazer à luz as tendências que apontam para o futuro, 

pensar como explorá-las na direção da emancipação e buscar a totalidade, sim, 

mas sem supor que a alcançou jamais, portanto precavendo-se de projetar 

cenários demasiado abrangentes e a priori para a mudança social. A política 

transformadora prescinde e deve recusar qualquer coisa a mais do que isso.
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 NOTAS

1 Agradeço a María Elena Rodríguez os comentários à versão 

anterior deste texto e a Cunca Bocayuva Cunha por dis-

cussão sobre as obras em tela.

2  Por outro lado, a recorrente ideia, em O capital e alhures 

(nos próprios Grundrisse, em especial), de que é preciso ir 

além da “aparência”, rumo à “essência”, ou abstrair dos 

processos concretos que perturbam o curso normal das 

leis sociais-naturais, contrapondo-se necessidade e con-

tingência, corresponde a elementos de metafísica que per-

duram sem elaboração adequada no pensamento de Marx, 

inclusive com analogias inadequadas com o estudo dos 

astros. No primeiro caso trata-se de reconstruir o argu-

mento mediante uma versão de realismo analítico, pre-

ponderante inclusive no pensamento do próprio Marx; no 

segundo, de não separar processos e contingência da reg-

ularidade de certas práticas sociais – em seus aspectos 

intencionais, bem como não premeditados –, de modo a 

mais adequadamente construir os “conceitos-tendência” 

capazes de captar as direções de surgimento, reiteração e 

superação das relações sociais. Elster (1985, passim) deu 

adequada atenção à questão das consequências não in-

tencionais (ainda que nos quadros de um equivocado “in-

dividualismo metodológico”), mas não as relacionou às 

“leis naturais”, nem à queda da taxa de lucro, com ademais 

um estranho argumento quanto ao tema da essência e 

aparência.

3  Ver Murphy (2012) para uma discussão geral da obra de 

Negri e de sua trajetória política. Observe-se que temas 

como o “operário social” eram bastante generalizados no 

“obreirismo” italiano dos anos 1960-1970; como em Mario 

Tronti, particularmente, que chega a conclusões opostas 

às de Negri quanto à “autonomia do político”, voltando ao 

Partido Comunista Italiano. Ver, também, Gentili (2013). 

Para uma visão mais geral da época, por outra vertente de 

esquerda do PCI, ver Magri (2009).

4  Partindo de visão contrária a esse entendimento da teoria 

do valor, Offe (1973) sublinhou as contradições e conflitos 

que surgiam em função da tendência à ampliação de for-

mas de trabalho que não se baseavam na forma merca-

doria e no salário, senão na produção de valor de uso e na 
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TEORIA SOCIAL CRÍTICA E TENDÊNCIAS DE 

DESENVOLVIMENTO, EMANCIPAÇÃO 

E COMUNISMO TARDIO

Resumo

Este texto explora duas propostas de teorização da mu-

dança social contemporânea e as tendências que discer-

nem como abrigadas no desenvolvimento social na dire-

ção da emancipação, nos quadros de uma renovada teoria 

crítica. Inicialmente discutem-se as versões marxistas 

desses processos e em seguida as obras de Antonio Negri 

e Boaventura de Sousa Santos. Apesar de sua complexida-

de, em ambas se identificam falhas e equívocos a serem 

superados. Recusa-se o imediatismo da “multidão” e a rei-

ficação da diferença. Argumenta-se então que segue sen-

do necessário identificar as tendências de desenvolvimen-

to da modernidade, com destaque para o sistema político, 

seus pontos de tensão e possível modificação, com por 

outro lado uma atitude mais modesta e prudente face à 

identificação da totalidade e estratégias que se supõem 

derivar disso de forma direta e absoluta.

CRITICAL SOCIAL THEORY AND DEVELOPMENTAL 

TRENDS, EMANCIPATION AND LATE COMMUNISM

Abstract

This text explores two proposals of theorization of con-

temporary social change and the tendencies they devise 

as harboured in social development in an emancipatory 

direction within the framework of a renewed critical the-

ory. Marxist views of such processes are initially discussed, 

followed by that of Antonio Negri’s and Boaventura de 

Sousa Santos’ works. Despite their complexity, flaws and 

mistakes are found in them both, which must be over-

come. The immediacy of the ‘multitude’ and the reifica-

tion of difference are rejected. It argues then that it re-

mains necessary to identify the developmental tendencies 

of modernity, especially of its political system, with its 

fault lines and possible alteration, with on the other hand 

a more modest and prudent attitude towards the identifi-

cation of totality and the strategies supposed to be di-

rectly and absolutely derivable from it.
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O SUJEITO REVOLUCIONÁRIO

Por volta de seus vinte anos, Karl Marx chegou à conclusão de que o proleta-

riado era a única força social capaz de transcender o capitalismo. Sua Contri-

buição à crítica da filosofia do direito de Hegel (1843-1844) caracteriza o proletaria-

do como 

uma classe na sociedade civil que não é uma classe da sociedade civil, um esta-
mento que é a dissolução de todos os estamentos, uma esfera que possui um 
caráter universal por seu sofrimento universal e que não reivindica nenhum di-
reito particular, uma vez que nenhuma injustiça em particular, mas sim a injustiça 

de modo geral, lhe é perpetrada.

O proletariado é a “antítese pura” da sociedade vigente, que por sua vez 

é “a completa perda do homem e, portanto, só pode ganhar a si mesma através de 

uma completa reconquista do homem” (Marx & Engels, 1843: 186, grifos no original).

Gradualmente, a natureza da autoemancipação proletária foi se tornan-

do mais clara para ele. Em A ideologia alemã (1845-1846) ele afirma que a abo-

lição da sociedade burguesa demandará a apropriação coletiva de todas as 

forças produtivas. Isto só poderá acontecer através de

uma revolução, na qual, de um lado, o poder do modo anterior de produção e 
relação e a organização social sejam derrubados, e, de outro lado, o caráter uni-
versal e a energia do proletariado sejam desenvolvidos, condição para que se 
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possa efetivar a apropriação, e, mesmo que o proletariado se liberte de tudo o que 
ainda o prende à sua prévia posição na sociedade (Marx & Engels, 1845-1846: 88). 

Estas passagens de Marx estão articuladas a pelo menos quatro fatores. 

Primeiro, a noção de classe e luta de classes, que remonta aos debates do sé-

culo XVIII. Durante as décadas que precederam a Revolução de 1789, analistas 

sociais franceses tais como Quesnay, Turgot e outros começaram a distinguir 

duas ou três classes sociais. Na Grã-Bretanha, Hume, Ferguson e outros desen-

volveram distinções similares quase na mesma época. Uma explicação possível 

para essa descoberta das classes sociais está no crescimento dos Estados na-

cionais, combinado com a expansão dos circuitos comerciais e as diferenças 

crescentes de renda que daí resultaram. Além disto, a ascensão das manufa-

turas e fábricas foi gradualmente impossibilitando artífices e outros trabalha-

dores qualificados de se tornarem empreendedores. Assim como os autores 

franceses e britânicos que lhe precederam, o jovem Marx não distinguiu entre 

“classes” e “estamentos”. Na Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel 

(1847), por exemplo, o proletariado ainda era chamado de “estamento”. Mas 

esta confusão não durou muito. Em A miséria da filosofia (1847), o proletariado 

já se tornava uma “classe”.

Segundo, Marx foi provavelmente influenciado por Lorenz von Stein, 

que em 1842 havia publicado um livro sobre O socialismo e o comunismo na Fran-

ça contemporânea, o qual prenunciou muito de sua teoria de classes. Para Von 

Stein a sociedade industrial emergente ou tornava os operários obstinados e 

maliciosos ou os transformava em instrumentos obtusos e subordinados servis. 

Ele considerava a propriedade pessoal e hereditária a causa principal deste 

declínio das classes trabalhadoras, uma vez que dela resultava o poder domi-

nante de uns e a sujeição de outros (Stein, 1842: Parte I). Com observações 

como estas, von Stein antecipou alguns dos principais argumentos do mate-

rialismo histórico; mas,

ao contrário de Marx, ele não postulava uma revolução proletária inexorável a 
qual finalmente resolveria as contradições sociais. Propunha, em vez disto, uma 
estratégia política fundamentalmente reformista na qual o Estado guiaria a dis-
tribuição dos recursos econômicos de um modo que preveniria a polarização de 
classes vislumbrada por Marx (Singelmann & Singelmann, 1986: 431).

Terceiro, Marx ficou profundamente impressionado com a revolta dos 

tecelões da Silésia, em 1844. Em seu “Glosas críticas marginais ao artigo: ‘O rei 

da Prússia e a reforma social. De um prussiano’” (Marx, 1844: 201) ele observa 

que na revolta dos tecelões silesianos,

o proletariado, de uma tacada, de modo surpreendente, claro, incontido e pode-
roso, proclama sua oposição à sociedade da propriedade privada. A revolta sile-
siana começa precisamente com o que as insurreições dos operários franceses e 
ingleses terminam, com a consciência da natureza do proletariado. A própria ação 
exibe a marca desse caráter superior. Não apenas máquinas, estas rivais dos tra-
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balhadores, foram destruídas, mas também os livros-fiscais, os títulos de proprie-
dade. E enquanto todos os outros movimentos voltaram-se primordialmente ape-
nas contra o dono da empresa industrial, o inimigo visível, esse movimento tam-
bém está direcionado contra o banqueiro, o inimigo oculto.

Robin Blackburn (1976: 6) observou corretamente que boa parte deste 

artigo “ainda é escrita no antigo jargão filosófico e concerne a um argumento 

sobre a natureza da revolução alemã. Mas da revolta dos tecelões Marx conclui 

que o proletariado é o ‘agente ativo’ da revolução”.

Quarto e último, Engels publicou seu A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra: segundo observações do autor e fontes autênticas, em 1845. Tomando 

como base a indústria têxtil de Manchester, sugeriu que a manufatura “cen-

traliza a propriedade nas mãos de poucos”, e que, portanto, a população tra-

balhadora se torna centralizada, já que “um estabelecimento manufatureiro 

requer muitos trabalhadores empregados ao mesmo tempo em um único pré-

dio, morando uns perto dos outros e chegando a formar um povoado no caso 

de uma fábrica de considerável magnitude” (Engels, 1845: 325).

Combinadas, essas influências conduziram Marx à sua análise da his-

tória humana como uma história das lutas de classes que culminaria na luta 

de classes que acabaria com todas as lutas de classes, ou seja, a revolução 

proletária. A abordagem de Marx mudou para sempre o modo como pensamos 

os desenvolvimentos históricos e a política radical. Não obstante, o autor ad-

mitiu prontamente que muitos elementos importantes de sua teoria da revo-

lução haviam sido antecipados por outros. Em 1852 ele escreveu a Joseph Wey-

demeyer:

Quanto ao que me concerne, não pretendo ter descoberto nem a existência das 
classes na sociedade moderna nem a luta entre elas. Muito antes de mim, historia-
dores burgueses descreveram o desenvolvimento histórico dessa luta entre as clas-
ses, assim como os economistas burgueses o fizeram com sua anatomia econômi-
ca. Minha contribuição específica foi 1. demonstrar que a existência das classes 
está inextricavelmente atrelada a certas fases históricas no desenvolvimento da 
produção; 2. que a luta de classes leva necessariamente à ditadura do proletariado; 
3. que esta ditadura constitui não mais que uma transição à abolição de todas as 
classes e a uma sociedade sem classes (Marx, 1852: 62, 65, grifos originais). 

DEFININDO O PROLETARIADO

Em nenhuma fase de sua obra Marx utiliza o termo “classe trabalhadora” de 

modo frequente. Preferia a noção de proletariado, um antigo conceito romano 

provavelmente datado do século VI a.C., que descrevia um grupo relativamen-

te grande, mas pouco definido, de cidadãos livres e pobres, cujas proles pode-

riam servir como soldados para o Império (Zaniewski, 1957: 15-53).

No final do século XVIII e começo do XIX, a palavra “proletariado” co-

nheceu um ressurgimento. Inicialmente, ela foi usada de modo geral para des-
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crever a situação das pessoas sem nenhuma propriedade além da honra. Os 

trabalhadores eram apenas uma parte dessa massa amorfa. De acordo com o 

nobre francês Adolphe Granier de Cassagnac, que escrevia nos anos de 1830, 

o proletariado formava o “nível mais baixo, o estrato mais profundo da socie-

dade”, que consistia em quatro grupos: “os trabalhadores, os mendigos, os 

ladrões e as mulheres públicas”:

O trabalhador é um proletário, porque ele trabalha para viver e ganhar um salário; 
o mendigo é um proletário, que não quer ou não pode trabalhar, e mendiga para 
viver; o ladrão é um proletário, que não quer trabalhar ou mendigar, e, para ganhar 
a vida, rouba; a prostituta é uma proletária, que não quer trabalhar, nem mendigar, 
nem roubar e, para viver, vende seu corpo (Granier de Cassagnac, 1838: 30). 

Alguns anos depois, Heinrich Wilhelm Bensen distinguiu sete categorias 

de proletários: além de três grupos de trabalhadores, ele também incluiu “os 

pobres, que estão privados do apoio dos cofres públicos”, “os soldados co-

muns”, “os ciganos, as prostitutas, os bandidos etc.”, e “os pequenos servos de 

origem religiosa ou secular” (Bensen, 1847: 344).

Pouco a pouco foi sendo feita uma diferenciação com dois resultados 

distintos: ou os trabalhadores declaravam que não eram proletários, mas uma 

classe ou estamento distinto, ou eles se identificavam com o proletariado, mas 

começavam a ver os outros grupos, que eram também previamente conside-

rados proletários, como “inferiores” e “diferentes”. Os trabalhadores comunis-

tas alemães em Londres, com os quais Marx e Engels estavam associados, ten-

deram à segunda opção. No Manifesto, o qual Marx e Engels foram instruídos 

a escrever para esses trabalhadores a partir de discussões comuns, “a classe 

trabalhadora moderna – os proletários” (Marx & Engels, 1848: 490) – era vista 

como uma unidade. Os ladrões, os mendigos e as prostitutas encontravam-se 

agora desvalorizados enquanto um estrato inferior, o lumpemproletariado, a 

“classe perigosa”, a escória social, aquela massa que apodrece passivamente, des-
cartada pelas camadas mais baixas da velha sociedade, [que] pode, aqui ou acolá, 
ser arrastada ao movimento por uma revolução proletária; suas condições de vida, 
contudo, preparam-na bem mais para o papel de instrumento subornado de intriga 
reacionária (Marx, 1848: 494).1

A essa exclusão da parte “imoral” das classes mais baixas combinaram-

-se outras distinções. Para Marx era óbvio que os escravos não pertenciam ao 

proletariado. Desde muito cedo, os movimentos operários europeus se distan-

ciaram de seus irmãos e irmãs escravizados. A famosa Sociedade de Correspon-

dência de Londres (LCS), que E. P. Thompson (1963: 23) chamou de “um novo 

tipo de organização” de natureza operária, redefiniu sua composição, em 1792, 

sob a influência da revolução escrava de São Domingos. Nos primeiros meses 

daquele ano, a LCS declarou a igualdade entre todos, “negro ou branco, de alta 

ou baixa condição social, rico ou pobre”, mas por volta de agosto o “negro ou 

branco” desapareceu da agenda da sociedade, quando as notícias do Caribe 
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alcançaram as ilhas britânicas. “Raça se tornou então um tema difícil e, para 

muitos na Inglaterra, ameaçador, de uma espécie que a liderança da LCS prefe-

ria agora evitar” (Linebaugh & Rediker, 2000: 274). Mais tarde Marx reduziria a 

escravidão a uma “anomalia oposta ao próprio sistema burguês”, “possível em 

pontos individuais do sistema burguês de produção”, mas “apenas por não exis-

tir em outros pontos” (Marx, 1857-1858: 464).

Marx também situou o proletariado fora da pequena burguesia. No Ma-

nifesto declara: “De todas as classes posicionadas diante da burguesia hoje, ape-

nas o proletariado é uma classe realmente revolucionária. As outras classes 

entram em declínio e finalmente desaparecem diante da Indústria Moderna” 

(Marx & Engels, 1848: 494).

A classe média baixa, o pequeno fabricante, o comerciante, o artesão, o camponês, 
todas eles lutam contra a burguesia para salvar da extinção sua existência enquan-
to frações da classe média. Portanto eles não são revolucionários, mas conservado-
res […]. Caso eles sejam revolucionários, eles o são apenas em vista de sua trans-
ferência iminente para o proletariado, […] eles abandonam sua própria posição 
para se colocar na do proletariado (Marx & Engels, 1848: 494).

Assim, as fronteiras do proletariado foram demarcadas de todos os la-

dos. A luta de classes é vista como sendo travada principalmente entre capi-

talistas, proprietários de terras e assalariados. As outras classes, intermediá-

rias, são historicamente menos importantes e não exercem nenhuma função 

política independente; elas “entram em declínio e finalmente desaparecem 

diante da Indústria Moderna” (Marx & Engels, 1848: 494). Em seus escritos 

tardios, Marx buscou fundamentar mais extensamente esta tese. Sua crítica 

da economia política é, em parte, uma tentativa de circunscrever tão precisa-

mente quanto possível a natureza histórica e as fronteiras sociais do proleta-

riado. No primeiro volume de O capital, ele finalmente define o proletário au-

têntico como o trabalhador que “enquanto um homem livre pode dispor de 

sua força de trabalho como sua própria mercadoria”, e “por outro lado não 

possui nenhuma outra mercadoria para vender” (Marx, 1867: 179).

O processo contínuo de acumulação do capital vai, de acordo com Marx, 

fazer com que o contingente desses trabalhadores duplamente livres cresça, 

tanto em termos absolutos quanto relativos, pois quanto maior o capital, de 

mais trabalhadores ele precisa: “Acumulação do capital implica, portanto, au-

mento do proletariado” (Marx, 1867: 609). A produção capitalista “reproduz em 

crescente extensão a classe dos trabalhadores assalariados, em que ela trans-

forma a vasta maioria dos produtores diretos” (Marx, 1885: 40). O proletariado 

é recrutado “em todas as classes população”:

As camadas mais baixas da classe média – os pequenos comerciantes, donos de 
lojas e comerciantes aposentados em geral, os artesãos e os camponeses – todos 
estes submergem gradualmente no proletariado, em parte porque seu diminuto 
capital não é suficiente para a escala na qual é conduzida a Indústria Moderna, e, 
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portanto, afunda na competição com os grandes capitalistas, e em parte porque 
suas habilidades especializadas são tornadas sem valor pelos novos métodos de 
produção (Marx, 1885: 492).

Consequentemente, à medida que o momento preciso da mudança re-

volucionária se aproxima, a sociedade capitalista se divide cada vez mais em 

dois grandes campos hostis.

Eu sugiro que as delimitações do proletariado feitas por Marx nem sem-

pre derivaram de maneira lógica de sua crítica da economia política – impulsos 

morais, cogitações políticas e expectativas pessoais provavelmente exerceram 

um papel importante em suas considerações. Consequentemente, contradições 

significativas tornaram-se inevitáveis, enquanto fatos históricos tiveram de 

ser negados. Os exemplos do lumpemproletariado e dos escravos podem, sem 

dúvida, corroborar este ponto de discussão.

EXCLUINDO O LUMPEMPROLETARIADO

O “lumpemproletariado” fez sua aparição inicial nos primeiros escritos de 

Marx e Engels, em que os autores discutiram o antigo Império Romano. A no-

ção surgiu pela primeira vez n’A ideologia alemã (1845-1846) em uma passagem 

discutindo o tema dos plebeus, que, estando “a meio caminho entre os homens 

livres e os escravos, nunca puderam ser mais que uma ralé proletária [Lumpen-

proletariat no original alemão]” (Marx & Engels, 1845-1846: 84). Entretanto, co-

mo conceito contemporâneo o lumpemproletariado apareceu pela primeira 

vez por de volta de 1848-1851, quando Marx analisou as correntes revolucio-

nária e contrarrevolucionária francesas. Ele estava impressionado pela obser-

vação das ações e reações dos trabalhadores de ambos os lados das barricadas 

– um aparente absurdo que ele só podia explicar valorizando aqueles do lado 

certo como os proletários “reais”, e desvalorizando aqueles do lado errado 

como pseudoproletários.2

Quando, em 1851, os trabalhadores se dividiram novamente e alguns 

deles apoiaram Luís Bonaparte, Marx encontrou certa justificativa para a sua 

análise. Em O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte (1851-1852), ele incluiu no 

lumpemproletariado não apenas os “hedonistas decadentes” de origem aris-

tocrática ou os “ramos arruinados e aventureiros da burguesia”, mas também

os vagabundos, soldados dispensados, prisioneiros libertos, escravos fugidos de 
navios, malandros, charlatões, lazarentos, punguistas, trapaceiros, jogadores, ca-
fetões, donos de bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapeiros, 
amoladores de faca, funileiros, mendigos – em suma, toda a massa indefinida, 
desintegrada, jogada aqui e acolá, denominada pelos franceses de a boemia (Marx, 
1851-1852: 149).

Esta caracterização demanda um questionamento analítico e empírico 

acerca de a quais grupos sociais Marx teria especificamente se referido. Ao que 

parece, ele teria tentado aglutinar uma série dos seguintes grupos.
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I. Camponeses deslocados 

O Manifesto discorre sobre a “massa que apodrece passivamente, descartada 

pelas camadas mais baixas da velha sociedade”. Provavelmente, esta é uma 

referência aos antigos camponeses, os quais, com o fechamento dos campos 

ou outras medidas, foram desapossados de seus meios de vida, migraram pa-

ra as cidades e se tornaram a parte não-qualificada do proletariado moderno. 

Se foi isto o que Marx quis dizer, então

a diferença entre um ex-camponês recente que está se tornando um proletário 
em vez de um lumpemproletário parece ser mais uma questão de atitude do que 
de relação com os meios de produção: o proletário se tornou mais resignado em 
vender sua força de trabalho. Camponeses deslocados também podem figurar co-
mo “pessoas sem um negócio definido, vagabundos, gente sem lar”, mas, de novo, 
pode-se esperar que tais pessoas se tornem proletários com o tempo (Cowling, 
2002: 230).

II. Proletários desempregados 

Um segundo grupo é formado por trabalhadores urbanos desprovidos de meios 

de vida – homens e mulheres que perderam seus empregos, ou estão muito 

velhos ou doentes para encontrar trabalho. É verdade que Marx não inclui este 

grupo no lumpemproletariado em O capital (Marx, 1867: 637-638), mas é razoá-

vel presumir que os desempregados de longa data e outros proletários no mais 

baixo nível de existência tenham recorrido ao crime e à prostituição. Cowling 

(2002: 231) tem razão ao dizer:

Marx é ambivalente sobre o quão fácil seria para um proletário descartado por 
um ramo da indústria encontrar emprego em um outro. Parte de seus escritos 
sobre o trabalhador como um mero apêndice da máquina sugere que se pode 
passar facilmente de apêndice de uma máquina para apêndice de uma outra; por 
outro lado, há sugestões de que as pessoas se tornam tão distorcidas por uma 
determinada máquina a ponto de não serem mais adequadas para trabalhar com 
uma outra. Além disto, pode haver problemas para aceitar a vida na fábrica de 
modo geral, o que significa que se deve começar a vida em uma fábrica desde 
jovem, tornando talvez mais fácil a mudança posterior para uma outra fábrica. 
Talvez esta ambiguidade corresponda à realidade da vida em meados do século 
XIX: uma determinada fábrica poderia envolver piores condições ou mais distor-
ção da pessoa que outra; a demanda por força de trabalho seria maior em uma 
determinada época que em outra. Quaisquer dificuldades certamente levariam 
alguns proletários na direção de expedientes lumpen.

III. Autoempregados 

A terceria categoria de Marx consiste de “carregadores, literatos, tocadores de 

realejo, trapeiros, amoladores de faca, funileiros” (Marx, 1851-1852: 149). Estes 

grupos têm em comum o fato de serem autônomos e de suas ocupações não 

serem licenciadas. Pode-se ainda conjecturar se frequentemente essas ativi-

dades não foram executadas pelos desempregados, algo atestado por estudos 

históricos (por exemplo, Jones, 1971: Parte I).
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IV. Profissões dúbias

Finalmente, temos os trapaceiros, os jogadores, os cafetões e as prostitutas. 

O que os une não é um tipo específico de relação de trabalho, mas a nature-

za presumidamente imoral de seu trabalho. “O que está em jogo aqui é que 

Marx parece incluir uma variedade de ocupações amplamente repudiadas 

para fazer o lumpemproletariado parecer menos respeitável, em vez de com-

prometer-se com algum tipo de análise social (ou socialista) séria” (Cowling, 

2002: 232).

Não obstante estas deduções, a própria complexidade da análise de 

Marx apresenta alguns desafios empíricos. O sociólogo histórico Mark Trau-

gott realizou um estudo cuidadoso e detalhado de seis batalhões (compreen-

dendo 3.845 indivíduos) da Guarda Móvel “lumpemproletária” em 1848. Ele 

concluiu que a composição social dos trabalhadores do lado errado das bar-

ricadas não confirma a hipótese de Marx sobre o lumpemproletariado:

Primeiro, se as ocupações autodeclaradas nos informam realmente alguma coisa 
é que a Guarda Móvel era composta, em sua maioria, por trabalhadores de ativi-
dades artesanais requerendo relativamente alto nível de habilidade e treinamen-
to. Isto não nega a presença de ocupações esparsas que se adequam às descrições 
do lumpemproletariado. Se, por um lado, não surpreendentemente, nenhum ho-
mem da Guarda Móvel registrou entre suas ocupações prévias aquelas de cafetão, 
pedinte ou ladrão, por outro lado, foram registrados alguns mascates, um trapei-
ro, diversos músicos de rua, um mágico, um saltimbanco e alguns “sem profissão” 
definida. Mas mesmo no caso de se adotar uma definição ampla do estatuto de 
lumpemproletariado que inclua funileiros, negociantes de ferro-velho, carregado-
res e literatos de todos os tipos, somente se chegaria ao número de 83 indivíduos 
ou 3% da amostra total (Traugott, 1985: 76-77; ver, também, Caspard, 1974).

Isto indica que a análise concreta de Marx da situação francesa era 

enganosa. Além disto, os grupos sociais considerados lumpemproletários pelo 

autor certamente não foram sempre reacionários. Victor Kiernan (1972: 82), por 

exemplo, sustentou que o lumpemproletariado londrino, após certos períodos 

de aparente resignação, podia irromper como um ciclone; e uma vez em mo-

vimento, suas ações eram caracterizadas “acima de tudo [pela] audácia, espon-

taneidade, indiferença aos limites arbitrários no interior dos quais a socieda-

de cerca suas presas; uma convicção espirituosa de que a lei é estúpida”. Ge-

ralmente, essas ondas de militância se seguiam às correntes de protestos por 

trabalhadores “comuns”: “Era quando aqueles que normalmente tinham em-

pregos sofriam crises agudas de desemprego e mostravam sinais de amotina-

ção que os retardatários se juntavam e, eventualmente, iam além”. De modo 

mais amplo, os “lumpemproletários” foram uma força motriz nas lutas sociais 

(Bovenkerk, 1984). Naturalmente, isto não faz deles uma nova vanguarda, con-

forme se sugeriu algumas vezes (por exemplo, Fanon, 1967; ver a crítica em 

Worsley, 1972). Mas sublinha, por outro lado, que o “lumpemproletariado” não 

é uma categoria analítica, mas sim moral.3
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A insustentabilidade deste conceito se torna particularmente clara no 

chamado Sul Global. Vic Allen sustentou corretamente que nas

sociedades onde a mera subsistência é a norma para uma grande proporção da 
classe trabalhadora, e onde homens, mulheres e crianças são compelidos a buscar 
meios alternativos de subsistência distintos dos tradicionais, o lumpemproleta-
riado mal pode ser distinguido do restante da classe trabalhadora (Allen, 1972: 188).

Conceitos vagos como “o setor informal” são uma expressão de tais 

condições sociais sob as quais as famílias (semi)proletárias combinam inúme-

ras atividades para assegurar sua sobrevivência (ver, por exemplo, Breman, 

1994: 3-130).

ExCLUINDO OS ESCRAVOS

O contraste entre trabalho assalariado “livre” e escravidão é um tema recor-

rente na obra de Marx. Como especialista na Antiguidade europeia e contem-

porâneo da Guerra Civil americana, Marx era muito consciente da questão da 

escravidão. O primeiro volume de O capital foi publicado dois anos depois da 

abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1865 e 21 anos antes de sua 

proclamação oficial no Brasil. Marx considerava a escravidão um modo de ex-

ploração historicamente atrasado destinado à desaparição, na medida em que 

era o trabalho assalariado “livre” que encarnava o futuro capitalista. Ele com-

parou as duas formas de trabalho em diversos escritos, e certamente via simi-

laridades entre elas – ambas produziam excedentes e, “assim como o escravo, 

o trabalhador assalariado deve ter um senhor que o coloca para trabalhar e o 

governa” (Marx, 1894: 384). Ao mesmo tempo, ele distinguiu algumas diferenças 

que eclipsavam todas as experiências que elas compartilhavam.

I. Propriedade da força de trabalho 

A força de trabalho pode, de acordo com Marx,

aparecer no mercado como uma mercadoria apenas se, e na medida em que, seu 
dono, o indivíduo a quem a força de trabalho pertence, a coloca à venda, ou a 
vende, como uma mercadoria. Para que ele possa fazer isso, ele deve tê-la à sua 
disposição, deve ser o dono desimpedido de sua capacidade para o trabalho, i.e., 
de sua pessoa (Marx, 1867: 178). 

O futuro trabalhador assalariado e o dono do dinheiro “encontram-se no 

mercado e lidam um com o outro na base da igualdade de direitos, com a única 

diferença de que um é o comprador e o outro é o vendedor; sendo ambos, por-

tanto, iguais aos olhos da lei” (Marx, 1867: 178). Em outras palavras: os trabalha-

dores devem “possuir” sua força de trabalho e devem eles próprios oferecê-la ao 

mercado como uma mercadoria. Mas por que deveria ser assim? A história nos 

deu diversos exemplos nos quais a força de trabalho foi oferecida ao mercado, 

mas não pelos próprios trabalhadores. O trabalho infantil, em que os pais ou 
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tutores da criança recebem os salários, é um exemplo claro disto. Os escravos 

de ganho, que existiram em várias partes das Américas e da África nos séculos 

XVIII e XIX, são outro exemplo. Um estudo brasileiro descreve a situação desses 

escravos (denominados ganhadores), enviados pelos proprietários para a cidade 

para ganhar salários, da seguinte forma:

Os ganhadores movimentavam-se livremente pelas cidades procurando trabalho. 
Uma prática comum, embora não generalizada, era a permissão dada pelos donos 
aos seus escravos para viver fora da casa do senhor em quartos alugados, tendo 
por vezes antigos escravos como senhorios. Eles só retornavam à casa do senhor 
para “pagar a semana”, ou seja, para pagar a quantia semanal (por vezes diária) 
acordada com seus senhores. Eles podiam guardar o que excedesse essa quantia 
(Reis, 1997: 359).4

II. Duração da relação de trabalho 

A distinção crucial entre assalariados “livres” e escravos reside, de acordo com 

Marx, na duração de sua relação de trabalho. O trabalhador assalariado

deve vender [sua força de trabalho] apenas por um período definido, porque se ele 
for vendê-la completamente, de uma vez por todas, ele estará vendendo a si mes-
mo, convertendo-se de um homem livre em um escravo, de dono de uma merca-
doria em uma mercadoria (Marx, 1867: 178). 

Pode-se chamar uma tal transação (ou seja, a “venda” gradativa de 

uma mercadoria, sem mudança de propriedade) de aluguel e não de venda – 

consideração óbvia feita há muito tempo (Oppenheimer, 1912: 120).5 A dife-

rença entre vender e alugar parece insignificante, mas não é. Se A vende 

uma mercadoria para B, então B se torna o proprietário no lugar de A. Mas 

se A aluga uma mercadoria para B, então A permanece o proprietário e B ga-

nha somente o direito de usar a mercadoria por um determinado período de 

tempo. A “substância” da mercadoria permanece com A, enquanto B ganha 

seu usufruto.

Se o trabalho assalariado se baseia no aluguel, e não na compra da 

força de trabalho, então a diferença crucial entre um trabalhador assalariado 

e um escravo não é o “período definido” (Marx, 1867: 178) durante o qual a 

força de trabalho é alienada, mas o fato de que o aluguel da força de trabalho 

é uma coisa e sua venda outra. Por que Marx não reconheceu isto? Provavel-

mente porque acarretaria uma outra configuração para a questão da criação 

do valor. Afinal, a substância (o valor) da força de trabalho do assalariado 

não seria apropriada pelo capitalista, mas permaneceria uma propriedade do 

trabalhador. Para Engels, o aluguel de um imóvel é “uma transferência de 

um valor preexistente, previamente produzido”, e, portanto, “a soma total dos 

valores possuídos pelo senhorio e o inquilino juntos permanece a mesma 

que se tinha antes” (Engels, 1872: 320, grifos originais). Segundo este argu-

mento, se a relação assalariada fosse uma forma de aluguel/arrendamento 

um trabalhador assalariado não seria capaz de produzir mais-valia.
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III. Capital fixo x capital variável 

Dado que a duração da relação de trabalho é vista como a principal diferença 

entre o assalariado e o escravo, o primeiro representa o capital variável e o 

segundo o capital fixo (constante). O trabalhador assalariado encarna “aquela 

parte do capital” que

tanto reproduz o equivalente de seu próprio valor quanto também produz um 
excesso, uma mais-valia, que, em dadas circunstâncias, pode variar para mais ou 
para menos. Esta parte do capital é continuamente transformada de magnitude 
constante para variável. Chamo-a, portanto, de parte variável do capital, ou, em 
suma, de capital variável (Marx, 1867: 219, grifo original).

Os escravos são, para Marx, economicamente indistinguíveis do gado 

ou das máquinas: “O proprietário de escravos compra seu trabalhador como 

compra seu cavalo” (Marx, 1867: 272). O preço de compra do escravo é seu 

valor de capital, e este é inevitavelmente depreciado ao longo dos anos (Marx, 

1894: 464). Mas, como se justifica definir apenas o trabalho assalariado como 

capital variável, ou seja, como “aquela parte do capital” que pode ser “maior 

ou menor” de acordo com as circunstâncias? O mesmo não ocorreria com o 

trabalho escravo produtor de mercadorias? Os preços dos escravos poderiam 

flutuar enormemente e estes poderiam ser vendidos a qualquer momento.

IV. Criação de valor e mais-valia

Se um trabalhador assalariado produz mercadorias, então estas são “ao mesmo 

tempo valores-de-uso e valores”, e, portanto, “o processo de produzi-las deve 

ser um processo de trabalho e ao mesmo tempo um processo de criação de 

valor” (Marx, 1867: 196). Mas o mesmo também se aplica evidentemente para 

escravos cultivando cana-de-açúcar, tabaco ou índigo. Eles também produzem 

mercadorias, do mesmo modo que os assalariados. Portanto, os escravos tam-

bém devem ter criado valor. Marx não podia admitir isto, porque os escravos 

eram capital fixo, e apenas o capital variável é capaz de criar valor.

Assim, a força de trabalho do assalariado é uma fonte de “mais valor do 

que o que ela própria possui” (Marx, 1867: 204): somente porque

o trabalho preexiste na forma de trabalho assalariado, e os meios de produção na 
forma de capital – isto é, somente através da forma social específica destes dois 
fatores essenciais de produção – é que uma parte do valor (produto) aparece como 
mais-valia e esta mais-valia aparece como lucro (renda), como o ganho do capita-
lista (Marx, 1894: 868).

Mais uma vez, Marx sustenta que isto não se aplica para o trabalho 

escravo. O proprietário de escravos pagou por seu escravo em dinheiro e, por-

tanto, “os ganhos pelo trabalho do escravo […] representam meramente os 

juros sobre o capital investido nessa compra” (Marx, 1894: 618). Historicamen-

te, contudo, as plantações de cana-de-açúcar caribenhas baseadas no trabalho 

escravo foram extremamente rentáveis, porque o açúcar produzido tinha mui-
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to mais valor que o capital investido pelos fazendeiros (renda da terra, depre-

ciação dos escravos, depreciação das prensas de cana-de-açúcar etc.). É real-

mente possível sustentar que apenas o trabalho assalariado reproduz o equi-

valente ao seu próprio valor e produz um montante excedente de valor (uma 

mais-valia)? Ou o escravo também é “uma fonte não apenas de valor, mas de 

mais valor do que ele próprio”?

V. Taxa de lucro 

Segundo Marx, a taxa de lucro é tendencialmente declinante, dado o contínuo 

aumento da produtividade do trabalho.

Uma vez que a massa de trabalho vivo empregada está em constante declínio se com-
parada à massa de trabalho objetificado colocada em ação por ela, ou seja, aos meios 
de produção consumidos produtivamente, segue-se que a porção de trabalho vivo não 
paga e agregada na mais-valia também deve estar em queda contínua se comparada 
ao montante de valor representado pelo capital total investido (Marx, 1894: 211).

Naturalmente, o fim desse desenvolvimento – o colapso do capitalismo 

– será atingido no momento em que o capital variável estiver reduzido a zero, 

e o capital total consistir apenas de capital constante. Por mais paradoxal que 

possa parecer, se acreditarmos em Marx, esta situação futura pode já ter sido 

realidade nas plantações escravistas caribenhas no século XVIII, com a quase 

completa ausência do capital variável e a presença de uma formidável acumu-

lação capitalista.

Inconsistências como estas revelam que a abordagem teórica do valor 

de Marx, privilegiando o trabalho assalariado produtivo, não foi bem funda-

mentada. Escravos e assalariados “livres” são mais semelhantes do que em 

geral se reconhece. Sob o capitalismo, existiram muitas formas intermediárias 

e transitórias entre ambos os modos de exploração – os ganhadores são apenas 

um exemplo. Mais que isto, escravos e trabalhadores assalariados “livres” exe-

cutaram em muitos casos o mesmo trabalho para o mesmo capitalista (por 

exemplo, nas plantações brasileiras de café ou nas fábricas do sul dos EUA 

[ver, por exemplo, Hall & Stolcke, 1983; Whitman, 1993]). Evidentemente, a 

força de trabalho do escravo é eterna propriedade do detentor do escravo, 

enquanto a força de trabalho do trabalhador assalariado é disponibilizada ao 

capitalista por curtos períodos de tempo. Apesar disto, não está claro por que 

no primeiro caso não se cria nenhum valor ou mais-valia. Já é tempo de alar-

gar a teoria do valor trabalho de tal maneira que ela inclua a força de trabalho 

do escravo e de outros trabalhadores não livres com igual medida de aplicabi-

lidade.

Não obstante, Marx parecia não estar completamente convencido de sua 

própria análise. Contrariando seu próprio argumento, ele frequentemente deu 

indicações de que também considerava a escravidão um modo de exploração 

capitalista. Sua hesitação pode ser constatada, por exemplo, na afirmação su-
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pracitada de que a escravidão é “uma anomalia oposta ao sistema burguês”, 

que é “possível em pontos individuais do sistema burguês de produção”, mas 

“apenas por não existir em outros pontos” (Marx, 1857-1858: 464). No primeiro 

volume de O capital, ao discutir a escravidão no Sul dos EUA, Marx aponta:

Mas proporcionalmente, à medida que a exportação de algodão se tornava de vital 
interesse daqueles estados, o sobretrabalho dos negros, e por vezes o consumo de 
suas vidas em 7 anos de trabalho, se tornava um fator calculado em um sistema cal-
culista. Já não se tratava mais de obter dele uma certa quantidade de produtos úteis. 
Tratava-se agora da própria produção da mais-valia (Marx, 1867: 244, grifos meus).

Em O capital, volume III, Marx escreveu sobre a economia escravocrata: 

Todo o trabalho excedente dos trabalhadores, que aqui se manifesta no produto ex-
cedente, é extraído deles diretamente pelo proprietário de todos os instrumentos de 
produção, a quem pertence a terra e, sob a forma original da escravidão, os próprios 
produtores imediatos. Onde prevalece o ponto de vista capitalista, como nas planta-
ções americanas, toda essa mais-valia é vista como lucro (Marx, 1894: 790, grifos meus). 

E nos Grundrisse ele argumentou: “Que agora não apenas os donos de 

plantações na América sejam descritos como capitalistas, mas que eles efeti-

vamente o sejam, se deve ao fato de que eles existem enquanto anomalias em 

um mercado mundial baseado no trabalho livre” (Marx, 1857-1858: 436).

Os escravos foram, portanto, uma parte integral do capitalismo e pro-

duziram mais-valia, embora isto fosse impossível porque eles encarnavam o 

capital fixo, e não variável.

CONSEQUÊNCIAS PROBLEMáTICAS

A exclusão dos lumpemproletários e dos escravos não foi bem ponderada. A 

impressão que se tem é que Marx primeiro proclamou os trabalhadores assa-

lariados duplamente livres como o sujeito revolucionário no campo filosófico, 

e depois reuniu alguns argumentos que eram em certa medida de natureza ad 

hoc. O resultado foi uma teoria da classe operária repleta de inconsistências 

lógicas e empíricas – não apenas com respeito a grupos excluídos como o 

lumpemproletariado e os escravos, mas também no que concerne ao próprio 

proletariado “real” em sentido estrito.

Em primeiro lugar, a maior parte dos movimentos “proletários” da épo-

ca de Marx não partiu dos assalariados duplamente livres como ele pensava. 

Os tecelões silesianos, que em 1844 revelaram a Marx o potencial revolucioná-

rio do proletariado, não eram “trabalhadores” no sentido marxiano. Eles eram 

aldeões que trabalhavam por conta própria representando “formas embrioná-

rias” do trabalho assalariado capitalista (Marx, 1972: 422-423): “eles detinham 

os meios de produção e obtinham somente as matérias-primas de comercian-

tes atacadistas”. Isto não pretende negar, é claro, que esses tecelões – que eram 

em sua maioria mulheres (Notz, 2009) –
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viviam em constante dependência dos comerciantes atacadistas. Quando o preço do 
algodão caía, as perdas eram repassadas para os tecelões sob a forma de cortes sala-
riais. A superabundância de trabalho e uma escassez de capital da parte dos traba-
lhadores significava que os comerciantes capitalistas estavam em posição de ditar 
quase livremente o nível dos salários e as condições de trabalho (Von Hodenberg, 
2002: 41; 1997: cap. 2).

Os operários comunistas da Liga dos Comunistas em Londres, que so-

licitaram a Marx e Engels a elaboração do Manifesto, eram principalmente ar-

tífices semiproletarizados trabalhando em oficinas artesanais e sob sistemas 

de subcontratação, ou sweating systems (Brandenburg, 1977: cap. VII). A base 

social da Social Democracia Alemã à época de Marx talvez possa ser melhor 

caracterizada como um “movimento popular de pequenos produtores” (Wel-

skopp, 2000: 60-228). A base da Comuna de Paris era algo semelhante (Gould, 

1995: cap. 6; indicações já presentes em Rougerie, 1964). Além disto, Marx su-

perestimou muito a concentração dos trabalhadores britânicos em grandes 

oficinas (Samuel, 1977). A pesquisa histórica indica que durante o século XIX 

os trabalhadores empregados por grandes fábricas da grande indústria tiveram 

um papel menos significativo nos movimentos operários do que os que traba-

lhavam por conta própria e os artesãos.6 

Em segundo lugar, Marx superestimou o ritmo e a dimensão da prole-

tarização. Ao afirmarem no Manifesto comunista, por exemplo, que na “socieda-

de existente, a propriedade privada já está extinta para nove décimos da po-

pulação; sua existência para poucos deve-se unicamente à sua não-existência 

para aqueles nove décimos” (Marx & Engels, 1848: 500), Marx e Engels estavam 

apenas exprimindo uma expectativa. Tratou-se claramente de um exagero: “Por 

volta de 1848, essa situação não existia nem na avançada Inglaterra, quanto 

menos na França ou na Alemanha” (Mauke, 1970: 118). Posteriormente, a plena 

proletarização progrediu muito nos países capitalistas avançados – embora 

tenham existido contratendências, tais como o ressurgimento da meação e do 

trabalho autônomo (Wells, 1984; Steinmetz & Wright, 1989; Bögenhold & Staber, 

1991). Mesmo assim, a expansão mundial do capitalismo na África, Ásia e Amé-

rica Latina resultou apenas em pequena medida no crescimento de um prole-

tariado “puro”: “em termos de classe, o padrão do desenvolvimento capitalis-

ta na periferia foi incapaz de seguir a lógica da plena ‘proletarização’ vigente 

no centro” (Post, 1997: 5; ver, também, Amin & Van der Linden, 1996). 

Em terceiro lugar, Marx subestimou a habilidade do capitalismo em in-

corporar o proletariado. Como vimos, Marx considerava o proletariado “uma 

classe na sociedade civil que não é uma classe da sociedade civil”. Entretanto, 

o fato é que gradualmente o proletariado se tornou uma parte da sociedade 

civil. Pelo menos três influências, não previstas por Marx, atuaram provavel-

mente nesse processo: (i) A incorporação política do proletariado, que resultou 

em parte dos esforços dos movimentos operários. Para o caso britânico, Bert 

Moorhouse (1973: 346) sustentou que “a maioria da classe dominante acredi-
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tava que a incorporação era necessária para ligar as massas ao sistema preva-

lente, mas também pretendia que tal integração fosse condicionada e canali-

zada de tal maneira que, mesmo que as formas institucionais mudassem, e 

fossem anunciadas como tendo mudado, a distribuição diferencial do poder 

na sociedade permaneceria a mesma”; (ii) A incorporação dos proletários como 

consumidores. É verdade que Marx, nos Grundrisse, chamou a atenção para o 

empenho dos capitalistas em estimular os trabalhadores “ao consumo, dotan-

do suas mercadorias com novos atrativos para despertar nos trabalhadores o 

sentimento de novas necessidades etc.” (Marx, 1857-1858: 217), mas em parte 

alguma ele demonstra ter entendido as enormes implicações dos grilhões de 

ouro do proletariado (Lebowitz, 2009: 308); (iii) Mudanças tecnológicas dos proces-

sos de trabalho tiveram uma dupla consequência: “(a) uma redução drástica (e 

contínua) no componente produção/trabalhador, e (b) uma vasta proliferação 

das categorias de trabalho nos setores de distribuição e serviço da economia” 

(Sweezy, 1967: 37; Edwards, 1985).

CONCLUSÃO

A teoria do proletariado de Marx requer uma séria reconsideração. Sua delimi-

tação teórica do proletariado frente a outros grupos subalternos (os autônomos 

e os escravos) é inconsistente; as análises de classes baseadas nessa teoria 

têm sido amplamente refutadas pela pesquisa empírico-histórica; e sua pre-

visão do crescimento do proletariado somente se confirmou parcialmente por 

desenvolvimentos tardios. 

Indubitavelmente, necessitamos de uma nova conceituação do proleta-

riado baseada antes na inclusão que na exclusão. Tal conceituação pode ser 

atingida de duas maneiras. Uma opção é suprimir a ideia de “anomalias” e 

considerar todas as formas de trabalho orientadas para o mercado (inclusive 

o trabalho não-livre) como variações do trabalho para o capital. Esta é a 

posição defendida por Jairus Banaji e Rakesh Bhandari. Ela implica que as 

diferenças entre escravos, meeiros e assalariados são de natureza apenas gra-

dual, uma vez que todos eles trabalham para o capital por imposições de or-

dem econômica e/ou não-econômica:

Encontrar a essência do trabalho assalariado em atividades do capital 

não apenas permite uma mudança na extensão do conceito, apresentando por 

essa via um desafio à oclusão apologética eurocêntrica da escravidão e do 

colonialismo na escrita da história do capitalismo, mas permite também colo-

car em relevo o modo pelo qual o trabalho assalariado é, ele próprio, sob quais-

quer de suas formas, escravizado (Bhandari, 2008: 96; 2007; Banaji, 2010).

Uma outra opção é alargar o conceito de proletariado de modo a incluir 

todas as formas de trabalho mercantilizado. Desta perspectiva, o proletariado 

consiste de todos os portadores de força de trabalho a qual é vendida ou alu-
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gada a empregadores (incluindo indivíduos, corporações e instituições) sob 

imposições de ordem econômica ou não-econômica, independente de serem 

os próprios portadores que vendem ou alugam sua força de trabalho ou não; 

e independentemente de serem os próprios portadores os donos dos meios de 

produção (Van der Linden, 2008: cap. 2). Naturalmente, todos os aspectos des-

ta definição provisória exigem maior reflexão. No entanto, esta delimitação 

conceitual indica a base de classe comum a todos os trabalhos subalternos: a 

mercantilização coerciva de sua força de trabalho.

Em ambas as abordagens, todos os componentes do proletariado assim 

redefinido compartilham sua exploração por empregadores e a mercantilização 

de sua força de trabalho. Compartilham, portanto, um interesse de classe co-

mum pela transcendência do capitalismo. Pesquisas históricas recentes reve-

laram, por exemplo, casos concretos de lutas conduzidas em conjunto por 

escravos e assalariados “livres” (por exemplo, Linebaugh & Rediker, 2000). Ao 

mesmo tempo, os interesses de curto e médio prazos de segmentos desse pro-

letariado de amplo espectro podem divergir fortemente. Esta redefinição do 

proletariado tem um preço, entretanto. Se aceitarmos que não apenas os as-

salariados “livres” são parte integral do capitalismo, mas também os escravos 

e outros grupos de trabalhadores, então tanto o capital variável (trabalhadores 

“livres”) quanto o capital fixo (escravos) são capazes de produzir valor e mais-

-valia. Uma nova teoria do valor será então necessária.7
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 NOTAS

1  É interessante que Marx, n’O capital, volume I, se refira 

implicitamente à classificação de Granier de Cassagnac e 

fale de “vagabundos, criminosos, prostitutas, em suma, as 

classes ‘perigosas’” (Marx, 1867: 637).

2  Isto levou a uma certa ambivalência: os trabalhadores “er-

rados” eram e não eram proletários. Hal Draper destaca es-

te ponto e observa “uma certa ambivalência na questão 

de se o lumpemproletariado deve ser considerado uma 

parte do proletariado ou não” (Draper, 1972: 2294). Em Lu-

tas de classes na França (1850) é possível ler, por exemplo, 

que os componentes da Guarda Móvel contrarrevolucio-

nária “pertenciam, em sua maioria, ao lumpemproletaria-

do, que em todas as grandes cidades forma uma massa 

agudamente diferenciada do proletariado industrial […]”. 

Apenas algumas linhas abaixo, Marx escreve, contudo, que 

“o proletariado de Paris foi confrontado com um exército, 

extraído de seu próprio meio” (Marx, 1850: 62).

3  No final do século XIX e começo do XX, o conceito de 

“lumpen” se tornou fundamental para a eugenia socialista 

(Schwartz, 1994).

4  Marx estava ciente da existência de escravos de ganho, 

mas ele não tirou nenhuma conclusão teórica disso. Ver, 

por exemplo, Marx (1894: 464): “Sob um sistema escravo-

crata, o trabalhador tem um valor capital, a saber, seu 

preço de compra. E quando ele é alugado, aquele que alu-

ga deve pagar em primeiro lugar os juros sobre esse preço 

de compra e, além disso, repor o desgaste anual do capital”.

5  Marx viu a analogia entre trabalho assalariado e processo 

de aluguel. Compare-se, por exemplo, seu comentário de 

que “O preço da força de trabalho é fixado por contrato, 

embora ele só seja efetivado mais tarde, como o aluguel 

de uma casa” (Marx, 1867: 185).

6  Por um lado, Marx considerava “verdadeiros” proletários 

certos trabalhadores que não eram qualificados, por outro 

lado ele por vezes excluía do proletariado trabalhadores 

que deveriam ter sido incluídos de acordo com a sua pró-

pria análise. Quando discute, por exemplo, o excedente 

populacional relativo n’O capital, volume I, Marx conside-

ra as prostitutas uma parte importante do lumpemprole-
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O CONCEITO MARXIANO DE PROLETARIADO: 

UMA CRÍTICA

Resumo

A teoria marxiana do proletariado exige uma séria recon-

sideração. Sua delimitação teórica do proletariado frente 

a outros grupos subalternos (o lumpemproletariado e os 

escravos) é inconsistente; as análises das classes concre-

tas baseadas nessa teoria foram amplamente refutadas 

pela pesquisa empírico-histórica; e sua previsão do cres-

cimento do proletariado somente se confirmou parcial-

mente por desenvolvimentos tardios. Indubitavelmente, 

necessitamos de uma nova conceituação do proletariado 

baseada antes na inclusão que na exclusão. 

THE MARXIAN CONCEPTION 

OF THE PROLETARIAT: A CRITIQUE

Abstract

Marx’s theory of the proletariat is in need of seri-

ous reconsideration. Its theoretical demarcation of the 

proletariat with regard to other subaltern groups (the 

lumpenproletariat and chattel slaves) is inconsistent; the 

concrete class analyses based on this theory have, to a 

significant extent, been refuted by empirical historical re-

search; and its forecast of the growth of the proletariat 

has only been confirmed partly by later developments. Ar-

guably, we need a new conceptualisation of the proletari-

at that is based on inclusion rather than exclusion
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CHANGE, TIME AND SOCIOLOGY1

In this article I wish to reflect upon critics and proponents of modernity. My 

aim is to revisit sociological discourses on the ‘modern era’ without falling 

prey to the polarity between good and bad modernity. On one hand, the modern 

project valued freedom, individuality and citizen rights, foregrounding adult 

individuals and their capacity to imbue meanings to their lives; it brought 

hope of a fairer world with less poverty and it brought science, a new modal-

ity of knowledge on life and the world. But on the other hand, the freedoms 

won did not apply equally to everyone: on the contrary, an excessive control 

of every gesture and action was established, pursued in increasingly sophisti-

cated ways and contributing to the violence in different spheres of life. Social 

inequalities became indescribable, the concentration of wealth unthinkable 

and human relations commoditized. Science contributed to wars and conflicts.

I admit that I would have lacked the courage to confront such a complex 

and wide-ranging theme, already discussed by many others, had it not been 

present in some form in my own trajectory as a researcher. In cultural produc-

tion – whether we are dealing with sociological or artistic narratives, my own 

preferred themes – a specific underlying conception of time is always at work. 

The interest in learning about the specific relations of change or conservation 

in relation to conceptions of time has been a constant part of my work. Indeed 

this explains my choice of topic. Perhaps it would have been easier to praise 

or critique modernity, but my reflections have not led me to adopt either path.
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The meaning of the word ‘modernity’ is controversial. One of the most 

uncontentious ways of defining it as a period is fascinated by the future. Gen-

erations of individuals and groups felt attracted to the open and indefinite 

future, which implied a new perception of time and a new space of experience. 

An extremely rich collection of philosophical and literary writings, among 

which we can highlight new textual genres like manifestos, containing propos-

als, images, expectations and hopes for a better world. Many of these ideas 

took concrete shape in the world, acquiring an imperfect form both in the 

spheres of culture, art, literature, music, philosophy and science, but also in 

actions, clashes, uprisings and revolutions whenever the illusions and utopias 

impelled men and women to fight for a fairer future.

Under modernity, the future became definitively associated with change, 

insofar as the term normally signifies the new, the different, an ‘other’ never 

before seen. Indeed the future became a kind of guarantee of the hopes of 

individuals and collectivities.

In recent decades, however, the conducts and expectations concerning 

the future as a bearer of the new and of progress have been subject to heavy 

critique. The failure of the utopic worldviews, the rejection of a linear and ho-

mogenizing historical narrative, the devastating consequences of technical pro-

gress, have given way to a new vision of temporality that, underlying the contin-

gent, the ephemeral and the fleeting, prioritizes memory, safeguarding it in dif-

ferent records of the past. Although the critique of modernity has become ever 

more vigorous and visible, this seems to have overlooked other spheres of indi-

vidual, collective, social, economic and political life in which progress, the fu-

ture and the speeding up of time continue to be unavoidable everyday demands. 

(It suffices to recall the criteria that define the assessment programs for our 

activities at university, for instance.) This gap in critique has accentuated the 

polarity among the narratives on modernity, provoking dissonances, disjunc-

tions and tensions by contributing to an important debate between intellectuals 

and artists without, though, successfully broadening the scope of its argumenta-

tion to the teleologies of everyday actions – the finalities, purposes and projects 

oriented towards the future, improvement and enhancement of individuals and 

social institutions.

In the attempt to advance the discussion on the polarity of the narratives 

on the modern, I shall make three ponderations. The first concerns the modern 

conception of time, formulated by the German historian and theorist Reinhardt 

Kosseleck, while the second focuses on various ambivalences and the third ex-

amines the temporalities of artistic projects. With these ponderations sketched 

here in a still inexact and non-systematic form, I intend to show how the dis-

courses against and in favour of the modern, apparently limited to the sphere of 

culture itself, neglected other social orders constitutive of modern society. This 

oversight creates a distortion between critical semantics and social structures.
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FIRST PONDERATION: TIME AND ITS ACCELERATION

The ‘modern era,’ we are told, freed human beings from the limits of religious 

explanations of the world. An extraordinary historical feat with repercussions 

on all spheres of life – political, cultural, economic and erotic – secularization 

freed people from the shackles of religious beliefs, emancipating individuals 

and collectivities. The overturning of the dominance of religious explanations 

of the world exposed contingency, spontaneity, the unexpected and the im-

ponderable, clearing the way for a desire to shape the world according to a 

prior plan aimed at dominating it. The process of secularization attained ano-

ther level when the Enlightenment subjected thought and the reformation of 

the world to science and reason. From the outset, therefore, the shaping of 

both the world and the individual depended on a singular kind of knowledge, 

a foundation necessary to any project or prior plan.

In some regions of Western Europe, the experience of a secularized 

world radically altered the relations between past, present and future. The 

valorisation of the past specific to the conception of history as a magistra 

vitae which took past events as exemplary, gave way to the philosophies of 

history, focused on the singularity of historical processes and their inelucta-

ble progression, despite the fact such processes result from human action. 

While history as a magistra vitae was founded on the constancy of human 

nature, making use of histories as an adequate means to prove moral, legal, 

theological or political doctrines, the new conception of history, by separat-

ing history from nature, established a time determined by history itself. This 

temporalization of history was founded on the notion of progress “in which 

a certain determination of time becomes manifest, transcendent to nature 

and immanent to history” (Koselleck, 2006: 55). Under modernity, the task of 

assimilating the world to human designs (an endeavour Max Weber consid-

ered the most difficult) unites the rejection of the past and the adherence to 

progress. Here we touch on one of the key categories of modern temporality: 

progress, something that has no end, something that brings the promise of 

infinite perfection.

Maarten Doorman, a Dutch philosopher, compares progress in art to the 

Hydra, a many-headed monster fought by Hercules, aware that if he cut off 

one of the heads, another would be born instantly. Doorman argues that Her-

cules was more successful than the twentieth-century critics of progress, who-

se task remains incomplete (Doorman, 2003).

Indeed, the critique of progress was apparently unable to deter it. Its 

auspicious and tenebrous faces are revealed simultaneously and paradoxi-

cally each and every day in the positive advances of technology and in the 

drama of the forced relocations of populations, city violence, the brutality of 

wars and the problems related to energy sources.
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Irrespective of which face we wish to contemplate, the speeding up of 

time constitutes one of the most notable consequences of progress. Historian 

Reinhardt Koselleck distinguished two problems caused by the acceleration of 

time: the first relates to the fact that the acceleration of time became a crite-

rion for determining the political hierarchy between different collectivities. 

The experiences of development, evolution or progress were judged by their 

speed or their slowness. Koselleck argues that “[a]s part of a group, a country, 

or finally, a class, one was conscious of being advanced in comparison with 

the others; or one sought to catch up with or overtake the others. One might 

be superior technically and look down on previous states of development en-

joyed by other peoples, whose guidance was thus a justifiable task for their 

civilized superiors” (Koselleck, 2006: 317). The second problem involves the 

relation between the horizon of expectation and the space of experience, concepts 

used by the historian to demonstrate that historical experience is transformed 

into an experience of transition, an experience of permanent surprise. With 

past experiences losing their value, the future ceases to be predictable based 

on what occurred in the past, transforming into something unknown. The con-

cept of progress erased the temporal difference between experience and ex-

pectation, terminating the secret connection between the ancient and the future.

 It must be recognized, however, that the orientation towards the future 

in the light of progress and the acceleration of time is not only manifested in 

the ‘great’ social transformations or technological revolutions, lest we risk omit-

ting one of the deepest changes that it engendered in social behaviour. Hence 

the problem. The orientation towards the future was impregnated surrepti-

tiously with little fanfare in quotidian, continuous and prosaic actions, impos-

ing itself on the day-to-day life of school curricula, the calculations of indus-

trial production, the forecasting of commercial profit, the strategies of political 

parties and unions, and the supply of material and symbolic assets of the State, 

always aimed at the future improvement of its objectives. This progressive 

institutionalization of regularly standardized conducts oriented towards future 

objectives, described by Max Weber (1999: 213) in a chapter from Economy and 

society, apparently remains outside the critique of the modern conception of 

time. Such forms of conduct, quotidian and devoid of any glamour, are seen as 

an event so vulgar and commonplace that the chance of comparing it to the 

grandiosity of the political, social, scientific and technological revolutions is 

practically null. However, it is precisely in the tasks and the official or private 

everyday activities that the demand for speed is felt, further inducing the ac-

celeration of time. The triad of future, progress and velocity was maintained 

as an ideal to be attained in the daily life of modern institutions, transforming 

into a rigorous form of recognized and legitimized social control.

It should not be imagined, however, that the focus on progress and 

future improvement is a prerogative of social institutions. The modern indi-
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vidual is ready to improve herself and develop her qualities in a gradual pro-

cess in her lifetime. Here it is worth turning to the idea of Bildung which de-

scribes the constitution of individual identity as a future-oriented process. 

Bildung refers to the tradition of self-cultivation, a doubly personal and cul-

tural process aimed at harmonizing the spirt and the heart, and exercising an 

autonomous subjectivity through the tension between self-determination and 

socialization. Education thus involves a constant process of becoming that 

challenges the individual and her beliefs. Although there is no defined telos as 

such, the idea of Bildung can be seen to possess a teleology insofar as it pos-

tulates the continuous expansion and improvement of the individual’s spir-

itual and cultural sensibilities. 

SECOND PONDERATION: THE AMBIVALENCES OF SOCIOLOGY 

The role that sociology performed and still performs in research, critique and 

reflection on modernity is notable. From classic sociology to its contemporary 

version, despite the range of its premises and theoretical-conceptual frame-

works, the discipline has worked to understand the process of change in the 

world, sometimes distinguishing modalities distinct from a particular ‘model-

ling,’ at other times inquiring into their similarities. In studying the transition 

between traditional and modern social formations, sociology attributed a 

positive role to individualization, the freedom to come and go, individual mer-

it and authorship – in sum, to the emancipation of the adult individual ready 

to decide on her own destiny, to the individual as a citizen, a position not 

necessarily matching the discipline’s commitment to the modern forms of 

sociability typical of western capitalism.

Here it is also worth recalling the dissatisfaction of classic authors like 

Émile Durkheim and Max Weber in the face of the ‘malaise’ generated by the 

order and values of western capitalist society. The concept of anomie created 

by Durkheim in his books The division of labour in society (1893) and Suicide 

(1897) leaves no doubt as to his repudiation of the unruliness of modern soci-

ety, whose economic progress he judged to be the source of all evils, espe-

cially given the speed with which it induced social changes. This observation 

of the absence of norms and moral rules, and thus a lack of the regulation that 

ensures solidarity between individuals, did not initially seem so threatening 

to Durkheim. In The division of labour in society he is convinced that history will 

provide the conditions to establish a new solidarity, founded on the division 

of labour. However the same does not occur in Suicide. In this work, the exas-

perated language and very evident disquiet as he returns to the concept of 

anomie are striking. Now when referring to anomie he questions the author-

ity of society to recover its moral equilibrium. He highlights the excess of in-

dividual appetites and passions, expressing his indignation over the infinite 
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ambitions that only cause melancholy, unhappiness and a constant source of 

sadness. However, the most serious dimension for Durkheim is that such pas-

sions constitute a mark of moral distinction:

The longing for infinity is daily represented as a mark of moral distinction, where-

as it can only appear within unregulated consciences which elevate to a rule the 

lack of rule from which they suffer. The doctrine of the most ruthless and swift 

progress has become an article of faith (Durkheim, 1982: 203).

Although Durkheim evokes the suffering of young Werther to provide 

an insight into the individual tragedies caused by the frustration of exacer-

bated desires, the French Revolution is the target of his political critiques. In 

the final pages of Suicide, in a section entitled ‘Practical considerations,’ Dur-

kheim sharpens his critique of modernity, progress, the refusal of the past, and 

the prediction of the future. In the section ‘Practical consequences,’ the centre 

of the maladies shifts from economic progress to the political. According to 

Durkheim, the French Revolution had carried out a process of levelling in the 

country never before seen. Many of the entities regulating social life had been 

annihilated. From the torment – a word he uses in the original – caused by the 

revolution, only the State had survived. And the latter tried continually to rein 

in the things that evaded its clutches, or appropriated and violated them. His 

recommendation to organize the collective force of corporations had no inten-

tion of restoring “social forms which are outworn [...] or to create out of whole 

cloth entirely new forms without historical analogies” (Durkheim, 1982: 313). 

For him, the need was to search the past for the seeds of new life and hasten 

their development. It is impossible, though, to determine exactly how the 

seeds of the past will germinate in the future. Durkheim favours science-based 

diagnoses, but does not believe that science can become a field capable of 

predicting everything since only things can imbue the teachings of science 

with the determination that they lack. “Nor must one exaggerate the impor-

tance of the too definite programs generally embraced by our political phi-

losophers […] social reality is not neat enough and is too little understood as 

yet to be anticipated in detail” (Durkheim, 1982: 314). In reality, suicide is a 

symptom of anomie, the author affirms, and his book’s objective, first and 

foremost, is to raise questions “closely connected with the most serious prac-

tical problems of the present time” (Durkheim, 1982: 313).

Even though Durkheim and Weber adopt quite distinct premises in their 

investigation of the features of capitalist society, both are broadly concerned 

with the question of the finitude and infinitude of human desires. In The prot-

estant ethic and the spirit of capitalism (1967), Max Weber condemns the avarice, 

voracity or acquisitive drive, a term that he uses more frequently, the desire 

to amass more and more. What seems even stranger to him, however, is that 

the desire to acquire ever more money turns into a moral duty. How can ava-

rice become a virtue and the acquisition of more and more money an obliga-
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tion? This infinite desire appears both in the ambitions of an old grocer from 

Ohio, whose daylight hours were dedicated to expanding his shop, and the 

ambitions of the great entrepreneur Cecil Rhodes, who wanted to annex the 

stars and the planets to his wealth. Recalling these examples, Weber argues 

that the values of secular asceticism did not result in the construction of a 

pious but materialist world, focused on the acquisition of wealth as the great-

est meaning of life. Weber expresses surprise that, over the course of history, 

social agents can engender through their meaningful actions something so 

different to what they had intended. He laments the unfathomable nature of 

the future, which he considers a real tragedy in a world oriented towards pre-

dicting and controlling the future (Villas Bôas, 2006b). Weber’s critiques in the 

final sections of The protestant ethic and the spirit of capitalism do not impede 

him, however, from showing over the course of his work that the modern cap-

italist order was founded on human calculations and predictions, rooted in 

rationality and necessary to any planning of individual and collective life.

Years after the publication of the two articles that gave rise to The prot-

estant ethic and the spirit of capitalism, published in 1904 and 1905, in his talk 

‘Science as a vocation,’ given in 1918, Weber returns to his critique of moder-

nity, focusing on the meaning of modern science, a form of knowledge in-

separable from the notion of progress, and whose results are destined to age 

and be replaced quickly ad infinitum. Here the author focuses on the disen-

chantment of the world, the absence of a meaning to life and, consequently, 

the absence of a meaning to death, caused by the infinite nature of scientific 

knowledge. Science required an end to the illusions of meaning since it was 

intimately connected to the progress that continually renewed itself. But why 

then devote oneself to something that, in reality, never comes to an end? Why, 

Weber asked, does science orient practical life by providing it with technical 

means? And, moreover, why, as a profession undertaken in a specific area, is 

science at the service of self-reflection and the knowledge of concrete con-

texts? Yet it does not offer the meaning of life. Weber cites Tolstoy in three 

passages related to the absence of the meaning of death under modernity. 

These excerpts from The death of Ivan Ilyich recall the complete indifference of 

Ivan’s doctors to his pain and suffering. He is treated by his doctors in the 

same way that Ivan, as a lawyer, treated defendants – merely following the 

technical precepts of his profession without ever paying any attention to their 

lives. His life became so devoid of value that, shortly before dying, Ivan Ilyich 

remarks that his doctor, arriving at his house for a consultation, seems to want 

to ask him “How’s business? – but he realized that he should not talk about 

such things” (Tolstoy, 1993: 918-919).

For our discussion it is important to emphasize that the central target 

of the critiques developed by the two classic authors of sociology is progress 

and its consequences – the unending novelties, both in material production 
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and in immaterial and symbolic production, but above all the quickness and 

speed with which they appear in the world and provoke insatiable demands in 

all spheres of social life. Although he affirms that progress always involves 

anomie, Durkheim offers a possible solution to the regulation of the social 

sphere through professional corporations. Weber, by contrast, laments that the 

unlimited drive towards acquisition has become a constitutive value of west-

ern capitalism. Nothing remains to be done in terms of the imponderability 

and the lack of meaning of life provoked by progress apart from responding 

“to the demands of each day humanely and professionally [...]. But this only 

happens when each person obeys the devil who pulls the strings of life” (We-

ber, 1995: 45).

We can ask whether Brazilian sociologists from the mid-twentieth cen-

tury, like Florestan Fernandes, Luiz Aguiar Costa Pinto and Alberto Guerreiro 

Ramos, followed Weber’s guidance and sought to respond to the demands of 

everyday life. If they did so, then the difference between them would reside in 

the social and historical nature of the day-to-day world with which they were 

confronted. If we compare Brazilian sociological thought to classic sociology, 

even a cursory analysis shows that the reading that Brazilian sociologists made 

of the French and German sociologists was informed by the urgency of their 

own pragmatic questions. Their objectives were clear: the institutionalization 

of sociology and the establishment in the country of a modern industrial, legal 

and egalitarian capitalist system, founded on science and technology. This per-

spective was combined with a modern conception of history, processual and 

progressive, founded on the rejection of the past. Certainly the motto of Presi-

dent Juscelino Kubitschek – ‘50 years in 5’ – provided an apt expression of the 

importance of accelerating time. It might be thought that this investigative 

approach was chosen because the modern order gradually imposed itself as 

something ‘new’ in the country, or because it represented the sociologists’ ide-

als of modernity. The fact is that Brazilian sociology did not develop a universal-

ist and abstract critique of the capitalist system and its desire to equalize and 

standardize everything, as Hannah Arendt observes, nor did it lament the loss 

of authority of the past, as Walter Benjamin did. Neither did it turn its attention 

to the destructive consequences of progress, whether moral or physical in kind. 

Naturally there were diverging approaches, something that I wrote about in my 

book Mudança provocada (Provoked change) (Villas Bôas, 2006a). However, the 

positions adopted in favour of progress, science and the future predominated.

In order to achieve their aims, the sociologists adopted a unique ap-

proach. Their studies foregrounded the differences in inclusion of men, women 

and children in the production process, revealing the deep inequalities existing 

in the country in a way never before seen in Brazil’s cultural production. Misery 

and poverty were stamped in the figures of migrants from the northeasterners, 

migrants, labourers, peasants, former slaves, river dwellers, immigrants, fishing 
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communities, the misfortunate of every kind. In exploring these social inequal-

ities, they discovered that one of the factors preventing change was the weak-

ness or complete absence of political authority in the face of the personal in-

terests imposed by the wealthy and powerful. The sociologists realized that the 

‘past’ had learnt how to negotiate with the country’s projects for the future, 

enabling the coexistence and accommodation of very distinct temporalities. The 

research, whatever its orientation, revealed the profound connection between 

past and future. This discovery generated diverse explanations for a supposed 

pathological social and historical configuration, as well as condemnations of 

‘Brazilian’ resistance to modernity. One of the most popular explanations at-

tributed Brazil’s relative backwardness to its insertion in the modern during the 

colonial era. This original sin was transformed into a powerful topos that defined 

’national destiny.’ Not even the critiques of the devastating effects of progress, 

the end of the utopias and the failure of the philosophies of history that form 

part of the discursive repertoire in the present day have succeeded in under-

mining this emblematic explanation. 

THIRD PONDERATION: FUTURISM OR ORIGINAL COPIES?

The disputes over the past and the future in the field of arts are intense. They 

appear in the written records of artists, historians and critics, for example, in 

the wide-ranging controversy over classifying art works, including modern and 

contemporary art. A shifting field, difficult to penetrate, the art world provides 

fertile ground for us to explore how much the valorisation of future and past 

fluctuate over time. 

In the book On abstract art (1997), Briony Fer argues that abstract art, 

represented at the end of the 1920s by Mondrian, Malevich and El Lissitzky, 

had been contested even before its recognition and consecration. The German 

critic Carl Einstein from the journal Documents, which united surrealists linked 

to George Bataille, was emphatic in asserting that artists making use of geo-

metric forms were “moralists of the pure form, preaching the virtues of the 

square, drunk on mathematics” (cited in Fer, 2000: 2) and that “their works are 

no more than pure anxiety in the fact of the invisible and the sudden disap-

pearance provoked by death” (cited in Fer, 1997: 2-3). Seven decades later, Bri-

ony Fer took an opposite stance to the critics from Documents, arguing that the 

Russian suprematists and Dutch neoplasticists did nothing more than inscribe 

their fantasies of the modern in the straight lines and the ordered geometric 

forms that composed their works. 

Some authors go further. Maarten Doorman (2003), who I cited earlier, 

stresses the influential role of the notion of progress in the avant-garde move-

ments of the start of the twentieth-century. His analysis of the journal De Stijl, 

led by Mondrian and Van Doesburg, he emphasizes that spirituality and pure 
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abstraction through the reduction of natural forms to geometric forms com-

prises one of the movement’s ideals (see Figure I at page 121). Attaining absolute 

harmony in an imperfect and chaotic world was one of the requirements set by 

Mondrian’s utopian thought. In the set of eleven essays on “The new plastic in 

painting,” published in the first volume of the journal in 1917, Mondrian calls 

attention to the intellectualization and the automatization of the modern 

world: 

The life of modern cultured man is gradually turning away from the natural: life 

is becoming more and more abstract. As the natural (external) becomes more and 

more ‘automatic,’ we see life’s interest fixed more and more on the inward. The 

life of the truly modern man is neither toward the material [...] nor toward the 

predominantly emotional: rather, it takes the form of the autonomous life of the 

human spirit becoming conscious (Cited in Doorman, 2003: 88). 

The demand for the spiritual and the universal was the starting point 

for artists who wanted to unite the dichotomies of universal versus individu-

al, spiritual versus material, abstract versus concrete, objective versus subjec-

tive and rational versus emotional. Other oppositions – like those between 

positive and negative, male and female, vertical and horizontal, open forms 

and closed forms, multiplicity and unity, clear and vague – provided a synthe-

sis of the new painting. Briony Fer recalls that Mondrian desired to achieve 

the illusion of a whole (all things) set out on a plane where the asymmetric 

grid and the coloured planes no longer seem to inhabit an embodied and 

three-dimensional world, but challenge a habitual way of searching for depth. 

Mondrian composed his planes in order for them to seem entirely logical, as 

though they were a totality, contained, disembodied. From this derived the 

metaphoric quality of his paintings (Fer, 1997: 49-50).

 Examining the descriptions of a geometric, constructivist or concrete 

form of abstract art more broadly, we can note see that the explanations for 

this new conception of art were varied and certainly distinct from one an-

other, though they shared a point in common: the elimination of the past 

through the liberation of art from the object, description and mimesis. Max 

Bill – a Swiss artist based in Germany, whose ideas had a strong impact in 

Brazil when he travelled to the country and received an award at the First São 

Paulo Biennale – wrote poetically on the necessity of visual support to human 

thought, in particular mathematical thought, in the face of the unlimited: 

“from the moment when art intervenes, the clear becomes blurred, while ab-

stract, invisible thought emerges as the concretely visible. Unknown spaces, 

almost unbelievable axioms, acquire a reality and one begins to walk through 

regions that once never existed: sensibility is expanded; spaces until recently 

unknown and unimaginable begin to be known and imagined” (Bill, 1950: 5).

Soon after the end of the Second World War, concretism became estab-

lished in Brazil under the leadership of the critic Mario Pedrosa, in Rio de Ja-
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neiro, and the critic and artist Waldemar Cordeiro (see Figure 2 at page 122) in 

São Paulo. Naturally there was considerable resistance to the new aesthetic, 

which abandoned the portraits of Brazil privileged by the modernist program 

of the 1920s in favour of making visible the invisible, the point, the line, the 

plane. Otília Arantes provides an excellent summary of the political threat 

posed by the concrete movement. He calls attention to the resistance to ab-

stractionism in Brazil, arguing that:

among us there is no conception of a cultural activity not in the service of the 

‘depiction’ of the country, not simultaneously an instrument of knowledge and a 

consolidation of the ‘image’ of a country still very unsure of itself – to paint was 

to help discover [Brazil] and slowly build a nation diminished by the colonial 

complex [...]. While cubist primitivism and the expressionist deformation of a 

clear social inclination seemed to fit this program of plastic transposition of the 

country, it was imagined that this abstraction would force us to renounce all of 

this, that a tradition painstakingly achieved would be wiped out overnight [...] 
(Arantes, 1996: II, 20).

As well as failing to match the national project, concrete art intensified 

the debate on the negative influence of rationalization in art to the extent that 

art critics frequently argued that geometric forms ‘lost’ their objective nature 

to become a vehicle of the imagination. I cannot enter into detail here on the 

disputes that traversed the Brazilian artistic field concerning the two compet-

ing projects of modernism. My goal, very different, is to show that the creation 

of new spaces that recreated themselves – through concretism – was associ-

ated with a modern conception of time and the rejection of a past that no 

longer served as a model for art. 

A few decades after the recognition and consecration of concrete art, 

new concepts of art marked by the critique of the future and an obsession with 

memory gave rise to art objects whose baseline had shifted from the future to 

the past. The art historian Martha Buskirk (and I shall use the term contem-

porary art without any pretence of defining it) in her book The contingent object 

of contemporary art (2005) states that, by radically reworking the canons of the 

art of the past, contemporary art in fact enables a return to this past, selecting 

a fragment, an image, a citation that brings us this past back in renewed form, 

transfigured into a new context with a new meaning, remade, original. 

 In the book by Lilia Schwarcz and Adriana Varejão entitled Pérolas im-

perfeitas (2014), the dialogues between the anthropologist/historian and the 

artist investigate the colonial past free of any normative vision. Dotted with 

the gems encountered by the artist over the course of her experiences, travels 

and readings, such as the Chinese stamps or the book by Hans Staden, Varejão’s 

work conjures an atmosphere of colonial temporality, mixing and shaping the 

colonizer and colonized, dissolving centres and peripheries, diluting the di-

chotomies so often taught, questioning the memory harshly punished by the 
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crystallization of negative views of the Brazilian past. Celacanto provoca mare-

moto (see Figure 3 at page 123), exhibited in Inhotim, provides a paradigmatic 

example of a new expressive form that revers the past, recreating it. The use 

of a multiplicity of media and sources (painting, documentation, ceramic tiles, 

objects, citations) does not mean, as Martha Buskirk observes, that the asso-

ciations with images, memories and objects are effective. They simply retain 

traces of past histories in a creative process that composes an aesthetic expres-

sion through which new connections are established (Buskirk, 2005: 65). More 

than a mere transposition, these connections are a mark of the artist’s choice, 

her authorship.

 

As I said at the start of this text, it has not been my objective to contribute to 

the critique of modernity, much less take its side, but rather to rethink the 

discursive polarities generated by modernity (and its relation with the teleol-

ogies of the everyday). Along these lines, returning to the ponderations made 

above, I observe that the critical and non-critical discourses of modernity func-

tion as an amplifier in the flow of time. It might be wondered whether they 

are just two sides of the same entity, but I don’t think so: the difference can 

be perceived in the relation between discourse, narrative or semantics and 

social structures. To what extent, for example, have the discourses in favour 

of recent technological advances worked to legitimize the intensification of 

social relations at a global scale, linking distant localities and shaping local 

events through events that occur many miles away? How to compare their 

impact with the Weberian critique of the lack of meaning to life provoked by 

the infinitude of progress? Or with the critiques of contemporary artistic poet-

ics aimed at a radical revision of the prerogative of the European colonizer to 

narrate the history of colonization? The variability in the transformative force 

of critique is itself a complex problem. But although this critique emphasizes 

this difference in the discourses polarized under modernity, presuming that 

the discourse legitimizing the social order contributes to the maintenance of 

progress more than the poetics that resist it, it may well be that the core of 

the social order that transpires in the quotidian world of social relations and 

the teleologies of the everyday is entirely unaffected by either pole of the se-

mantic debate on modernity. Indeed it would appear that the modern social 

order is immune to any critique. In the regularity of its everyday events it 

imposes itself as all-powerful and impenetrable. 

Received on 06/23/2015 | Approved on 11/30/2015



123

article | glaucia villas bôas 

1

Piet Mondrian (1926)

Composition in Red, 

Yellow, Blue and Black.

Oil on canvas, 59.5 x 59.5 cm

Gemeentemuseum, Den Haag

1
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2

Waldemar Cordeiro (1952)

Visible Idea

Tempera on wood

24 x 24 in / 61 x 61 cm

Private collection

2
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3

Adriana Varejão

Celacanto provoca maremoto 

(2004-2008)

Oil and plaster on canvas.

110 x 110cm each piece

184 pieces

Inhotim

Photo Vicente de Mello

3
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 NOTE

1 Change, time and sociology was the theme of a talk presented on 

the occasion oåf my promotion to the post of full professor of 

the Department of Sociology at UFRJ, on May 22nd 2015. I thank 

my colleagues, the editors of Sociologia & Antropologia, for the 

opportunity to publish it. 
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MUDANÇA, TEMPO E SOCIOLOGIA

Resumo

O artigo retoma a polaridade dos discursos contra e a favor 

da modernidade, argumentando que, ao limitar-se à esfera 

própria da cultura, tais discursos negligenciam outras or-

dens sociais igualmente constitutivas da sociedade mo-

derna. Por este motivo, tanto a crítica quando a apologia 

criam distorções entre o entendimento da modernidade e 

as estruturas sociais. Depois de questionar as concepções 

críticas da sociologia clássica e a adesão da sociologia bra-

sileira à modernidade, a autora questiona o privilégio atri-

buído ora ao tempo futuro, ora ao tempo passado nos es-

tudos sobre a arte moderna e contemporânea. 

CHANGE, TIME AND SOCIOLOGY

Abstract

This article readdresses the polarity of discourses against 

and in favor of modernity. It argues that by limiting them-

selves to the sphere peculiar to culture, these discourses 

neglect other social spheres that are equally constitutive 

of modern society. Both critics and apologists of moder-

nity eventually create a distortion between understand-

ings of modernity and social structures. After reassessing 

critical assumptions of classical sociology and the affir-

mation of modernity within Brazilian sociology, the au-

thor explores the shifting privilege of future and past 

times within studies of modern and contemporary art.
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DA DESIGUALDADE SOCIAL NOS ESPAÇOS 
PúBLICOS CENTRAIS BRASILEIROS1

Imagine-se o leitor caminhando, no horário comercial de um dia útil qualquer, 

em busca da praça simbolicamente mais central da maior megacidade brasi-

leira da atualidade. Entre as 9 e as 19 horas de segunda a sexta-feira, invaria-

velmente lhe indicarão a Praça da Sé. Ali se verá circundado por edifícios cuja 

monumentalidade arquitetônica simboliza o poder de instituições religiosas, 

político-administrativas e jurídicas historicamente centrais em São Paulo. Já 

sob os pés terá ou o tablado de pedra que faceia a Catedral Metropolitana ou 

a ampla área ajardinada que o ladeia com espelhos d’água, cascatas, canteiros 

e esculturas implantados acima do principal entroncamento metroviário da 

cidade. Monumentos e tablado sintetizam o cenário físico dessa que é a praça-

-sede da primeira catedral católica paulistana, hoje em dia a metrópole econô-

mica e politicamente mais influente do país

Porém há bem mais que pedra, ali e então. O leitor se deparará com os 

pedestres multifacetados que pontilham o cenário físico em meio às multico-

res de mercadorias variadas, de pregões e pregações, passos e prosas. Há, de 

um lado, transeuntes, isto é, homens, mulheres e crianças que se particulari-

zam por passar fisicamente com regularidade por ali (ver Figura 1).

É o caso do próprio leitor, em circulação imaginária por ali. Tipo urbano 

historicamente próprio da chamada cidade moderna que a literatura e a so-

ciologia europeias oitocentistas e das primeiras décadas do século XX eterni-

zaram no dandy, no flâneur e no blasé, o transeunte convive com um tipo de 
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pedestre que se distingue do primeiro justamente por não transitar por ali – daí 

a denominação não-transeunte, que venho utilizando para fins analíticos (Freh-

se, 2013a, 2013b, 2013c) (ver Figuras 2, 3 e 4). 

São engraxates e pregadores, vendedores ambulantes, músicos e os fre-

quentemente autodenominados moradores de rua. Sobretudo homens, mas às 

vezes também mulheres, muitos são aposentados ou desempregados que ali 

se deixam ficar fisicamente com regularidade, de pé, sentados ou mesmo dei-

tados na escadaria da catedral, numa mureta, quando não no próprio chão (ver 

Figura 5).

1

Vista norte da Praça da Sé, 

na cidade de São Paulo, 

a partir da catedral numa 

tarde de quarta-feira. 

Abril de 2011.

1
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2

2

Pregadores e seu público um 

pouco mais ao sul do mesmo 

setor sombreado, numa tarde 

de segunda-feira. 

Fevereiro de 2012.
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3

4
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3

Na mesma tarde de segunda-

feira da figura 2, vista norte do 

setor sombreado do tablado. 

Fevereiro de 2012.

4

Músicos e seu público um 

pouco mais a nordeste do setor 

sombreado do tablado numa 

tarde de sexta-feira anterior 

à figura 3. 

Abril de 2011. 

5

Vista oeste em direção ao setor 

triangular do extremo norte 

da praça na mesma tarde 

de quarta-feira da figura 1. 

Abril de 2011. 

5
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Interessa aqui a coexistência física desses dois tipos urbanos nesse es-

paço, no tempo específico do horário comercial dos dias úteis. O objetivo é 

contribuir para o tema das relações entre desigualdade social e espaço urbano 

no Brasil, tal como o rastreei em pesquisa bibliográfica recente.2 Recorrendo a 

conceituações sociológicas, antropológicas e da ciência política, autores com 

formações acadêmicas diversas enfrentam o assunto desde os anos 1970.3 E 

apontam para o papel da distribuição residencial dos grupos sociais no espaço 

urbano sobre a produção e/ou reprodução das assimetrias de posicionamento 

social ali, com a aceleração da globalização econômica, que alocam na década 

de 1990. Porém, e espaços tão absolutamente receptivos à diversidade social 

urbana quanto as praças que sediam as catedrais dos centros históricos me-

tropolitanos do Brasil em momentos “comerciais e úteis”?

Quanto ao espaço urbano, acepções de “público” correntes na bibliogra-

fia internacional atual remetem ao mais amplo acesso: de um lado, acesso a 

informações sobre os indivíduos ali; de outro, acesso por indivíduos conformes 

a padrões de conduta de expectativa bem geral (Harding & Blokland, 2014: 

187-88). Ora, a dinâmica social que agita a Praça da Sé paulistana nos interva-

los temporais em questão potencializa de modo notável a abrangência dos dois 

tipos de acesso. A coexistência física intensa de transeuntes e não-transeuntes 

sinaliza para um espaço público que, ao menos no período comercial, é epi-

centro da “simultaneidade”, do “encontro” das diferenças, possibilidade histó-

rica que particulariza a cidade como espaço produzido socialmente – com 

todas as contradições aí implícitas, e que dificultam justamente a convivência 

das diferenças (Lefebvre, 2009: 86). Passado o horário comercial, comércio e 

repartições baixam as portas, e as praças viram territórios, sobretudo de al-

guns grupos: não raro espaços residenciais de moradores de rua, ou dos ócios 

e negócios de comerciantes e consumidores de drogas mais ou menos ilícitas.

À luz dessas ponderações, meu objetivo específico é enfrentar, por re-

ferência empírica precisamente à praça-sede da catedral paulistana desta se-

gunda década de século XXI, uma questão teórica que atravessa o debate sobre 

o estatuto explicativo do espaço na produção e/ou reprodução (dependendo 

da perspectiva metodológica) das assimetrias de posicionamento social nas 

metrópoles brasileiras num contexto de globalização econômica que se agu-

diza de modo sui generis a partir dos anos 1990. Como e por que a produção dos 

espaços públicos centrais de tais cidades interfere nas transformações e/ou 

continuidades da desigualdade? Com base em particular na Praça da Sé, que 

etnografei às segundas e sextas-feiras comerciais e úteis de 2013, importa o 

modo como e as razões pelas quais o uso que os pedestres fizeram corporal-

mente dali então incide sobre a (re)produção da desigualdade social na São 

Paulo atual.4

A perspectiva metodológica é específica, por referência àquelas que im-

pregnam a bibliografia investigada. Inspira-se na convergência entre orienta-
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ções dialéticas e fenomenológicas acerca lugar do conhecimento de senso 

comum na vida cotidiana e na História (Martins, 2008a: 53). Dialoga, de um 

lado, com o método dialético com que Henri Lefebvre apreendeu sociologica-

mente “a produção do espaço” nos anos 1970. Assumo como pressuposto que 

“cada corpo vivente é um espaço e tem seu espaço: ele ali se produz e o produz” 

(Lefebvre, 2000: 199, grifos no original). Assim, é pela mediação do corpo que 

os “‘sujeitos’ membros de grupos sociais” percebem sensorialmente o espaço 

(através dos membros, órgãos sensoriais, gestos) e o vivem simbolicamente 

(via imagens e símbolos), em meio ao vigor das concepções racionais (de cunho 

científico-ideológico, no capitalismo do século XX) que o impregnam (Lefebvre, 

2000: 48-9). Por considerar, ademais, que o espaço (social) é um produto social 

que ao mesmo tempo interfere na prática social (“as relações sociais só têm 

existência real no e pelo espaço” – Lefebvre, 2000: 465), sensibilizo-me para a 

possibilidade de que seja, entre outros, através daquilo que chamo de uso cor-

poral de espaços como as praças da Sé brasileiras no período comercial, que 

as grandes cidades atuais do país são produzidas como socialmente desiguais.

Como essa perspectiva acarreta buscar as regularidades simbólicas de 

conduta corporal na interação social, tema inexplorado por Lefebvre, recorro, 

de outro lado, à fenomenologia de Erving Goffman (1963: 33-4, 17) sobre o 

“idioma corporal” dos indivíduos nas situações de copresença física com ter-

ceiros; isto é, o discurso convencional e normatizado prenhe de signos relati-

vos tanto à aparência física quanto a “atos pessoais” como vestimenta, porte, 

movimento e posição, gestos, posturas, ornamentos faciais e expressão emo-

cional dos indivíduos, nos ambientes espaciais onde ocorre a interação social.

Quanto à questão do como, espero evidenciar o quanto a perpetuação 

da desigualdade social em São Paulo também deve a duas formas de desigual-

dade à primeira vista insignificantes, pois (re)produzidas na vida cotidiana dos 

pedestres num lugar fisicamente tão circunscrito como a Praça da Sé. São 

assimetrias de posicionamento social implícitas, de um lado, nos padrões de 

comportamento corporal e, de outro, nas classificações morais dos pedestres 

do logradouro. Já o porquê dessas disparidades reside na densidade histórica 

profunda das regras de conduta implícitas no uso corporal de ruas e praças 

centrais paulistanas: elas se vinculam historicamente aos primórdios da São 

Paulo pós-escravista.

ESPAÇOS E RAzõES DAS DESIGUALDADES NAS CIDADES 

BRASILEIRAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

A preocupação com o papel do espaço na perpetuação da desigualdade social 

nas grandes cidades se confunde com os primórdios da própria sociologia. 

Basta relembrar a vívida descrição que Friedrich Engels (1972: 276, 186) fez da 

distribuição social das moradias na Manchester da década de 1840, atribuindo 
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a origem da penúria do operariado à indústria. Isso, sem mencionar a concei-

tuação pioneira de Robert Park (1925: 10, 2, 43) sobre o protagonismo da “se-

gregação populacional”, afora meios de transporte e de comunicação, no esta-

belecimento de distâncias de natureza não apenas física, mas “sentimental” 

entre as coletividades humanas, nesse “habitat natural do homem civilizado” 

que seria a cidade, embora a “segregação do pobre, do viciado, do criminoso e 

das pessoas excepcionais em geral” tivesse uma “importância especial” em tais 

distâncias.

Ambas as referências evidenciam contrapontisticamente ao menos uma 

especificidade epistemológica do debate sobre as cidades brasileiras dos anos 

1990 em diante. Os pesquisadores questionam explicitamente a interferência do 

espaço na produção e/ou reprodução das assimetrias de posicionamento social 

ali.5

Decerto esta tendência não nasce na academia brasileira, ou no final 

do século XX. Um marco historicamente inaugural é a reflexão lefebvriana 

sobre o papel mediador de tempo e espaço na (re)produção da vida cotidiana 

no mundo moderno, particularmente na cidade – até que o espaço, ou melhor, 

sua produção, merecesse destaque (ver, por exemplo Lefebvre, 1958, 2000, 

2001a).6

Instigante é que as respostas recentes no Brasil fogem a qualquer de-

terminismo espacial, crença numa suposta causalidade direta entre caracte-

rísticas do espaço físico e aquelas da vida social. Embora apenas raramente 

explicitem as concepções de espaço com que trabalham,7 as abordagens suge-

rem autores sensíveis à dimensão social do espaço; ou seja, a sua natureza 

socialmente construída/produzida (dependendo do marco teórico), em confor-

midade com as principais conceituações das ciências sociais acerca do espaço 

(Frehse, 2013d). Uma evidência é o enfoque comum em estruturas e processos 

sociais relativos à distribuição física de grupos sociais no espaço urbano.

Chego assim ao cerne da discussão sobre como e por que o espaço in-

terfere na (re)produção da desigualdade social nas cidades brasileiras dos úl-

timos 25 anos. Dada a extensão da bibliografia, operacionalizo a dupla questão 

teórica em três perguntas específicas que, logicamente articuláveis, permitem 

ordenar de modo sintético o debate: quais as principais formas de desigualda-

de social que animam a discussão, e, respectivamente, suas expressões espa-

ciais e razões (causas, determinações, dependendo da orientação teórica)?

Quanto às formas, a bibliografia associa o fenômeno ao acesso assimé-

trico a bens materiais e/ou bens imateriais socialmente valorizados. Dentre os 

primeiros, o destaque cabe à terra, à propriedade (por exemplo, Rolnik, 1999; 

Ribeiro, 2001/2002; Lago, 2001/2002; Martins, 2008b, 2011), mas também a ren-

da, moradia, serviços ou infraestrutura urbanos (Lago, 2001/2002: 156s). Já o 

elenco de bens imateriais é mais abrangente, anunciando-se tanto em alusões 

a disparidades de oportunidades de inclusão das pessoas nos processos eco-
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nômicos (Martins, 1997: 20s; Raichelis, 2006: 16) quanto em referências às “con-

dições de vida” em espaços diversos da cidade, e ao “empoderamento” dos 

respectivos grupos sociais ali (Kowarick, 2000: 81; Ribeiro, 2001/2002: 80). Há 

quem remeta ainda a políticas públicas, mercado de trabalho e contato entre 

grupos sociais variados (Marques, 20005: 42).8

Daí que os protagonistas de todas essas desigualdades sejam “pobres”, 

“camadas populares”, “comunidades de baixa renda”, tipos não raro contrapos-

tos a “ricos”, “classes médias”, “elites”.9 São categorias que acentuam a dimen-

são material da desigualdade social, embora não falte quem já há tempos 

saliente as privações imateriais que a pobreza oculta.10

Sem desmerecer essas sutilezas analíticas todas, importa que elas 

apontam para uma forma definida de desigualdade social: aquela referente ao 

acesso a bens materiais e, sobretudo, imateriais que as cidades brasileiras 

viabilizam para grupos sociais que residem em determinados espaços. Tal mo-

dalidade de assimetria se distancia significativamente das formas que, adian-

te, os padrões de uso corporal da Praça da Sé paulistana evidenciarão. Mas ela 

me aproxima da questão de como tais desigualdades se expressam espacial-

mente.

Alguns autores referenciam notadamente desigualdades “socioespaciais” 

(Ribeiro, 2000b, 2002), fazendo par com os incontáveis estudos que associam a 

constituição e/ou perpetuação das desigualdades de acesso a periferias, fave-

las e/ou cortiços. Já quando o assunto são as lógicas de distribuição espacial 

de grupos sociais nas cidades, o investimento investigativo tem se dirigido, de 

um lado, aos padrões de localização residencial e, de outro, à segregação, sua 

variante autossegregação ou à chamada gentrificação. Enfim, proliferam refle-

xões sobre a vinculação de todos esses fenômenos à desigualdade social e/ou 

à pobreza – muitas vezes com base em variações controversas da própria no-

ção de pobreza.11

Se são diversas as vertentes interpretativas relacionadas a tais temas 

– e seus vínculos (ver, entre outros, Marques, 2005: 33-5, 38-44) –, tais diferenças 

se relativizam bastante sob o ângulo do uso corporal de espaços públicos cen-

trais como praças da Sé. Elas inserem-se num amplo senso comum acadêmico 

sobre o papel dos usos habitacionais do espaço na produção e/ou reprodução de 

desigualdades de acesso no Brasil urbano dos últimos 25 anos.

Associo usos do espaço a comportamentos corporais, formas de socia-

bilidade ou à conjunção padronizada de ambos em atividades sociais como 

comerciar, mendigar, jogar, morar etc. ali (Frehse, 2009: 153-54). Já o habitar 

refere-se ao “fato antropológico” de os seres humanos se fixarem no solo, se 

enraizarem, ali viverem de modo regular (Lefebvre, 2001b: 9-12); um fenômeno 

prenhe de coerência e conflito – e história. O habitar constitui-se de bens 

móveis e imóveis, produtos da atividade prática humana; e os modos de habi-

tar se exprimem na linguagem ou “objetivamente”, isto é, em conjuntos de 
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obras, produtos, coisas constituintes de um “sistema parcial: a casa, a cidade, 

a conurbação”.

Ora, não é essa a atividade social implícita na variedade de estudos que 

tematizam a desigualdade social nas cidades brasileiras referenciando tipos de 

moradia, a visão de mundo e os modos de vida (doméstica) dos respectivos mo-

radores; a estrutura socioespacial das localizações residenciais ali; enfim, carac-

terísticas e redes sociais em vizinhanças pobres? Como privilegio o uso corporal 

de espaços públicos, é inevitável perguntar se outros usos e espaços de análise 

não ofereceriam interpretações outras sobre as formas e razões de (re)produção 

da desigualdade. A bibliografia comprova os vínculos entre (autos)segregação 

residencial, desigualdade social e pobreza urbana. Porém se habitar é incontor-

nável, “[a] moradia é um lugar aberto” à invenção e à descoberta (Lefebvre, 

2001b: 10). A vida humana ali envolve, pois, também outros usos e espaços.

Mas quais usos, nas ruas e praças brasileiras das ciências sociais? Preva-

lecem associações a determinadas atividades sociais (Frehse, 2013c: 102-5). A 

bibliografia tematiza sobretudo os conflitos mais ou menos cotidianos implíci-

tos no trabalho informal, na moradia, na atuação de movimentos sociais e/ou 

no deslocamento pelas vias e logradouros públicos das metrópoles, e que muito 

devem a disparidades de posicionamento social. No entanto, faltam reflexões 

específicas sobre o problema aqui em foco – mesmo quando a dimensão corpo-

ral dos usos das ruas e praças é contemplada (Frangella, 2011; Rui, 2015).12

Desse modo, desemboco na questão dos porquês de a desigualdade so-

cial no espaço urbano brasileiro se (re)produzir semeando periferias e centros 

históricos peculiares, favelas, condomínios fechados e cortiços, afora (autos)

segregação e gentrificação. Há quem, como eu aqui, privilegie em suas respostas 

processos históricos de longa duração (Martins, 1997: 20; 2001: 78; 2002: 9-11). 

Porém mais usual, quando o assunto é história, é assumir como rupturas em 

relação ao passado os processos econômicos e políticos do fim do século XX: a 

globalização econômica e a reestruturação produtiva (Ribeiro, 2000b: 68; Bógus 

& Taschner, 2000: 248); o chamado modelo neoliberal (Raichelis, 2006: 19).

Já uma segunda vertente interpretativa associa a globalização à atuação 

de sujeitos específicos, ao articular desigualdades de acesso à segregação con-

temporânea: grupos sociais de maior renda monetária, o poder público e o mer-

cado imobiliário (Ribeiro, 2001/2002: 1; Lago, 2001/2002: 157). E um terceiro tipo 

de abordagem atribui a perpetuação da desigualdade social no espaço urbano à 

atuação de determinados sujeitos: agentes do Estado e grupos envolvidos com 

a produção imobiliária, de infraestrutura e serviços urbanos (Marques & Torres, 

2005; Marques, 2010, 2015). Não obstante, há quem ressalte processos socioes-

paciais que, ligados à urbanização “arriscada”, se pautariam na atuação de em-

preendedores privados sob o abrigo da legislação urbana (Rolnik, 1999: 2-3).

Sob essa variedade de linhas conceituais percebo enfoques centrados 

sobretudo nas estruturas e processos sociais subjacentes aos usos habitacio-
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nais de espaços geográficos definidos dessas urbes. A forma privilegiada de 

desigualdade daí resultante é o acesso a bens materiais e imateriais coletivos 

na cidade.

Já quando os usos que importam impregnam o espaço dos corpos dos 

pedestres no espaço público das praças da Sé brasileiras, é de uso corporal 

desses logradouros que cabe aqui falar. E de assimetrias ausentes do debate, 

com determinações inusitadas, de longa duração.

OS CORPOS SECULARMENTE DESIGUAIS 

DA PRAÇA DA SÉ PAULISTANA

É hora de outro passeio imaginário. O pretexto são anotações de meu caderno 

de campo relativas ao trabalho investigativo que realizei, durante as tardes 

(14-18h) de 39 segundas e sextas-feiras úteis de 2013, no amplo segmento ci-

mentado da Praça da Sé que, cortado perpendicularmente por uma estreita rua 

agitada por ônibus, se abre na direção nordeste, diante da catedral. Visualmen-

te estimo a área desse polígono em menos de um terço dos 37.500 m2 que o 

logradouro soma desde a radical intervenção urbanística dos anos 1970 (Mila-

nesi, 2002: 161). O subsolo da praça tornou-se então o principal entroncamen-

to metroviário da metrópole, e o solo recebeu, a leste do perímetro em foco, 

extenso jardim delimitado por muretas. Em busca dos usos mais recorrentes 

do tablado cimentado pelos pedestres, concentrei-me etnograficamente tanto 

no retângulo pontilhado por palmeiras imperiais que faceia a escadaria da 

catedral (fig. 1), quanto no setor retangular sombreado mais a nordeste (figs. 

2-4), e no triângulo do extremo norte da praça (fig. 5).

Constatei assim que, enquanto determinados tipos de pedestres ten-

diam a se deixar ficar fisicamente em “espaços-tempos locais” específicos do 

logradouro – portanto em determinados lugares, a que corresponde uma prá-

tica espacial (Lefebvre, 2000: 21) –, muitos outros se espalhavam por todo o 

perímetro. Não-transeuntes como engraxates e sapateiros, músicos de rua e 

pregadores pentecostais, vendedores ambulantes de cigarros e plaqueiros se 

concentravam nos dois setores sombreados da praça, ao menos nos dias etno-

grafados. Dentre os moradores de rua, por sua vez, gente que permanecia com 

regularidade em torno de alguma árvore, estátua ou encostada a uma mureta 

coexistia com os muitos outros que iam e vinham, ao sabor da sociabilidade 

ou de alguma ocasião de trabalho, esmola ou “doação”. Já entre os milhares de 

transeuntes, a regra era circular: e a praça toda era seu lugar.

É justamente nessas diferenças que se insinua uma primeira forma de 

desigualdade social que pude flagrar no logradouro. Refiro-me à desigualdade 

comportamental-corporal. O que chamo de comportamento corporal diz respeito 

a sequências de “ritmos” lefebvrianos relativas a como os indivíduos mobili-

zam gestos e posturas de seu idioma corporal como “técnicas corporais” no 
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sentido pioneiro aventado por Mauss (Frehse, 2011: 46); contudo, particular-

mente para se deslocarem nos espaços públicos.

A observação direta e as conversas informais evidenciaram sobejamente 

que quem se deixava ficar fisicamente com regularidade no logradouro tinha 

um dia a dia pautado por ao menos algumas das privações associáveis à pobre-

za (Martins, 1997: 18). A praça era alvissareira, de um lado, pela falta prévia de 

emprego fixo: eram muitos os transeuntes de passagem que encomendavam 

consertos ou polimentos de sapatos; compravam DVDs de pregação ou de mú-

sica; davam esmolas. De outro lado, permanecer ali com regularidade possibi-

litava contornar carências de alimentação, saúde e moradia – seja graças às 

ONGs que semanalmente distribuíam comida e roupa, às assistentes sociais da 

Prefeitura que “monitoravam” periodicamente o estado de saúde dos moradores 

de rua e se empenhavam por vagas em albergues, seja, enfim, pelos transeuntes 

que “compravam um lanche”. Do ângulo dessas privações, importa pouco que 

a praça se situe num perímetro ao qual decerto não se aplica o “tipo de desigual-

dade espacial” de bairros periféricos paulistanos: “as desigualdades de acesso” 

– ao mercado de trabalho, às políticas públicas (Marques, 2005: 42).

Quando se considera que o comportamento corporal da permanência 

física regular no logradouro vem acompanhado de atributos outros do idioma 

corporal que conotam privação ao menos material, é tentadora a impressão 

de que os não-transeuntes da Praça da Sé de 2013 se posicionam socialmente 

na base da pirâmide social paulistana atual. Proliferam em meu caderno de 

campo alusões a calças e camisas curtas ou longas demais, e puídas; casacos 

ou mantas surrados, por vezes furados, para o frio do relento; sacolas plásticas 

e carrinhos de supermercado para o transporte de objetos pessoais, na falta 

de bolsas, mochilas, um armário, um abrigo fixo. Ademais, não raro me depa-

rei com mãos e rostos enegrecidos pela fuligem do trânsito de carros e ônibus, 

e com um cheiro corporal forte, quando se morava nas ruas e praças e o banho 

era raro. Enfim, os pedestres mobilizavam todos esses signos enquanto (re)

produziam na minha frente, de um lado, atividades econômicas que o senso 

comum no Brasil costuma associar moralmente a “precariedade” e “informa-

lidade”: a venda ou troca ambulante de mercadorias usadas, a pregação reli-

giosa e a prestação de serviços pouco valorizados socialmente, como a susten-

tação corporal de placas de propaganda ou o conserto de saltos de sapato na 

rua; de outro lado, atividades socialmente popularizadas como “marginais” e 

não raro ilícitas, como o jogo, o tráfico de drogas, o roubo e a mendicância. 

Em face disso, é sedutor o rótulo “pobreza” – com todas as dificuldades 

inclusive ideológicas implícitas no termo. E desigualdade social...

Mas em relação a quem? A possibilidade histórica de pobreza na Praça da 

Sé é indissociável da existência empírica contrapontística de tipos humanos 

que não padecem das privações acima. Afinal, o sentido de classificações morais 

como pobreza, precariedade, informalidade, marginalidade, ilicitude se nutre 
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da coexistência simbólica dos contrapontos riqueza, estabilidade, formalidade, 

centralidade, licitude. Ora, nesse contexto semântico o próprio ato de transitar 

já induz à percepção de uma assimetria de posicionamento social: os transeun-

tes estão dispensados de permanecer na praça se, em última instância, não lhes 

aprouver. Pois é esse estado de coisas que meu caderno de campo registra, por 

referência a pedestres de passagem com quem conversei informalmente em 

busca das razões que os levavam a atravessar a Praça da Sé com mais ou menos 

pressa ou, se muito, passar de alguns minutos a meia hora ali para assistir a 

alguma pregação, encomendar o polimento dos sapatos ou visitar algum engra-

xate, sapateiro ou músico de rua amigo. Enfim, a constatação se aplica inclusive 

ao leitor, convidado a imaginar-se nessa praça-sede de catedral brasileira...

Convém, entretanto, não se iludir com a pertinência empírica da asso-

ciação entre trânsito e assimetria social em relação a quem está fadado a não 

transitar. É impossível inferir que os transeuntes pertencem de modo cabal a 

grupos de elite ou de classe média. É verdade que deparar com ternos de linho 

e sapatos envernizados cruzando a praça aparentemente saídos do Tribunal de 

Justiça, logo ao lado, reforçava em mim a impressão de advogados ou juristas, 

portanto de profissões que se consolidaram em São Paulo na esteira do proces-

so de emergência histórica das classes médias, no século XIX (Frehse, 2011: 165). 

Mas a plêiade de transeuntes evidentemente não se restringia a tais tipos. Ade-

mais, sua condição fenomênica vem pari passu com padrões de interação social 

cujas marcas são a impessoalidade e o anonimato (Frehse, 2011: 42s), que difi-

cultam significativamente a identificação do perfil social em questão.

De todo modo, o mero enfoque sobre os comportamentos corporais já 

sinaliza que a coexistência de transeuntes e não-transeuntes na Praça da Sé em 

2013 oculta idiomas corporais reveladores de disparidades de posicionamento 

no espaço social paulistano. Estas desigualdades se (re)produzem justamente 

pela mediação dos padrões de uso corporal do logradouro por transeuntes e 

não-transeuntes, e fazem da assimetria comportamental-corporal uma forma 

socioespacialmente específica de desigualdade social. Basta concentrar-se ana-

liticamente nas regularidades implícitas em suas respectivas técnicas corporais, 

interações sociais e imaginário sobre a praça e seus habitués. 

Quanto aos transeuntes, reapareceram na Praça da Sé de 2013 duas 

regras relativas a técnicas corporais e à interação social que costumam carac-

terizar a presença de passantes nos espaços públicos urbanos do mundo oci-

dental engolfado pela modernidade oitocentista: a passagem física regular por 

ali, no plano do comportamento corporal, e a impessoalidade, no plano das 

interações sociais (Frehse, 2011: 43). Tais padrões fazem par com um imaginá-

rio sobre a Praça da Sé e seus usuários habituais que, pelo que notei nas con-

versas informais com os transeuntes, associa o logradouro a um espaço de 

mera circulação, evidenciando um misto de desprezo e lamento por tanta gen-

te passar o dia (quando não também a noite) ali “à toa”...
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Já expressões espaciais indicativas da desigualdade comportamental-

-corporal que caracteriza, por sua vez, os não-transeuntes do logradouro em 

2013 são padrões mais diversificados notadamente de técnicas corporais e de 

interação social. Às vezes se permanecia por horas sentado, como aposentado, 

engraxate ou sapateiro, em cadeiras ou banquinhos em torno de cadeiras de 

engraxate, “batendo papo” com terceiros, “visitantes” ou pesquisadoras como 

eu, durante ou à espera de algum polimento ou conserto de sapatos (4/02, 

25/02).13 Em particular sapateiros ou engraxates também informavam, então, 

os transeuntes de passagem acerca das rotas de ônibus e nomes de ruas do 

entorno (4/02, 25/02, 12/04, 22/04, 17/05), liam a Bíblia ou observavam, compe-

netrados, a movimentação local (4/02, 25/02, 17/06, 28/06).

Quando, por sua vez, se era vendedor ambulante, comerciavam-se mer-

cadorias clandestinas em grandes sacolas de plástico ou carrinhos de super-

mercado cheios de roupas e sapatos usados, cremes, lanternas e/ou celulares, 

comprados e vendidos sobretudo a quem morava na rua. Já este último tipo 

de pedestre passava os dias na praça compartilhando sonhos, mágoas, bebida, 

drogas ou justamente mercadorias angariadas via caridade, esmola ou roubo 

(25/03, 26/04, passim).

Dentre os músicos de rua a desigualdade comportamental-corporal se 

expressava espacialmente, de um lado, na permanência física delongada, a voz 

cansada e rouca, no tablado sombreado da praça diante de um público cons-

tituído por poucos transeuntes e muitos não-transeuntes, que acompanhavam 

a música cantando, quando não também dançando, às vezes ao embalo da 

cachaça. De outro lado, a assimetria se exprimia através de muito “bate-papo” 

com os próprios pares, músicos ali e em outras ruas do centro, e conversa com 

a pesquisadora, nos intervalos das apresentações (26/04, 5/08)...

Enfim, todas essas regularidades relativas a técnicas corporais e inte-

rações sociais se embaralhavam de modo sui generis nos pregadores pentecos-

tais e membros das chamadas rodas de conversa de religião. A rouquidão da 

voz que esbravejava “a palavra de Jesus” emanava tanto do corpo que passava 

horas de pé ao relento, no ritmo do rodízio que assegurava a cada “pastor” 

duas horas de “oração” em um dos quadrados de fita adesiva esboçados no 

chão, audiência sobretudo masculina em volta, quanto do corpo dos integran-

tes masculinos das rodas que vociferavam contra as leituras supostamente 

equivocadas da Bíblia pelos pregadores ao lado (18/03, 13/05, 28/06, passim).

Derivadas de como esses não-transeuntes variados se serviam do corpo 

e interagiam enquanto entre eles prevalecia o comportamento corporal da 

não-circulação em meio ao trânsito, essas regras de conduta potencializam o 

leque de usos da Praça da Sé. Mas também sugerem que esses pedestres se 

situam socialmente “abaixo” dos transeuntes, embora a condição social de 

todos, quanto aos chamados diferenciais de acesso, seja afim. É no plano fe-

nomênico das técnicas corporais e das interações sociais, que está implícito 
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nos comportamentos corporais em espaços públicos como a praça-sede da 

catedral paulistana, que tais assimetrias se (re)produzem e colaboram para a 

(re)produção da desigualdade social em São Paulo.

Quanto às razões para essa configuração de corpos no espaço, as ativi-

dades sociais realizadas dia a dia pelos não-transeuntes no logradouro são 

indissociáveis das variáveis econômicas e políticas ressaltadas pela bibliogra-

fia anteriormente referenciada. Mesmo os estudos sobre os usos dos espaços 

públicos centrais nas cidades brasileiras destacam a relevância analítica de 

um ou mais desses aspectos.

A dificuldade é que tais indicadores não explanam as desigualdades 

corporal-comportamentais. Ajudam a compreender o porquê da presença de 

tanta gente que não transita pela praça dia a dia, em meio à quantidade de 

transeuntes e às vigorosas pressões político-administrativas e mesmo urba-

nísticas em prol do comportamento corporal do trânsito (os setores do logra-

douro que etnografei não contam com nenhum único banco de praça). Mas 

não fica claro por que há quem use corporalmente a praça como o faz, espa-

lhando corpo e comida, cadeiras e sacolas pelo espaço enquanto outros apenas 

passam, impessoais, por ali.

É aqui que destaco analiticamente processos históricos, em particular 

a densidade histórica desses padrões de uso corporal da Praça da Sé – suas 

datas históricas, como propôs Lefebvre no método regressivo-progressivo, que 

permite identificar e explanar o papel mediador da historicidade no espaço 

produzido pela mediação dos usos cotidianos de espaços empiricamente dados 

(Frehse, 2014). Resultados de outra investigação (Frehse, 2011) permitem sin-

tetizar que a regra da passagem regular e impessoal pelo logradouro é padrão 

de comportamento corporal que passou a ser socialmente valorizado, como 

signo de civilidade, nas ruas e praças do centro de São Paulo em especial nas 

décadas finais do século XIX, quando a cidade virou palco de intensas trans-

formações socioeconômicas, demográficas, políticas, urbanísticas e culturais 

relativas à realidade social e cultural tão frequentemente sintetizada nas ci-

ências sociais como modernidade, em meio à crise final da escravidão africa-

na no Brasil. Já a regra da permanência física regular ali é mais antiga, passí-

vel de ser rastreada no mínimo na primeira metade do século XIX. 

Mas e os padrões referentes em especial às técnicas corporais dos não-

-transeuntes da Praça da Sé em 2013? De fato, eles dependem de objetos ma-

teriais e de modos de agir e de pensar ali, cuja data histórica parece ser bem 

mais recente: por exemplo, os jornais paulistanos noticiam a presença de pre-

gadores na Sé no mínimo desde a década de 1980 (Não assinado, 1986). Entre-

tanto, também a possibilidade histórica de tais regularidades reside no passa-

do ainda colonial: são variações contemporâneas do vigor da regra da perma-

nência física regular em espaços do mais amplo acesso possível a informações 

e gentes.
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Por tudo isso, o argumento é de que a desigualdade comportamental-

-corporal em questão integra uma história social já secular de padrões de con-

duta em praças centrais como Sé. O deixar-se ficar e a circulação impessoal 

coexistem ali sobretudo desde o fim da escravidão africana – quando vias e 

logradouros se tornaram legalmente acessíveis a todo e qualquer pedestre em 

qualquer hora do dia e da noite, o que, durante os idos escravistas, fora inter-

ditado a cativos (Frehse, 2011: 531-67). A contundência de tal coexistência no 

logradouro em 2013 sugere que a historicidade de ambas as regras parece ser 

bem mais lenta do que aquela das transformações urbanísticas, socioeconô-

micas e mesmo das mudanças nos perfis sociais e culturais dos pedestres da 

praça nas últimas décadas. 

Se essa forma de desigualdade sinaliza para uma clivagem social entre 

transeuntes e não-transeuntes na Praça da Sé, uma segunda indica que, mes-

mo entre os aparentemente iguais na pobreza, há assimetrias. São disparida-

des morais, relativas ao posicionamento diversificado de alguns não-transeun-

tes no espaço social paulistano pelo fato de uns serem associados por outros 

a representações socialmente mais ou menos valorizadas como éticas, estéti-

cas – como guias de ação (Lefebvre, 1980: 81). Representações remetem a “pre-

senças do ausente” (Lefebvre, 1980: 53), símbolos que nascem no imaginário e 

por meio dos quais grupos se representam para si e para os outros. Tendo-se 

em conta que é por se ligarem a valores que as representações guiam a ação, 

Lefebvre encontra mais uma vez Goffman (1967: 48), para quem uma regra de 

conduta é “guia para a ação, recomendada não por ser agradável, barata ou 

efetiva, mas por ser adequada ou justa”.

De fato, a possibilidade de apreensão empírica de desigualdades morais 

na Praça da Sé depende de se atentar para a lógica classificatória que permeia 

o imaginário dos não-transeuntes sobre o logradouro e os pedestres habituais 

ali, considerando que imagens estão dentre as formas que assumem as repre-

sentações (Lefebvre, 1980: 240). Notadamente uma representação valorativa se 

insinuou a mim verbalmente, durante conversas e comentários na minha fren-

te em meio aos usos ocupacionais e de sociabilidade do espaço anteriormente 

evocados: a Praça da Sé como lugar de atividades sociais e tipos humanos 

moralmente condenáveis. Foram reveladoras nesse sentido, de um lado, ima-

gens definidas do logradouro, do ponto de vista da presença humana ali; de 

outro, imagens efêmeras de não-transeuntes precisamente acerca de seus pa-

res situados respectivamente a pouca distância física dali.

Um dos sapateiros do setor triangular foi ferino, quando o conheci: 

“aqui é o crime, aqui é a Praça da Sé. [...] Ninguém dá nada pra ninguém aqui 

não; é tudo a mesma malandragem. [...] Na Sé ninguém é amigo, não” (4/02). 

Ao que um autodenominado camelô acrescentou: No passado a praça “era 

considerada cartão postal de São Paulo”, mas depois “encheu de mendigo, dor-

mindo na praça [...]. Antes não tinha maloqueiro, mendigo dormindo” (4/02). 
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Para um engraxate, no dia em que se dispôs a conversar comigo, o “único 

problema” da Praça da Sé seria “esse pessoal largado aí, morador de rua” (7/06). 

Um pregador, enfim, foi mais vago, mas a conotação moralmente negativa 

reapareceu: a Sé seria uma “selva de pedra” onde ele nunca teria tido “proble-

ma com ninguém” (28/06). 

Os comentários sugerem uma valoração moralmente negativa não ape-

nas de atividades há muito socialmente marginalizadas no espaço social pau-

listano – a mendicância, o morar na rua, a “malandragem” (Stoffels, 1977) –, 

mas de seus supostos protagonistas. Não é a condição social pobre de mendi-

gos e moradores de rua o problema, mas atributos comportamentais suposta-

mente indevidos implícitos na mendicância e no morar na rua.

Trata-se de imagens do espaço marcadamente valorativas, impregnadas 

de concepções morais sobre o quê e, sobretudo, quem seria certo ou errado, 

bom ou ruim ali. É como se o logradouro contivesse “em si” pedestres carac-

terizados por traços morais valorativamente negativos, por referência ao es-

paço social paulistano: a aptidão para o crime, para o não-trabalho implícito 

nas noções de maloqueiro, mendigo.14 Se quem passa os dias na praça é pobre, 

portanto socialmente inferior, nem todos são moralmente baixos. 

Quanto às imagens sobre os pedestres habituais do espaço, foram cons-

tantes as observações moralmente ácidas que os não-transeuntes faziam uns 

dos outros na minha frente, em meio ao e apesar do muito que os unia social 

e fenomenicamente no logradouro, dia a dia. Às vezes a crítica se insinuava 

no plano religioso, como a de um engraxate aos participantes das rodas de 

conversa de religião (seriam “fariseus” descrentes de Jesus – 4/02) e a uma 

moça que, aparentemente bêbada, certo dia polemizou com um pregador em 

ação (é “mal da cabeça” – 25/02). Já para um pregador, seriam os “fariseus” os 

doentes mentais (13/05), enquanto, por sua vez, para um dos debatedores de 

religião era um pedinte aleijado esparramado pelo chão com sua muleta que 

“tem verme, não acredita na Bíblia” (8/02). Em todos esses casos, diferenças 

religiosas aparecem associadas a atributos morais com clara conotação nega-

tiva. O resultado representacional é a explícita desigualdade moral entre quem 

segue e não seguiria os preceitos religiosos nos quais os autores de tais co-

mentários creem.

Um segundo pomo simbólico de discórdia moral era o comportamento 

feminino. Ou melhor: associações simbólicas entre determinado idioma cor-

poral feminino e certas práticas de sexo. Como já demonstrei (Frehse, 2013c: 

122), provêm de mulheres os comentários mais mordazes sobre, por exemplo, 

ser “mulher sem vergonha, vagabunda, [...] perdida” a moça que, sob aparente 

efeito de drogas e trajando shorts e camiseta, esbravejou contra o pregador 

(25/02); ou o fato de que uma moradora de rua “dorme toda noite com um 

cara diferente”, sendo “mulher da vida, vadia”: “nem” o seu “marido” então 

atual, também morador de rua, “quer saber dela” (7/06). Cabe, entretanto, sa-
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lientar que homens também contribuíam para o repertório da depreciação 

moral feminina. Um dos sapateiros do setor triangular da praça comentou 

comigo acerca de uma vendedora de cigarros de aparência física “masculini-

zada”: ela seria “um sapatão; quando você conversar com ela, vai levar uma 

cantada” (12/04). 

Uma terceira pecha associada por não-transeuntes a seus pares era a 

de “gente que rouba”. Comentou comigo uma moradora de rua de mais de 

cinquenta anos sobre uma jovem moradora de rua que, grávida de 22 anos, se 

encontrava a poucos metros dali: “ela tá roubando muito” (5/04). Nesse mesmo 

dia, mais uma moradora de rua esbravejou contra os roubos na praça, mas a 

autora seria outra: justamente outra mulher que, como ela, integrava uma 

“maloca” (grupo espacialmente enraizado) ali e, “zuretada”, teria levado a sua 

mochila.

E assim chego a um quarto critério simbólico a subsidiar a depreciação 

moral de uns por outros: um estado mental supostamente doentio, ligado ou 

não à drogadição (inclusive de bebidas). É uma variável classificatória sobre a 

qual também já discorri alhures (Frehse, 2013c: 121). Aqui, saliento apenas que 

se trata de poderoso parâmetro simbólico a desigualar moralmente mesmo os 

mais iguais, como as duas moradoras de rua referenciadas anteriormente, mas 

também dois engraxates: o primeiro comentou comigo que a cadeira de engra-

xar do segundo seria “prateada” porque este “não bateria bem da cabeça” (27/05).

À luz dessas vertentes classificatórias da desigualdade moral, espero 

ter demonstrado que estamos em face de mais uma forma de desigualdade 

cuja forma de expressão espacial primordial é o idioma corporal dos não-tran-

seuntes. São os signos relativos à aparência física e a atos pessoais diversos 

que medeiam a avaliação moral negativa de uns por outros. E crucial é: moral-

mente condenável é sempre o outro.

Esta lógica classificatória evidencia uma forma de assimetria alheia aos 

processos econômicos e políticos, aos atores e instituições presentes na biblio-

grafia anteriormente revisada. O que não surpreende, considerando-se que os 

estudos se pautam nas desigualdades entre pobres e ricos no espaço urbano, 

passando ao largo daquelas passíveis de se reproduzirem entre os pobres pela 

mediação do espaço.

Como explicar tal desigualdade moral? Também nela reconheço heran-

ças de uma regra de interação social de longa duração nas ruas e praças cen-

trais de São Paulo. Refiro-me àquilo que, em outro momento (Frehse 2011: 254), 

chamei de pessoalidade, vinculação simbólica que o pedestre, pela mediação de 

seu idioma corporal na rua, nutre voluntária ou involuntariamente com o todo 

social em que se situa. Mas, ao mesmo tempo, tudo é diferente do passado. É 

que numa praça multitudinária como a Praça da Sé de 2013, onde poucos não-

-transeuntes se conheciam pessoalmente, a única vinculação simbólica possí-

vel diz respeito aos atributos morais do pedestre que o idioma corporal pode 
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revelar. Daí que falo em pessoalidade moral, padrão de interação social que 

afasta o logradouro das ruas e praças que o contato com a bibliografia sobre 

a rua no Brasil deixou entrever (Frehse, 2013c: 123).

E assim há como, enfim, deixar para trás os corpos dos pedestres da 

praça-sede da catedral paulistana. Os corpos e a praça se revelam espaços 

prenhes de uma dinâmica normativa de natureza simbólica que dota o espaço 

do debate sobre a desigualdade social no Brasil urbano do presente de globa-

lização econômica de contornos metodológicos e teóricos pouco usuais que 

há, enfim, como evidenciar de maneira sintética.

INTERLOCUÇõES OUTRAS

Produto de uma atenção investigativa explícita a espaços diversos – dos em-

piricamente observados aos teoricamente construídos e vice-versa, mas sem-

pre passando pelos etnograficamente percebidos e vividos –, este estudo aca-

ba por ir ao encontro de um espaço outro, ainda. Penso num campo de discus-

sões que apenas desde o início do século XXI, e a partir de solo alemão, tem 

merecido atenção sistemática do pensamento sociológico (Frehse, 2013d: 10): 

o debate em torno da dimensão espacial das práticas sociais. Como será que 

materializações físicas e/ou de representações simbólicas de relações simul-

tâneas entre bens materiais e/ou imateriais interferem (ou não) em modos de 

agir, sentir e pensar socialmente? As sínteses simbólicas mais acabadas de tais 

conjuntos de vínculos pautados na concomitância são justamente categorias 

linguísticas relativas a “espaço”, com acepções etimológicas e semânticas que 

variam com o respectivo contexto sociocultural e histórico.

Em meio a tantos espaços, assumi uma perspectiva sui generis acerca 

das relações dos pedestres em particular com espaços públicos como a Praça 

da Sé paulistana “comercial e útil” de 2013 pela mediação dos padrões de uso 

de seus próprios corpos (outros espaços) ali e então através do idioma (justa-

mente corporal) pelo qual se comunicam socialmente, vieram à tona duas 

formas de desigualdade social que estão virtualmente ausentes do debate so-

bre o tema, quando o assunto são cidades brasileiras dos últimos 25 anos. Se 

fugiria aos limites deste texto aprofundar-se nas razões para este estado da 

arte, a análise sugere dois aspectos que gostaria, aqui, ao menos de tangenciar.

Refiro-me, em primeiro lugar, à importância metodológica que no de-

bate assumem, mesmo que de modo tácito, teorias de estratificação social, 

abordagens que privilegiam diferenças e diferenciações entre grupos sociais 

distintos – “classes”, “camadas”. Mesmo que indiretamente, é o campo dos 

estudos sobre esse tema sociológico que acaba por ser mobilizado toda vez 

que a pergunta da desigualdade social é enfrentada analiticamente com o 

olhar teórico atento às disparidades entre ricos e pobres, elites e classes po-

pulares etc. Nada disso é problema quando a realidade empírica pesquisada 
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“pede” esse tipo de tratamento e interpretação. Mas e quando não é explícita 

nesse sentido, como é o caso dos padrões de uso corporal, pelos pedestres, de 

um espaço público como a Praça da Sé paulistana em 2013?

Ligado a esse aspecto, há um segundo, a ser considerado quando se 

reflete sobre os porquês do enfoque investigativo costumeiro das ciências so-

ciais em desigualdades entre grupos sociais nas cidades brasileiras. Trata-se 

justamente do objeto investigativo priorizado a cada vez, por referência à di-

mensão social do espaço. O intuito de contribuir para o debate sobre proble-

mas como segregação e estrutura socioespacial, por exemplo, conduz o pes-

quisador instantaneamente a preocupar-se com padrões de habitação nas ci-

dades. Ora, habitar pressupõe fixação espacial, um uso específico do espaço 

que, embora fundamental e eivado de formas e causas de desigualdade social 

decisivas, não é de forma alguma o único que vige em nossas urbes.

Marcada pela ênfase epistemológica nas regras de uso que os pedestres 

fazem de seus próprios corpos em espaços públicos centrais como a praça-sede 

da catedral metropolitana paulistana, parece-me que a interpretação aqui de-

senvolvida acaba por se inserir em um espaço cognitivo ainda pouco explorado 

pelos estudos dos vínculos entre desigualdade social e espaço urbano no Brasil 

atual. É a seara da dimensão simbólica das desigualdades: como processos so-

ciais de atribuição de significados pela mediação de classificações, noções de 

natureza representacional, contribuem para a (re)produção de assimetrias de 

posicionamento social, na atualidade. Na verdade, mesmo nos estudos urbanos 

internacionais essa preocupação tem sido mais associada à problemática da 

diferença do que àquela da desigualdade (Harding & Blokland, 2014: 171-218).

Com efeito, o assunto vem sendo trabalhado sobretudo por teóricos 

sociais que associam desigualdade, cultura e história, ao refletir sobre os atu-

ais tempos de globalização.15 Se esse leque de abordagens abre todo um espa-

ço de aproximação com quem, como eu, se preocupa com a mecânica simbo-

licamente fugaz e historicamente profunda que permeia a (re)produção da 

desigualdade social no Brasil na seara da vida cotidiana, o fato é que, ao mes-

mo tempo, uma diferença-distância significativa se impõe. É que falta espaço... 

Não me refiro àquele de natureza relacional que, embutido na noção de 

figuração de Norbert Elias, tem sido utilizado para apreender as desigualdades 

interdependentes que se (re)produzem na América Latina para além das fron-

teiras nacionais (Costa, 2011; Braig et al., 2013: 11). Penso no espaço urbano da 

região e, em particular, do Brasil e, ali, em espaços públicos e corporais como 

os que aqui importaram. Tudo isso ao mesmo tempo, pela mediação do corpo 

humano, que é espaço do espaço público do espaço urbano. E, por tudo isso, 

no mesmo espaço pela mediação do tempo, evidenciando a seu modo que o 

tempo se distingue, mas não se separa do espaço.

Recebido em 22/09/2015 | Aprovado em 08/01/2016
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 NOTAS

1  Artigo elaborado no âmbito de um fellowship no Research 

Network on Interdependent Inequalities in Latin America 

da Freie Universität Berlin, entre fevereiro e abril de 2014. 

Todas as fotografias foram feitas por mim (© Fraya Frehse).

2  Referenciarei sobretudo publicações acessadas via levan-

tamento no Ibero-Amerikanisches Institut e na Freie Uni-

versität Berlin entre abril e julho de 2014, com base em 

combinações em inglês, espanhol e português dos termos 

cidade, espaço urbano, América Latina e Brasil com desi-

gualdade (social), pobreza, segregação, marginalidade (so-

cial/urbana), vulnerabilidade social, vida cotidiana. Agra-

deço aos professores Sérgio Costa e Martina Sproll, e aos 

estudantes-assistentes Florian Lutz e Fabio Santos pelo 

apoio institucional e logístico que viabilizou a investigação.

3  Ver, entre outros, Kowarick (1979, 2000, 2009, 2011), Martins 

(1997, 2002, 2008a, 2011), Ribeiro (2000a, 2001/2002), Ribei-

ro & Santos Jr. (2007), Caldeira (1997, 2000), Torres et al. 

(2004), Marques & Torres (2005), Marques (2010, 2014, 2015).

4  Conduzido a partir de fevereiro de 2013, o trabalho de 

campo consistiu em observação participante pautada so-

bretudo em observação direta e conversas informais com 

os não-transeuntes do logradouro acerca de suas concep-

ções sobre aquele espaço, usuários e usos deste. Para de-

talhes sobre a localização mais recorrente dos tipos de 

não-transeuntes no logradouro e a dinâmica de interação 

social durante a etnografia, ver, respectivamente, croqui 

e esclarecimentos em Frehse (2013c: 106-113).

5  Ver, entre outros, Caldeira (2000: 12), Torres et al. (2004: 1), 

Marques & Torres (2005: passim), Martins (2011: 13), Villaça 

(2011: 37).

6  Entretanto, foi sobretudo pela pena de terceiros em con-

tato com as publicações do autor desde o fim dos anos 

1960, que o problema frutificou em estudos de influência 

significativa na discussão aqui em foco. Penso no Manuel 

Castells (2000) que conviveu com Lefebvre em Nanterre 

nos anos 1960, e cuja “questão urbana” impactou de modo 

decisivo na abordagem pioneira de Lúcio Kowarick (1979) 

acerca da “espoliação urbana” na São Paulo dos anos 1970. 

Ademais, relembro Edward Soja (1989), um dos raros a 
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atribuir o seu “spatial turn” a Lefebvre, e cuja abordagem 

transparece na explanação precursora de Teresa Caldeira 

(2000) sobre a questão de interesse aqui.

7  Ver, para uma exceção, Marques (2005: 37).

8  Por referência às políticas públicas, o autor associa as dis-

paridades de acesso à “vulnerabilidade de ativos” de Ca-

roline Moser (1998) e, no caso do mercado de trabalho, à 

“estrutura de oportunidades” de Kaztman (1999). Ver, para 

uma síntese do debate, Marques (2005: 41-43).

9  Ver, entre outros, Martins (1997, 2001, 2002, 2008a, 2011), 

Villaça (1998, 2011), Kowarick (2000, 2009), Ribeiro (2000a, 

2002), Caldeira (2000), Ribeiro & Lago (2001), Telles (2001), 

Carvalho (2001), Lago (2001/2002), Sposati et al. (2004), Tor-

res et al. (2004), Marques & Torres (2005a), Raichelis (2006), 

Ribeiro (2006), Garcia (2006), Ribeiro & Santos Jr. (2007), 

Marques (2010, 2014, 2015).

10 Ver Martins (1997: 18) e, na chave interpretativa dos dife-

renciais de acesso, Marques (2005: 47).

11 Convém lembrar que, nos anos 1950 e 1960, se discutia 

bastante em termos de cultura da pobreza; entre as déca-

das de 1960 e 1970, de marginalidade social; a partir dos 

anos 1980, sobretudo com base em exclusão social e, a 

partir dos anos 2000, também em vulnerabilidade social 

– categorias cujo conteúdo ideológico nem sempre é estra-

nhado. Para revisões bibliográficas sobre periferias e se-

gregação, ver, entre outros, Espaço & Debates (2004), Mar-

ques (2005: 21-44), Bógus (2009); sobre favelas, ver Valla-

dares (2005); sobre gentrificação, Rubino (2009). Para críti-

cas do conteúdo ideológico de marginalidade social, ver 

Paoli (1974), Kowarick (1975) e Foracchi (1982); de exclusão, 

Martins (1997: 25-38; 2002: 25-47).

12 Assim, a bibliografia vai ao encontro de uma tendência 

epistemológica comum nos estudos urbanos internacio-

nais atuais: assumir os usos de espaços públicos urbanos 

como “expressões espaciais de diferenciação”, ou seja, do 

estabelecimento de limites intergrupais por critérios de 

gênero, de raça/etnicidade, de idade, sexualidade e classe 

social (Harding & Blokland 2014: 185-214).

13 Os números entre parênteses indicam dia e mês da situa-

ção respectivamente etnografada.
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14 Sobre a noção de maloqueiro nesse contexto, ver Frehse 

(2013c: 119).

15 Penso em autores que pesquisam empiricamente, por 

exemplo, as interconexões históricas e transnacionais de 

classificações sociais como classe, raça e etnia, na região 

(Costa, 2011); estruturas sociais pré-capitalistas e o dis-

curso científico sobre o capitalismo (Rehbein & Souza, 

2014); enfim, a própria natureza da cultura (Reygadas, 

2015). Isso embora haja também quem, na chave goffma-

niana, enfoque os processos sócio-históricos embutidos 

na dimensão interacional das desigualdades, evidencian-

do como percepções cotidianas de assimetrias entre indi-

víduos e entre indivíduos e instituições, na América Lati-

na, se expressam no plano da interação social (Araujo, 

2013).
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DA DESIGUALDADE SOCIAL NOS ESPAÇOS 

PúBLICOS CENTRAIS BRASILEIROS

Resumo

As ciências sociais dedicadas à desigualdade social nas 

cidades brasileiras ressaltam o papel que a distribuição 

residencial dos grupos sociais no espaço urbano tem exer-

cido na produção e/ou reprodução das assimetrias de po-

sicionamento social, com a aceleração da globalização 

econômica desde a década de 1990. Mas o que ocorre em 

espaços receptivos à diversidade social como a Praça da 

Sé, em São Paulo, nos dias úteis da semana? Submeto da-

dos etnográficos registrados em 39 tardes de segundas e 

sextas-feiras úteis em 2013 ao prisma metodológico dia-

lético e fenomenológico lefebvriano e goffmaniano. Busco 

responder como e por que o uso que os pedestres fizeram 

corporalmente desse logradouro então pode interferir na 

(re)produção da desigualdade social na São Paulo desta 

segunda década de século XXI. Virão à tona, assim, secu-

lares desigualdades comportamental-corporais e morais. 

ON SOCIAL INEQUALITY IN THE BRAzILIAN  

CENTRAL PUBLIC SPACES

Abstract

The social sciences on social inequality in Brazil empha-

size the role that the residential of social groups in urban 

space plays in the production and/or reproduction of asym-

metries of social positioning, with the acceleration of eco-

nomic globalization as of the 1990s. But what happens in 

urban spaces that, like the Praça da Sé, in the city of São 

Paulo, are highly open to social diversity during workdays? 

The ethnographic data based on the observation of 39 Mon-

day and Friday afternoons in 2013 is submitted to a Lefe-

bvrean and Goffmanian  dialectical and phenomenological 

perspective. I aim to answer how and why the bodily use 

pedestrians made of this place may interfere in the (re)

production of social inequality in São Paulo in this second 

decade of the 21st century. Hence secular body-behaviour-

al and moral inequalities will come to the fore. 
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It was after three in the afternoon when Fabiano Kaxinawá and his brother Leop-
ardo suggested that the rite’s participants take a walk through the forest located 
close to the property where the meeting would be held later. One of the non-in-
digenous organizers told the group that the locale is very sacred having once been 
the habitat of extremely wise monkeys: Guapimirim is situated near to a forest 
reserve in the state of Rio de Janeiro where archaeologists found fossils of pri-
mates that inhabited the region millions of years ago. He added that it would be 
a unique opportunity to witness an ancestral ritual of discovering the forest pre-
served by the Kaxinawá people in a place energetically linked to humanity’s an-
cestral past. During the walk, small monkeys appeared in the canopy of one tree, 
jumping from branch to branch. Everyone stopped to look, especially those in the 
rear group. Some took photos with their mobile phone cameras while others ob-
served the movement of the small primates attentively. They were beautiful and 
inspired in the visiting city dwellers the idea that the forest should be preserved, 
as one of the organizers had remarked at the start of the walk. The enchantment 
and fascination awoken by this moment drew gasps from participants and quick-
ly became a sublime experience for some of them. A few seconds after the sight-
ing of the primates was announced by a young woman wearing a diadem of flow-
ers, the shaman uttered a phrase that went down like a bomb with the rite’s 
participants and organizers: “Just think how delicious these monkeys would be 
on the barbecue!” The shaman’s proposal left everyone shell-shocked. The expres-
sion on the face of each participant clearly showed the lack of understanding of 
what was happening.2

The above passage is taken from field notes made during my ethno-

graphic research on an urban curing rite involving the consumption of aya-
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huasca. Conducted by two young Kaxinawá shamans3 and organized by a group 

of Jungian psychologists, these Nixi Pae rites were offered on a regular basis 

between 2007 and 2011 to educated, middle-class people in large Brazilian 

cities like Rio de Janeiro and São Paulo. Approaching shamanism as a dialogi-

cal category and urban shamanism as an important contemporary develop-

ment of this dialogue, the principal objective of this article will be to call at-

tention to a communicative device that mediates the mutual comprehension 

of the parties involved in these dialogues: namely, communication through 

equivocations. 

Setting out from real world situations experienced at close hand over 

the course of a four-year period of field research into the Nixi Pae rites, the 

article looks to promote a discussion on the equivocal compatibilities that 

enable interactions between Amerindians and non-Amerindians in this con-

text of urban ayahuasca consumption. The notion of equivocation explored in 

this text implies that sharing a certain language that employs synonyms from 

distinct cultural codes does not exclude the possibility of people believing that 

they are understanding each other, even though they are speaking about very 

different things (Viveiros de Castro, 2004). The ethnographic data collected 

during the period of fieldwork suggests that the urban rites of Nixi Pae explore 

the equivocal compatibilities between two terms that give rise to the com-

munication in play: Yube and the unconscious.

THE NIXI PAE RITES

The Nixi Pae rites are Kaxinawá rituals where ayahuasca is consumed with the 

intention of acquiring knowledge and control over the different agents in-

volved in events that encompass the question of health, preventing diseases 

and presenting itself as an instrument of negotiation in a world where many 

diseases are considered to result from the vengeance of the doubles of con-

sumed animals (Lagrou, 2008). Nevertheless, this was the name chosen by two 

young shamans from the same ethnic group to denominate therapeutic en-

counters held in some of Brazil’s major cities, like Rio de Janeiro and São 

Paulo, in which cures are obtained through the consumption of the Amazo-

nian drink.4 While one of the shamans was responsible for the rites performed 

in São Paulo, the other, his brother, was responsible for conducting the rites 

in Rio de Janeiro. Sporadically the two brothers met at rites in São Paulo, Rio 

de Janeiro and some held in the city of Florianópolis. The rituals in these two 

major state capitals were held monthly, attended by an average of thirty peo-

ple who would meet at ranches, farms and other locations close to urban 

centres to consume the Amazonian drink within the Huni Kuin tradition. Called 

the ‘Nixi Pae ritual’ by the organizers, the main objective of the encounters, as 

explained in the publicity materials, is the search for a ‘cure’:
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An ancestral curing ritual of the Huni Kuin people (also known as Kaxinawá) with 
the sacred ayahuasca drink (soul medicine) under the guidance of the shaman 
curer from the Kaxinawá Amazon, born in the Belo Monte village in the municipal-
ity of Rio Jordão, in Acre [state].

The Huni Kuin Knowledge and the Force of the Amazonian Forest: The Huni Kuin 
(Kaxinawá) people have a deep knowledge of the science of the forest and its 
mysteries. All knowledge is transmitted through Nixi Pae (Ayahuasca). In the cer-
emonies conducted by the shaman, the sacred drink indicates the paths to follow, 
teaches, cleanses and clarifies. It comprises a powerful cure at various levels 
(Publicity material, 2006).

The shamans belong to a family with an extensive tradition in shaman-

ism and in positions of leadership. For this reason they were taught from 

childhood to defend the interests of their people in the big cities. The brothers 

are natives of the municipality of Rio Jordão, in Acre, close to the border with 

Peru. By their own account, they have consumed ayahuasca since the age of 

eight. The youngest was born in 1984 and left the village of Belo Monte aged 

thirteen to study at primary school in Rio Branco. The paternal grandfather of 

the two shamans is Sueiro Cequeira Sales Kaxinawá. Sueiro and his own broth-

er Getúlio were responsible for the first demarcation of lands in the Rio Jordão 

region, supported by the anthropologist and then FUNAI employee Terri Aqui-

no, expelling the rubber extraction bosses and creating Acre’s first indigenous 

cooperative (Iglesias, 2008). The maternal grandfather of the two shamans was 

recognized a specialist in plants and an important shaman, Sheimutu. The 

shamans’ mother is a leading artisan and specialist in the Huni Kuin graphic 

designs, while their father is Siã Kaxinawá, today the most powerful and well-

known figure of their people. Born in 1964, Siã was a student from the first 

indigenous teacher training class of the Acre Pro-Indian Commission 

(Comissão Pró-Índio no Acre: CPI-AC) and went to live in Rio Branco while still 

young where he became an influential political representative in the creation 

of the Acre Union of Indigenous Nations (União das Nações Indígenas do Acre), 

working in a political alliance with Chico Mendes in the 1980s. Since 1988 he 

has been president of the Kaxinawá Rubber Tappers Association (Associação 

de Seringueiros Kaxinawá: Askarj).

Compared with indigenous peoples from other ethnic groups, or even 

other Kaxinawá, the Huni Kuin brothers achieved something in approximately 

five years that no other shaman had achieved, providing indigenous therapeu-

tic curing rites for non-Amerindians. The young men left their village in Acre 

and were soon welcomed at New Age spirituality centres that included the 

urban ritual of Nixi Pae among their mosaic of traditional knowledge practices, 

alongside yoga, biodance, acupuncture, shiatsu, shamanic rites of North Amer-

ican peoples, diverse massage techniques and alternative therapies. Between 

2006 and 2009 the Nixi Pae encounters took place in Rio de Janeiro and São 

Paulo simultaneously. These encounters stimulated the formation of a hetero-



162

forest shamanism in the city: the kaxinawá example
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 1
59

 –
 1

79
, a

br
il

, 2
01

6

geneous group of residents from the cities who shared an interest in preserv-

ing the culture of the Kaxinawá people, calling themselves ‘Huni Kuin guard-

ians.’ This group, which is responsible for organizing the encounters in these 

two cities, sponsored three trips by the shamans to Europe to perform the 

ayahuasca consumption rites. As well as the rites, the shamans offer talks, 

workshops and dance presentations.

The main organizer of the Nixi Pae rituals in Rio de Janeiro is the white 

wife of one of the shamans, Fabiano. She is a psychologist whose postgraduate 

research concluded with the presentation of a Jungian-inspired monography 

on the visions provoked by consuming ayahuasca. Since then she has pre-

sented herself professionally as a transpersonal psychologist working along 

Jungian lines. She runs a variety of courses in emotional relearning through 

art therapy, as well as travelling the Red Road5 of shamanism since 2000. The 

psychologist says that she is initiated into the Huni Kuin and Ojibwa shaman-

ic traditions.

In this context of urban consumption of ayahuasca, the equivocal com-

patibilities that enable interactions between Amerindians and non-Amerindi-

ans were observable as soon as the couple got together, when the main terms 

of the dialogue were put into practice during the ritual: Yube and the uncon-

scious. Ayahuasca consumption places on an equal footing, within a dialogical 

context, aspects from an Amazonian cosmology contributed by the Kaxinawá 

shamans, and traces of the worldview developed by Jung contributed by the 

shaman’s wife. By presenting a number of interactive contexts that include 

and extend beyond the spatiotemporal axis of the rite itself, I seek to explore 

the equivocal sensation of mutual comprehension that unfolds as a result of 

the ‘synonymy effect,’ which, for example, places spirits and mythological be-

ings on the same level as psychological and emotional states, creating a met-

aphorical continuum between those involved in the communication. We 

should explore a little more closely how this communication unfolds during 

the ritual moment.

YUBE AND UNCONSCIOUS IN THE RITUAL PROCEDURES

 

Over the four years of research (2007-2011) I participated in eighteen rites, 

twelve in the city of Rio de Janeiro, three in São Paulo6 and three in Florianópo-

lis. After taking part as a spectator in two encounters, I introduced myself to 

the group as a researcher from the area of social sciences who was interested 

in producing a doctoral thesis on the rites and their repercussions in the con-

temporary world. Welcomed by the shaman and by the organizers as one of 

the ‘Huni Kuin guardians,’ I was authorized to participate in different stages of 

these rites and in events connected to them, observing small particularities 

of this dialogue realized through equivocations enabled by the ayahuasca en-
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counters. The Nixi Pae rites that I was able to accompany during my research 

almost always followed the same procedures.

Ideally the ceremony was held in locations at some distance from the 

city and containing natural attractions like forests and rivers. The participants 

are greeted by the shaman’s wife and by the owner of the venue where the 

ceremony will be held. For three or four hours the participants of the rites have 

time to get to know each other, exchange experiences and observe Kaxinawá 

objects – baskets, necklaces and other craft objects – typically sold at impro-

vised stalls. Called by some the ‘curing circle,’ ‘shamanic circle’ or ‘circle of 

truth,’ the place where the rite takes place should be surrounded by greenery, 

rocks and grass, and allow a circle to be formed around a bonfire. Most times, 

the rites are preceded by another ceremony known as the ‘sweat lodge’ or the 

‘temazcal ceremony,’ conducted by a therapist trained in American shamanism, 

including initiation into the Lakota tradition.7

The Nixi Pae rite begins with the shaman’s wife asking to speak. In her 

introduction she says that everyone is gathered there to discover a little about 

the path of light walked by the peoples of the forest for millennia. This mo-

ment will afford the people of the cities the unforgettable experience of learn-

ing about and experiencing the path. According to the psychologist, this is a 

knowledge that, despite all the attempts by white people to contaminate the 

path through their politics, economics and religion, it has remained intact for 

millennia, dormant in our unconscious. She reminds the participants that the 

path of ayahuasca is the path of light and love, the opposite path to the city. 

According to the organizer, this is why vomiting or unpleasant feelings may 

become manifest during the journey, since a purification towards the truth is 

undertaken over the course of the ceremony. She continues her talk by telling 

those present that other religious groups and currents use the Amazonian 

drink as a spiritual tool for the same purpose of attaining self-knowledge. How-

ever, the urban Nixi Pae rites diverge from these other approaches since they 

are pure rites based on ancestral knowledge rather than the outcome of a 

mixture of religious practices. She explains to those present that the journey 

made through ayahuasca will be conducted by the white Yube, a mythic being 

that embodies the essence of all things, which for the Kaxinawá assumes the 

form of a snake. She also recalls that this representation is present in Kaxinawá 

culture, in their paintings, designs, motifs, and even in the panoramic view 

that they have from the air when they fly over the rivers in Kaxinawá lands.

After this explanatory introduction, it is the shaman’s turn to speak. He 

begins by thanking everyone for coming, remarking that the moment is very 

special for his people: from a young age the Kaxinawá go into seclusion in the 

forest in order to learn about plants. Drawing an analogy with “white people’s 

schools,” the shaman tells everyone that this is the moment for him to become 

the teacher. He tells the participants that he already had the chance to go to 
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indigenous school and white people’s school, and that, backed by this experi-

ence, he could assure those present that the two were undoubtedly the same 

thing: a place for transmitting knowledge. Hence, the encounter of people 

gathered to consume ayahuasca is a moment of learning and great respect for 

the things held sacred by his people. Fabiano asks the participants not to make 

jokes, laugh or disrespect the music since everything about to be transmitted 

contains what is most important for their people, hence the need for it to be 

preserved. 

As well as Nixi Pae, another two substances may form part of the curing 

process offered in these rites: rapé and kampô. The shaman says that, for the 

Huni Kuin, rapé (snuff) is a powerful medicine that connects the individual with 

the energy of Youshibu, the one who created all the things of the world. For 

this reason, the rite’s guide warns that the substance must be used with huge 

respect, since it is extremely sacred for his people. Thus rapé should never be 

mixed with alcohol, nor be taken just anywhere. According to information 

from the shaman, the rapé used by him is made from a combination of native 

Amazonian plants, including various kinds of tobacco.

In relation to the other substance, kampô, the shaman warns that it 

should not be mixed with Nixi Pae, but used only when the “effect of the aya-

huasca has faded.” In some urban Nixi Pae rites, the young shaman told a 

summarized version of the Kaxinawá myth on the emergence of kampô:

One of our people’s myths tells that one time the Indians from the village had 
become very sick. The Shaman Kampô had already done everything he could to 
cure them. All the medicinal herbs that he knew had been used, but none had 
been able to rid his people of their torment. So Kampô went into the forest and, 
under the effects of Ayahuasca, was visited by the great God. The latter carried in 
his hands a frog, from which he extracted a white secretion and taught us how 
to apply it to the sick. People say that whoever takes the vaccine and ventures 
into the forest to hunt will be lucky as the person emits a green light, the colour 
of kampô, and this attracts the game animals. So when the game approaches, the 
Indian can catch the animals and take them back to the village. (Fabiano Kaxinawá). 

After presenting the rite’s guides and all the participants, the shaman 

stands up and, a small glass bottle in hand, scatters eucalyptus essence and 

mint essence around the fire, asking the organizers to light incense to fill the 

space with the appropriate aroma for receiving the boa constrictor (jiboia) songs. 

While the shaman returns to his place in the centre of the circle, the guide 

tells everyone to close their eyes so they can enter a state of calm and tran-

quillity. He then begins to sing in the Hatxã Kuin language, accompanied by his 

wife and the other organizers. The song asks for permission from the white 

boa Yube to enter its world. The song’s words are read from a book placed in 

front of the couple, while the organizers have a sheet of paper to help them. 

After the song has concluded, there are a few minutes of silence and reflection. 

Next, the rite’s guide stands up and moves in front of the fire to serve the first 
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dose of ayahuasca from a cup held with both hands, reflecting the red light 

cast by the fire. Whispering some incomprehensible words, the shaman raises 

the cup to his mouth and blows on it a few times, uttering the following words:8 

We are gathered here to ask permission to enter the world of the white boa, always 
respecting its paths and choices, asking permission from the Huni Kuin people 
for the ‘people of the big city’ to learn a little of this wisdom, which is good wis-
dom. (Fabiano Kaxinawá).

 The shaman then begins to distribute the ayahuasca, raising the first 

cup to the fire before passing it from hand-to-hand around the circle. When 

the glass returns to its starting point, the shaman sings a quick song and then 

solemnly downs the contents himself. After drinking, the guide remains with 

his eyes closed for a few minutes, uttering words that are impossible to repro-

duce. The next person to drink is his wife, followed by the other organizers. 

The shaman sits in the middle of the circle and asks each participant to come 

over one-by-one to sit before him and receive the glass. As he hands over the 

cup, the young shaman asks each person individually whether it is the first 

time they have used the Amazonian drink. If the person has already partici-

pated in another rite with the drink, the dose is given in full. If not, the person 

receives a half dose. Whispering and blowing alternately in the participant’s 

ear, the shaman asks the person to hold the glass while he fills it with Nixi Pae. 

After ingestion, the shaman offers a bowl with fruits to alleviate the bitter 

taste of the drink. 

 A long moment of silence descends on the circle while all the par-

ticipants sit with their eyes closed. The silence is eventually broken by the 

shaman who, in a high pitch begins a song accompanied by a gourd rattle. In 

this first song, the shaman is unaccompanied by his helpers who remain busy 

tending the fire during the rite, paying constant attention to the reactions of 

the participants, especially those who are experimenting the Amazonian drink 

for the first time. Having completed the song, the shaman asks whether ev-

eryone is fine and informs them that this particular song is sung to “summon 

the force of the Huni when the Nixi Pae ritual begins” – in other words, a song 

that allows entry to the world of the boa. The first moans, vomiting and other 

reactions are observed among the participants. A sequence of songs then be-

gins which are accompanied by the organizers vocally and with percussion 

instruments such as the gourd rattle or small drums, other kinds of rattles 

and, in some cases, clapping. The songs are always preceded by a quick expla-

nation of their purpose and effectiveness. No kind of bodily expression is per-

mitted during the rite: the shamans ask the participants to remain seated and 

concentrated.

Two or three hours after the distribution of the first glass, the rite’s guide 

stands up and begins all the procedures necessary for the second dose to be 

served. Once again everyone goes to sit one-by-one in front of the shaman, who 
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follows the same formalities observed with the inaugural dose. The second 

blessing is accompanied by the song that “summons the force of the vine,” 

which should be sung with considerable concentration and determination. Af-

ter this phase, the participants are already starting to exhibit the effects of 

consuming the substance: recurrent vomiting, people wrapping themselves 

with blankets and sheets as they start to experience chills, outbursts of weep-

ing, muttering to themselves and small involuntary actions like trembling and 

yawning. At this moment the shaman chants a sequence of songs without pause, 

speaking fewer and fewer words in Portuguese. The third dose is served after 

a shorter interval than the previous one and the entire procedure repeated.

After the third ingestion of ayahuasca, the shaman may need to shift 

his attention to a few cases that are hindering the progress of activities. In 

many of the rites I attended, the shaman had to give special attention to those 

who had “passed the limit.” When the crying fits lead to shouting and brusque 

bodily movements, and the vomiting becomes constant, the resulting noise 

ends up disrupting the concentration of others. In some cases that I witnessed, 

when possession by some spiritual entity occurred, the shaman would lead the 

participant to a spot in the forest, getting the person to kneel down while he 

chanted a song more appropriate to the moment at hand.

As the first rays of sunlight appear, the shaman asks all the rite’s par-

ticipants to stand up and hold hands. A song is then begun to which everyone 

should listen with their eyes closed, since “the snake is spitting everyone out 

of its belly.” At the end of the song, with day breaking, the shaman hands over 

to his wife. The psychologist thanks the Huni Kuin people profusely, saying that 

the experience is priceless and that we owe much to this people for having kept 

this knowledge out of reach of the destruction brought by the whites. She hopes 

that the unique and deep experience leaves a definitive mark on the life of 

everyone present and that it helps towards the cure sought for each problem. 

The ritual procedures described above refer to a ‘standard rite,’ that is, 

a summary of practices that varied little during the encounters in which I took 

part. Variations in ritual procedures mostly arose from the presence of guest 

participants from other religious or spiritual orientations that “respect the 

Indians.” Although the Catholic religion is constantly accused of destroying 

Huni Kuin culture, other religions or spiritualties are welcomed in this ritual. 

During the fieldwork period I observed followers of Hare Krishna, Santo Daime, 

Barquinha, Buddhism, yoga and diverse other areas of New Age spirituality. At 

a particular point of the ritual, these people were invited to sing, play instru-

ments, speak about spirituality and even lead collective prayers.

Based on questionnaires distributed by the organizers, I was able to 

develop an informal profile of the kind of people who seek out this therapeu-

tic rite. They comprise men and women aged between twenty and seventy (the 

rituals are barred to people younger than eighteen) from the middle-upper 

class with a fairly high level of education. Participants often include people 
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with doctorates and university professors. Most had already participated in 

some activity linked to the New Age universe and, in some cases, included 

professionals from the area: yoga instructors, homeopathic doctors, holistic 

therapists.

The information gathered through questionnaires and conversations 

with the participants suggested all kinds of motives for wishing to take part 

in the rites, making it impossible to isolate any specific motivation as a con-

stant. Reasons can vary from the search for comfort after the death of a loved 

one to someone deciding to change their lifestyle and turn to the shaman for 

help in this transformation. The participants’ testimonies do, however, include 

a recurrent search for ‘re-equilibrium.’ According to participants, events hap-

pening over their lives had led to a loss of enthusiasm, vitality and even the 

will to live, depression, personal and financial problems, and inexplicable 

physical malaise – all facts interpreted by participants in the urban Nixi Pae 

rites as an imbalance in a life that was once normal. 

One of the main therapeutic potentials of ayahuasca explored by the 

urban Nixi Pae rites is the vine’s capacity to induce visions. This state gener-

ates important psychic material that needs to be interpreted by the person 

seeking the cure. During my period of fieldwork I collected approximately 150 

testimonies, texts and drawings produced by participants of the urban Nixi Pae 

rites that depict the lived experience in the world of visions. According to the 

organizers, the participant can reach the world of visions at any moment of 

the rite after ingesting the first dose of ayahuasca. During the stage of writing 

and systemizing the research data, images and accounts referring to death 

were recurrently observed.

Innumerable testimonies were collected over the research period telling 

of terrifying experiences with ayahuasca. Though the individuals, places and 

personal life stories vary, the moments of despair, compulsive crying and vom-

iting are recurrent elements in the urban Nixi Pae rites. Accounts and designs 

of dragons, flames and demons are commonplace, along with traumatic mem-

ories, symbols of death or funeral imagery. Those participants who required 

special care mainly complained of the sensation that they were dying and 

required immediate help. The large majority of the testimonies collected in 

the rites reported a pleasant feeling of relief after experiencing images of 

death and undesired states. Participants considered these latter experiences 

to be a necessary stage of the curing process.

According to the organizers, the songs are the biggest contribution 

made by the Kaxinawá people in terms of helping people access realities very 

different from their everyday lives. The sounds and melodies establish path-

ways that prevent feelings of anguish, fear and disequilibrium from taking over 

participants as they enter the world of ayahuasca. In the urban Nixi Pae rites, 

the songs are performed in the Hatxã Kuin language after the first dose of the 
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Amazonian drink are offered to the participants. The songs depict the different 

stages encountered by the individual as they become immersed in the world 

of the white Yube, with the shaman playing a decisive role in choosing the 

right song for the right moment. The names chosen for the songs relates di-

rectly to the ritual moment when they are applied: “a song for the brother who 

is feeling unwell and needs to be set back firmly on his feet,” “a song for re-

newing the body,” “a song to strengthen the mind,” “a song to cleanse and 

calm,” “a song to remove fear and restore equilibrium,” “a song with the force 

of tobacco,” “a song to remove the brother’s bad thoughts” and “a song for 

emerging from the vision with strength.” The songs are repeated over the 

course of the rite for more than six hours, interspersed with small intervals 

of silence.

After eight years promoting meetings in which people could consume 

the Amazonian drink in Rio de Janeiro, the young shaman had a vision during 

the night telling him that “he should teach the city people the correct way to 

sing.” From 2009 onward, therefore, he began to offer city dwellers a course 

translating the songs performed in the Nixi Pae rites and teaching the ‘correct’ 

pronunciation of the Hãtxa Kuin language. Lasting an hour, the class would 

begin with a Kaxinawá song chosen by the shaman, accompanied by his gourd 

rattle, followed by asking Yube for permission to transmit the songs to the 

urban residents. Assisted by his wife, the shaman would hand out a sheet of 

paper with each song, asking the participants to accompany the song in what-

ever way they felt appropriate. Subsequently he would translate the text in 

detail, replying to people’s doubts and providing the meaning for each word 

of the text, printed in full in the Kaxinawá language. Lengthy discussions 

emerged on translating the key concepts, the use of words and doubts con-

cerning the language’s grammatical rules. 

At various moments of the course the shaman would tell the students 

the correct way to pronounce certain elements, like the ‘e’ in Yube, since, ac-

cording to him: “to receive the energy and force of ayahuasca it is necessary 

to know how to sing the songs properly and know what one is singing.” “My 

objective in this class is to transmit a little of my culture and to show the right 

way of following the path of the boa.” The shaman also emphasized that the 

songs performed in the urban rites are sacred to his people and that it is his 

duty to protect and transmit them to the nawa in the city in a secure way. 

Hence, he insisted that people should not sing the songs at parties, while 

showering or in any other inappropriate situation, since he has sole and ex-

clusive responsibility for transmitting this knowledge. During the song lessons, 

Yube appears in most of the translations as an omnipresent being who rules 

the things of the world. The shaman constantly translates Yube as jiboia (boa 

constrictor), however a boa that is of everyone and for everyone: “The thought 

of the boa is planted in all people [...]. The path of the boa is for everyone [...]. 
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It is the supreme knowledge of the boa [...]. We were born with this force/With 

the force of the boa.” At the end of the translation class in which this song was 

studied, a young woman asked the shaman whether the term Yube could be 

compared to the western notion of God. After a few seconds of reflection, he 

shook his head and told the young woman;

The God of you people here in the city is not for everyone, he only stays in the 
church, in the religion and in moments of festivals; the force of the forest is ev-
erywhere and within reach of anyone. Yube is not the owner of ayahuasca in the 
forest only, it guides the work here in the city too. That’s why Yube came to bring 
cures and peace. That’s why ayahuasca is not a drug that induces madness, it is 
a drink of knowledge. (Fabiano Kaxinawá).

Although the young shaman, assisted by his wife, makes considerable 

effort to teach the residents of the big metropolises the correct way to pro-

nounce the songs and understand their content, most participants evidently 

try to accompany the melody without any notion of how the words translate 

into Portuguese. The reality of this ayahuasca consumption rite contrasts, for 

example, with the situation depicted by Rehen (2011) where Dutch followers of 

Santo Daime saw the need to learn to speak Portuguese in order to fully under-

stand the message transmitted by the hymns sung during the rites of the neo-

ayahuascan religion in question. In this case, comprehending the hymn lyrics 

is clearly important to the overall quality of the religious experience. 

URBAN NIXI PAE: VISION OR POSSESSION?  

THE QUESTION OF THE POWER OF SORCERY

By exploring an event identified by the main organizer as problematic in terms 

of the curing objectives of the urban Nixi Pae rites, we can observe how the 

question of sorcery creates a field opportune for communication through 

equivocations. Nonetheless, this does not result in the feeling of mutual com-

prehension. Communicative equivocation occurs insofar as two completely 

distinct views of sorcery are applied to the same sequence of events. In seek-

ing balance through ancestral knowledge, the organizers of this therapeutic 

rite look to remove any hint of sorcery from the shaman. This is done because 

the notion of sorcery shared by the organizers is one commonly found in the 

collective Brazilian imagination, where shamanism is associated with malign 

spiritual work responsible for inciting negative feelings like envy, betrayal and 

hatred through spirit possession. Over the recent history of Brazil we can ob-

serve how sorcery was directly associated with African-based religions perse-

cuted by the State since the era of colonization to the mid-twentieth century.9 

On the other hand, one of the participants of the rite thought that spirit pos-

session could provide a valuable input to the ritual efficacy of this ceremony. 

The equivocation was observed at the moment when one of the participants 
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was possessed by a spirit during a Nixi Pae rite, thus making evident the two 

notions of sorcery in play, one negative, the other positive.

I transcribe part of the shaman’s wife’s talk during the opening of the 

weekly meeting: 

I want to tell you all that what happened during the previous rite cannot happen 
again! This is an original ancestral ritual and it is our duty to modify it as little 
as possible. We cannot interfere in the culture of this people. We have already 
seen all the atrocities that the West committed, we must protect the Kaxinawá, 
that is our mission. That is what a guardian is, safeguarding a millennial culture 
from all of the West’s mixtures, the only result of which is to modify and destroy 
a knowhow that has remained intact in the forest for millennia.

The psychologist reported that during the previous rite one person had 

become possessed by a black ancestral entity, a preto-velho, and had to be re-

moved from the circle. She required special attention from the shaman, who 

had to sing for a long time to cure her, temporarily abandoning the other 

participants. The testimonies said that after the fourth dose of Nixi Pae, a 

young woman of about thirty returned to the circle, sat down and began to 

emit strange sounds while her eyes rolled compulsively. Immediately two or-

ganizers went to offer her a glass of water and try to establish a dialogue to 

alleviate the situation. Those present at the ritual recalled that the offered 

glass was immediately cast aside after the young woman had said, in a dis-

torted voice, that she did not need water at that moment. They added that two 

participants who had been sat next to the young possessed woman immedi-

ately stood up afraid of the unexpected reactions, spilling the contents of the 

cups and flower vases placed in front of them. With the whites of her eyes 

showing and both her hands twisted backwards, the young woman coughed 

compulsively and drew closer and closer to the fire. 

This unexpected turn of events led the two main organizers to remove 

the young woman from the circle, taking her to a spare room along with the 

shaman, who had immediately stood up to control the situation. According to 

witness accounts, the concentration of the other participants was disturbed. 

Their meditative state had been brusquely interrupted and all the participants 

forced to open their eyes. At this point the ritual was suspended, the lights 

turned on and only the shaman’s wife remained in the circle as the Kaxinawá 

shaman and the other four guardians led the young woman to a small room 

intended for curing anyone who had become possessed. The shaman led her 

to a room approximately ten metres from the hall where the rite was being 

held. The young woman’s feet and hands were held tight by the organizers 

while the shaman sang repeatedly the “song for removing the brother from 

negative energy.” 

One of the organizers said that the young woman had been uttering 

nonsensical phrases in a distorted voice, interspersed with yelling and weep-
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ing. He added that another young woman had been squirming about violently 

and more than once had tried to bite the arm of the organizer holding her. The 

psychologist said that the cries and groan made by the possessed inside the 

room were incompatible with the meditative state sought by the rite and asked 

the non-possessed to wait on the floor below for a few minutes until the situ-

ation calmed down. The shaman took around half an hour to normalize the 

ritual procedures. He said that his initial decision had been to immediately 

suspend the doses of drink that were due to follow, trying to emphasize as 

much as possible “the songs for cleansing the energy of the place.” 

The shaman admitted to the guardians that he was unprepared to deal 

with this kind of situation. In his view, possession involves another type of 

force, another type of curing work that he is not authorized to undertake. He 

said that he had been taught since childhood to know the spirits of the forest 

and animals, not the spirits of other people who wander about aimlessly. Ac-

cording to the shaman, the rites conducted by himself and his brothers are all 

about self-knowledge and individual cleansing, and have nothing to do with 

possession or sorcery. He added that while he has great respect for other tra-

ditions that devote themselves specifically to curing work, this is not his own 

speciality. He pointed out to everyone that the Kaxinawá repertoire does not 

include any song telling the correct way to deal with spirit possession. 

Supporting the shaman, his wife stated that: “We guardians have real 

sympathy for the many other brothers who use ayahuasca to obtain cures. 

Temples and tendencies exist where possession forms part of the doctrine and 

cosmology. But not here in the Nixi Pae rites! Here it’s an original, pure rite, 

while possession is the result of many mixtures that influence the white man.” 

Concurring with the shaman’s wife, one of the organizers evoked his experi-

ence in the villages on the Jordão River: “That’s true, you’re exactly right. The 

Kaxinawá are tranquil, the rites in the Huni Kuin villages are performed in the 

quiet of the night when the only sound perceptible is that of the forest, the 

sound of the insects and the nocturnal animals. The songs should be per-

formed in silent and tranquil locations for them to attain the desired objective. 

Night-time and silence are perfect for visions and for accompanying the songs. 

In this setting the force of the boa accompanies and guides you without any 

problem,” the guardian said. 

Citing her personal experiences of ayahuasca consumption in villages 

on the Jordão River the shaman’s wife argues that in the urban Nixi Pae rites, 

spirits and invisible energies are meant to be visualized and experienced in a 

meditative form, while other traditions need to incorporate knowledge through 

a loss of consciousness. The final decision of the meeting was to send those 

people with a predisposition towards possession to another ritual like the one 

performed in the Arca da Montanha Azul religion. During fieldwork, I took part 

in three Nixi Pae rituals where at least one participant became possessed by a 
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spiritual entity after consuming ayahuasca. Unlike the case explored above, 

though, via the accounts of people present, the cases of possession that I wit-

nessed were resolved discretely without calling the attention of the other par-

ticipants.

The frontiers established by the rite organizers to ensure the cure of 

urban residents in search of equilibrium through ayahuasca effectively neu-

tralize an important aspect of the Kaxinawá shamanism observed in ethno-

graphic studies: the power to “cast sorcery spells” (Kensinger 1997, Lagrou 

2008). The perspective adopted seems to ignore the ambivalent and bellicose 

potential observed in these studies, the so-called “dark side of shamanism.” 

According to Lagrou (2008), anthropologists, in line with their interlocutors, 

have tended to define the shaman (translated as pajé) as prototypically a cur-

er with the capacity to make visible pathogenic objects sucked out of the body 

of a sorcery victim.

Looking to avoid any equivocation concerning this part of the commu-

nication, all the potentially malign power associated with casting spells and 

causing diseases is removed from the urban Nixi Pae rites. According to the 

patients who seek equilibrium, “the Indians only mess with good things, not 

bad things.” From the viewpoint of those who seek out a cure by reobtaining 

equilibrium through the consumption of ayahuasca, feelings like ‘revenge,’ 

‘settling scores,’ ‘possession’ and ‘bad luck’ must be rapidly neutralized or sta-

bilized by the Kaxinawá shaman and his wife since they hinder the curing 

process. Through the problem with the possession by spiritual entities, we can 

perceive how the specific ritual character of this shamanism, eliminating its 

obscure and predatory aspect, is fundamental to the urban proposal of the Nixi 

Pae rites.

COMMUNICATION THROUGH EQUIVOCATIONS

The main hypothesis of this article is that the notion of the unconscious, regu-

larly employed by the rite’s guides in different communicative contexts, reso-

nates in various aspects with the Kaxinawá experience of synthesis transmit-

ted by Yube. Hence the mythic being Yube and the analytic category unconscious, 

though pertaining to distinct cultural universes, are the main points of reso-

nance explored in the translation proposed by the young shaman and his wife 

for transmitting the notion of mutual understanding to those involved in this 

dialogue mediated by the consumption of ayahuasca. Within this communica-

tive field, however, there still exist certain communicative contexts where 

points of resonance are absent, including, for example, the case of sorcery, or 

Norwegian funding, or the “ethnographic anecdote of the monkey” cited in the 

introduction to this text. In these cases the differences between the universes 

placed in dialogue in the rite become more accentuated, produce dissonances, 
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with responsibility falling to the shaman to take the necessary measures for 

the synonyms to be mobilized at the right moment, restoring the feeling of 

mutual comprehension of the dialogue among participants.

Though involving two ethnographic realities completely distinct from 

the one presented here in this article, the texts by Losonczy & Mesturini (2011) 

and Viveiros de Castro (2004) propose an important definition of communica-

tion through equivocations. We can highlight some aspects of this communica-

tion in which the equivocation is not “[a]n equivocation is not an error, a 

mistake, or a deception. Instead, it is the very foundation of the relation that 

it implicates, and that is always a relation with an exteriority.” (Viveiros de 

Castro, 2004: 11). While an error or mistake can only be determined within a 

single cultural code, the equivocation reveals the interval between different 

codifications that explore the points of apparent continuity. In communication 

through equivocations, what founds the relation of meanings between two 

distinct discourses are its shared referents, which produce parallel visions of 

the same object. The notion of equivocity invoked by the author implies that 

sharing a particular language that explores synonyms from distinct cultural 

codes does not exclude the possibility that people believe that they are under-

standing each other when they are actually speaking about very different things.

Comparing the data collected during fieldwork relating to the visions 

provoked by ayahuasca consumption, the ideas projected on the shaman prior 

to the rite and the effects of consuming the drink on the cure of pathologies 

with the Kaxinawá ethnographic material gathered by Lagrou (2008), we can 

assert that a shared experience guides ayahuasca consumption in the cities 

and forests alike: the lived experience of processes of dying, losing one’s body 

or ‘becoming other.’ This shared feeling further accentuates the sensation of 

mutual comprehension among those involved in the urban Nixi Pae rites. Ac-

cording to Lagrou (2008), the first experience that the Kaxinawá have when 

taking ayahuasca is one of death. Just like the image transmitted by the sha-

man to urban participants at the moment of consumption, the anthropologist 

says that the body of the initiate is squeezed and subsequently swallowed by 

the anaconda. The initiate experiences darkness and fear, thinking all the time 

that he is going to die because the snakes are eating him, and shouts out in 

despair.

During my research innumerable testimonies were obtained telling of 

terrifying experiences with the ayahuasca drunk in the urban Nixi Pae rites. In 

some encounters, I witnessed up to five participants being led away from the 

circle for special treatment. The images of death and the negative experiences 

unleashed by ayahuasca are interpreted by participants as a decisive moment 

in the therapeutic process proposed by Fabiano and his wife. Projecting onto 

the shaman the image of a guide who will safely lead the person through the 

experience of reliving past traumas forgotten over time and through psychic 
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defence mechanisms, the participants of the urban rites experience processes 

involving a lack of comprehension and nonsense, which, confronted with dis-

equilibrium, produce cures or restore a lost sense of balance, just like the 

‘white beach’ described by Lagrou’s interlocutors (2008).

The image of the body of the ayahuasca consumer being swallowed by 

the snake resonates with what the shaman’s wife identifies as an important 

therapeutic mechanism in the Nixi Pae rites: abreaction. Citing passages from 

her intellectual mentor Carl Jung, the psychologist tells the participants before 

the rites that attaining this state requires an emotional release through which 

the affect linked to a traumatic memory is freed, passing from the unconscious 

to consciousness. In her words, ayahuasca provokes a moment of catharsis in 

the consumer.10

Consequently, the movement made by Yube in swallowing the body of 

the drinker and taking him to its world before spitting him out may encounter 

strong points of resonance with the Jungian therapeutic process, specifically 

its search for an emotional release from a previously unconscious trauma that 

comes to consciousness with the consumption of ayahuasca. Even though for 

the Kaxinawá this experience has nothing to do with the past, the death ex-

perience produces a conceptual bridge between two worlds in which images 

of the snake and the unconscious encounter a metaphorical continuum be-

tween cultural frames that enact their metaphors in distinct ways (Losonczy 

& Mesturini, 2011).

Observed from the viewpoint of the young shaman, Yube is the great 

mythic being with the ability to transport itself between the different worlds 

that make up the cosmology of this people. The role of Yube with its designs 

and visions is to communicate a synthetic perception of the simultaneity of 

the different realities experienced by the Huni Kuin. The men who drink the 

vine have access to a form of knowledge inaccessible to daytime conscious-

ness. Its visions allow the exploration of worlds known and imagined through 

this ontology whose concepts and categories used to refer to the ‘other’ are 

conceived in such a way that they end up referencing the categories of iden-

tity and alterity alike, excluding any possibility of essentializing the terms 

involved. In the urban Nixi Pae rites, the Kaxinawá cosmology encounters a 

reflexive-theoretical viewpoint onto the world based on the maximum essen-

tialization of the terms. 

Comparing a chain of dialogical contexts involving such distinct cul-

tural universes – one fluid with images waiting to be defined, the other with 

crystallized images in search of synonyms – we can suggest that the urban 

Nixi Pae rites mobilize a communicative model based on a controlled form of 

rearranging equivocations or misunderstandings according to the interests in 

play. The encounter of a young Kaxinawá man and a Jungian psychologist set 

off a process of communication and exchange that presumes a common un-
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derstanding based on a mutual equivocation or misunderstanding. An interac-

tive communication process that produces, constructs and feeds discourses, 

practices and rites, which, through a series of equivocations, connect ritual 

consumption with the activation of the category of ‘shamanism’ as a mediator 

of dialogue. It is within this process that the young man has become a great 

shaman in the urban landscape.
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 NOTES

1 I would like to express my special thanks to the anony-

mous reviewers whose comments and suggestions con-

tributed decisively to the final version presented here.

2 Text based on annotations made in the first half of 2008 

at a Nixi Pae ritual held in Rio de Janeiro.

3 Also known by the autodenomination Huni Kuin.

4 Nixi Pae is produced through the decoction of two native 

plants from the tropical forest, the vine Banisteriopsis caa-

pi (also called caapi, douradinho or mariri) and leaves from 

the Rubiaceae plant Psychotria viridis (known as chacrona) 

which contains the active principle dimethyltryptamine 

(DMT).

5 The Red Road is a non-profitmaking international institu-

tion that defends the religious traditions of the indige-

nous peoples of North America (USA and Canada). The 

institution promotes Pan-Indianism which places a huge 

diversity of peoples from this region under the same label. 

The group became known as the origin of the New Age 

movement in the 1970s.

6 It is worth observing that other organizers exist in São 

Paulo who, though communicating with their Rio de Ja-

neiro peers, carry out different kinds of work.

7 A tent (Inipi) is set up in a tranquil spot in the middle of 

natural surroundings so that all the participants are in 

contact with the earth. Placed in the middle of the tent 

are white-hot rocks that have been heated in the fire for 

some time. These are subsequently doused in water mixed 

with aromatic and medicinal herbs, releasing steam which 

fills the entire environment. The stones are placed gradu-

ally, usually in four circles each with 13 stones. The tem-

perature inside the tent can reach 50°C.

8 The words are spoken in Portuguese mixed with the Hatxã 

Kuin language. During the period of fieldwork the term 

haux was frequently used by the shaman as a salutation 

employed at the end of the phrases. After someone has 

spoken, whether the shaman, his wife or anyone else dur-

ing the rites, talks and workshops, all the participants are 

induced to repeat the word three times: “Haux, haux, haux.”
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O XAMANISMO DA FLORESTA NA CIDADE:  

O EXEMPLO kAXINAWÁ

Resumo

Partindo de situações interativas vividas ao longo de qua-

tro anos de pesquisa de campo, tomo por objeto um ri-

tual terapêutico de consumo de ayahuasca conduzido por 

dois jovens pajés Kaxinawá na cidade do Rio de Janeiro. 

Discuto então as compatibilidades equívocas que tornam 

possíveis a interação de índios e brancos nesse contexto. 

Apresentando alguns contextos interativos que ultrapas-

sam o eixo espaço-temporal do rito, exploraremos esta 

sensação de mútua compreensão que acontece graças ao 

“efeito sinônimo” (synonymy effect). Tal efeito coloca, por 

exemplo, espíritos e seres mitológicos no mesmo patamar 

de estados psicológicos e sentimentais, criando um conti-

nuum metafórico entre os envolvidos na comunicação. Os 

dados etnográficos sugerem que os ritos urbanos do Nixi 

Pae exploram as compatibilidades equívocas entre dois 

termos que dão origem à comunicação em jogo: Yube e o 

inconsciente.

FOREST SHAMANISM IN THE CITY: 

THE kAXINAWÁ EXAMPLE 

Abstract

Setting out from interactions experienced throughout four 

years of field work studies, I focus on a therapeutic ritual 

involving ayahuasca consumption led by two young Kaxi-

nawá shamans. The article undertakes the discussion of 

the equivocal compatibilities that make possible the in-

teraction between Amerindians and non-Amerindians in 

this context. Citing a number of interactive contexts be-

yond the rite’s space-time axis, the text explores the 

sense of mutual understanding that occurs thanks to a 

‘synonymous effect’. This effect places spirits and mytho-

logical beings, for example, on the same psychological and 

sentimental level, creating a metaphorical continuum be-

tween those involved in the communication. Ethnograph-

ic data suggests that urban Nixi Pae rites explore the 

equivocal compatibility between two terms that give rise 

to this communication context: Yube and the unconscious.
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The final years of military government in Brazil were marked by a growing 

expectation that the transition to the democratic regime would be able – or 

sufficient – to eliminate the main problems afflicting Brazilian society, includ-

ing poverty, corruption, violence, the quality and reach of public services, infla-

tion, inequalities, and so on (Fausto, 1994). However, the recent literature on 

Brazil – whether in Sociology, Political Science or Economics, or even the reports 

circulating in the mass media over recent years – contains strong evidence 

that, despite the advances achieved in some areas over the last thirty years, 

many challenges need to be met still for these expectations to become concrete. 

In this article, I focus specifically on the question of income inequalities, eval-

uating whether the labour-based income gap between classes in Brazil has 

shrunk over the last few decades and, if so, how these might be explained.

One of the most widely recognized aspects of Brazilian society is its 

high level of income inequalities, meaning that for many years the country 

has been ranked among those nations with the highest income disparities in 

the world (Barros et al., 2001). This phenomenon has already been – and con-

tinues to be – widely studied by the specialized literature, which has observed 

a strong tendency for these inequalities to be reproduced, a trend maintained 

for decades at a very high level. On the other hand, though still running at a 

high level, some measures of inequality have begun to fall over recent years. 

This is the case of the GINI coefficient, for instance, which has fallen continu-
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ously over the last decade, reaching the lowest values since it first started to 

be measured in the country (Barros et al., 2010).

These more conventional measures of inequalities, like the GINI index, 

present a number of limitations, however, which will be discussed more close-

ly over the course of the article. For now I simply observe that they lack the 

capacity to measure what have become known as ‘enduring inequalities’ (Til-

ly, 1999): in other words, the kinds of structured and institutionalized inequal-

ities that tend to be reproduced over the long term and are manifested between 

socially significant groups and categories. In this article, therefore, I shall 

analyse the income inequalities between classes – rather than individuals. 

My interest resides in analysing the pattern of inequalities in labour 

income between classes in the period from 1995 to 2013. Consequently, the 

starting point for this study will be the moment following stabilization of the 

currency (the Plano Real) and also political stabilization, namely the first year 

of the Fernando Henrique Cardoso government (PSDB), the first directly elect-

ed president after the military regime to conclude his mandate. The period 

analysed will cover the two mandates of the president elected from the PSDB 

(1995-2002) and also the more recent period of the governments of the PT, with 

the two mandates of Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) and the first period 

of Dilma Rousseff (2011-2014) as head of the federal government. I therefore 

focus on the trends in the pattern of inequalities in some of the most impor-

tant political periods since the return to democracy, when two of the most 

significant political parties active in Brazil, which have recently been the main 

rivals in the country’s major political-electoral disputes,were in command of 

the federal government. 

During this period we can identify distinct contexts and economic pol-

icies that without doubt had an impact on inequalities. Two moments can be 

highlighted: the first spans from the election of Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) to the second half of the Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) government and 

is marked by the concern with economic stability – sustained through meas-

ures like maintaining a primary surplus and high interest rates – by freezing 

or slight increases in the real value of the minimum wage and by a weaker 

economic performance; the second moment runs from the second half of Lu-

la’s first presidential mandate, with the reduction in interest rates, a reduction 

of the primary surplus, a real increase in the minimum wage and the expan-

sion of credit. During this second phase, these measures were accompanied 

by higher rates of economic growth, a reduction in unemployment and pov-

erty, and most importantly a substantial decrease in income inequality be-

tween individuals, which by the end of the 2000s had reached the lowest levels 

of the historical series.

In terms of methodology, I used data from the National Household Sam-

ple Survey (PNAD) compiled by the Brazilian Institute of Geography and 
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Statistics(IBGE), selecting the years from 1995 to 2013. Applying the class sche-

ma developed by Valle Silva (1992) allows us to measure inequalities in income 

– derived from paid work – between the classes over the period under analysis. 

The article is structured as follows: in the following section I provide a 

brief review of the literature on income inequality in Brazil, also citing the 

debate concerning the relation between inequalities and democracy. In the 

second section, I turn to examine the main critiques of the way in which in-

come inequalities have normally been measured, and I present the class sche-

ma to be utilized, discussing its validity and main characteristics. The third 

section will explore the empirical data used to analyse class inequalities in 

Brazil over recent decades, specifically between 1995 and 2013. Finally, in the 

conclusion, I look to relate the results obtained to the cited bibliography, and 

also search for possible explanations for the movements observed in the pat-

tern of income inequalities and, moreover, identify potential responses to this 

question. 

INEQUALITIES AND DEMOCRACY 

Income inequality in Brazil has a lengthy history. Ever since reliable measures 

of inequalities began to be produced in the country, in the mid-twentieth cen-

tury, the high level of income disparities became evident. As well as the ac-

centuated level, however, our attention is also drawn to the persistence of 

these inequalities. When measured by the GINI coefficient (or by income ratios) 

using data from the Census or the PNADs, it can be seen that from the 1960s, 

at least, inequalities have remained at high levels in the country with even 

higher trends observable during various different periods. From the 1960s to 

1980s, for example, during periods of growth or economic crisis, therefore, we 

can observe an increase in inequality (Barros & Mendonça, 1995).

The expectation that the end of the military dictatorship and the tran-

sition to democracy would be sufficient to deal with some of the country’s 

severest social problems, like poverty and inequalities, is supported by some 

of the literature on the topic (Ansell & Samuels, 2014). The argument pre-

sented by some authors is that by opening up the possibility for most of the 

population to take part – in some form, even if indirectly – in making decisions, 

democratic governments tend to raise social expenditure and distribute re-

sources in more egalitarian fashion than autocratic governments. 

This argument has very often been sustained by the familiar idea of the 

average voter. By extending political rights to the majority of the population, 

unequal societies like Brazil’s will tend to have an average voter closer to the 

poorer sectors, which tend to support governments committed to higher social 

expenditure and redistribution policies. As a result, in order to appeal to these 

electors to maximize their votes, political parties in democratic environments 
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will supposedly tend to back and implement redistributive measures more 

frequently. 

As observed by Sen (2001), diverse kinds of inequalities are present in 

any society. In this sense, we can take democracy as an indicator of political 

equality and thus ask: is there a relation between political inequality and so-

cioeconomic inequality? This question has been posed ever since Aristotle, in 

fact, and many authors have argued – as mentioned earlier – that in a demo-

cratic system the less privileged portion of the population will press for the 

transfer of resources controlled by the more privileged sectors (Bermeo, 2009). 

In other words, greater political equality will supposedly be accompanied by 

greater economic equality. 

Many factors influence the distribution of incomes within the labour 

market, such as workforce shortages, the concentration of human capital, the 

level of technological development and so on. However, the market is embed-

ded in a political context that can without doubt affect this distribution in 

diverse ways, making it more homogenous our heterogeneous, in accordance 

with the institutions and policies put into practice. The expectation is, there-

fore, that where political power is more widely distributed, as in democratic 

systems, the institutions and policies aim to distribute resources. In societies 

where political power is more heavily concentrated, though, we would expect 

the institutions and policies to work towards concentrating economic resourc-

es. This expectation is even stronger in societies with a high concentration of 

economic resources, since democratization – understood here as the extension 

of the right to vote to most of the population – is assumed to bring the average 

voter towards the  poorest sectors, leading therefore to the assertion of redis-

tributive policies (Meltzer & Richard, 1981).

Empirical studies developed in recent years, however, have shown that 

the relation between democracy and inequalities seems much less simple, 

meaning that there is no consistent evidence that the above logic has actu-

ally prevailed. On the contrary, some works even show that democratic systems 

tend to concentrate resources rather than distribute them, and that no relation 

apparently exists between democracy and an increase in social expenditure. 

Some of the explanations for these findings turn on the possibility of powerful 

economic elites managing to control the political sphere (Mills, 1999), influenc-

ing governments, parties and even voters. Other authors, though, question the 

assumed progressive tendency of poorer voters, arguing that in general these 

classes tend to be conservative. What the specialized literature, shows, there-

fore, is that we can never be sure concerning the effect of democracy on the 

distribution of economic resources (Acemoglu et al., 2013).

While we lack conclusive data concerning the effect of greater political 

equality on economic inequality, there are consistent findings on the potential 

political consequences of the distribution of economic resources. More specifi-
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cally, some degree of convergence exists concerning the deleterious effects of 

inequality on the quality of democracy. Some possible mechanisms could help 

us understand this relation better. In very unequal countries, the wealthiest can 

have a disproportional influence on electoral manoeuvring, on party programs, 

on the policies implemented by governments and so on, distorting the idea of 

representativeness. Some studies point to a negative relation between inequal-

ity, turnout at the voting booths and political engagement, showing that it can 

affect the interest in politics of a large portion of the population. Inequality can 

encourage political polarization and radicalization, possibly reducing mutual 

trust and the commitment to the rules of the democratic system, as well as 

increasing the tolerance of authoritarian measures and abuses of power, since 

it may undermine the solidarity between the different social classes. 

As a result, democratic regimes in economically more unequal societies 

can show a decline in quality. Wilkinson and Pickett (2011), for example, present 

interesting data showing how more unequal countries tend to present higher 

levels of violence, imprisonment, worse indicators for physical and mental 

health among the population, lower life expectancy, poor educational perfor-

mance and the like. Worse still, all these consequences in combination can 

reduce the legitimacy of and trust in the democratic institutions themselves. 

Indeed, studies on the theme indicate the following scenario: on one hand, 

democracy does not seem to have any clear effect on economic inequalities, in 

the sense of automatically favouring a better distribution of resources; on the 

other hand, a poor distribution of these resources can lead to a deterioration in 

the quality of the country’s democracy and even jeopardize its continuity.  

Taking the democratic context in Brazil over the last few decades as a 

background for the analysis, therefore, has the country seen a reduction in 

income inequalities? This question is important and necessary. Necessary be-

cause, as we have seen, democratic regimes do not automatically tend to dis-

tribute resources: rather, the relation is contingent. And important because 

more egalitarian societies tend to enjoy a better quality democracy.

Works like those of Barros et al. (2001) show that from at least the start 

of the 1990s to the beginning of this century, what we see in Brazil is some 

degree of stability in the income inequalities between individuals without any 

clear downward trend – despite the pronounced annual variations between the 

end of the 1980s and the start of the 1990s, the outcome of the economic in-

stability during the period. It is only from the previous decade that a clear and 

continuous downward trend in income inequalities has become evident, so 

that the GINI coefficient at the end of the last decade has attained the lowest 

points of its historical series for the country.

In this article, I ask to what extent there has been a decline in income 

inequality between classes over the years between 1995 and 2013, and which 

classes have benefitted least and most? In the following section I present a 
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number of arguments, based on the specialized literature, with the aim of 

measuring the inequality between classes rather than individuals. 

CLASSES AND INEQUALITIES

In terms of income inequalities between individuals (or households), like those 

measured by the GINI coefficient or other correlate measures (income ratios, 

proportion of accumulated income, Theil index and so on), there is sufficient-

ly strong evidence, analysed in important works (Barros et al., 2010), that Bra-

zil has recently seen a marked improvement in income distribution between 

individuals. However, income inequality can be measured not only by taking 

individuals as a unit of analysis, but also social categories or groups, such as 

inequality between countries, regions, states, genders, colour or race, econom-

ic sectors, classes and so forth (Medeiros, 2012). 

Every measure of inequality has its own properties and measures this 

phenomenon in a specific way among the diverse possibilities. The GINI coef-

ficient, for example, is more commonly used to measure inequality between 

individuals rather than categories. Like any other indicator, therefore, it in-

volves a particular measure of inequalities, the outcome of a pre-established 

and non-universal theoretical approach. In this section I argue that if we wish 

to analyse the structural character of inequalities, undoubtedly very interest-

ing from a sociological viewpoint, other ways of exploring the same phenom-

enon can be utilized.

Basically the paradigm of class analysis, adopted in this text, takes in-

come distribution as a manifestation of the prior distribution of the resources 

that allow certain categories of individuals to obtain a lesser or greater propor-

tion of the revenue. In this sense, the inequalities in physical well-being derive 

from what individuals have and what they do with what they have (Figueiredo 

Santos, 2015). The distribution of these resources, in turn, is not random but 

institutionalized. For this reason, we can speak of categories of individuals, or 

classes, who control determined types of resources.

Two important contemporary sociologists, Goldthorpe (2009) and Wright 

(2005), assert that class-based analyses are fundamental to investigating the 

causal mechanisms that help to explain the localization of individuals in the 

distribution of resources. It is assumed, therefore, that the inequalities do not 

present a gradational distribution – in the form of a ladder (e.g. poor, middle 

class, upper class, etc.) – but a relational distribution, formed by a structure of 

interdependent classes (for example: unskilled manual workers, large employ-

ers, administrators and professional workers, etc.). From this perspective, in-

equalities are the outcome of structured and very often institutionalized rela-

tions, assumed by these classes, whether in the production process (Marx & 

Engels, 2002), in the market (Weber, 1978), or in social space (Bourdieu, 2008).
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The preference among sociologists for analysing inequalities through 

the idea of classes therefore stems from the importance that they attribute to 

the relations – structural and/or institutional – established by individuals 

(Hout, 2008). In this sense, classes are relevant since they allow individuals to 

be distinguished according to their life chances and thus enable analyses of 

enduring inequalities and their mechanisms of reproduction (Tilly, 1999). As a 

result, the use of classes in studies of income inequality allows us to recognize 

the presence of structural fractures in the income distribution of the studied 

population, thereby correcting certain deficiencies found in the econometric 

models (Figueiredo Santos, 2005).

In Brazil, a huge debate exists on income inequality, seen from quite 

diverse perspectives (Langoni, 1973; Fishlow, 1972, 1973; Ferreira, 2000; Barros 

et al., 2001; Valle Silva, 2003). Analysing the transformations occurring over 

recent years, however, we can observe the predominance of works, normally 

developed in the field of economics, that focus on income distribution between 

individuals, paying little attention to the sociostructural character of this dis-

tribution.

From a sociological viewpoint, though, I argue that it would be more 

interesting to analyse the inequalities between social groups defined through 

nominal categories like gender, race and, in this case, class situations. This is 

because inequalities between individuals can originate from an enormous 

range of factors, many of them irrelevant – such as luck, for example (Jencks, 

1973) – meaning that they tell us little about the possible changes in the struc-

tural pattern of inequalities (Valle Silva, 2003). In other words, the kind of 

analysis that has been carried out does not make it possible to know whether 

or not the recent transformations in income distribution in Brazil are, at least 

in part, a reflection of structural changes, more interesting and important from 

the sociological viewpoint. 

Exploring this more structural dimension, the recent drop in income 

inequality between individuals may be the result of three distinct movements. 

The first possibility is an effect of composition with a change in the participa-

tion of the different classes in the socio-occupational structure. Since the 

classes differ in terms of their average incomes, a change in the participation 

of the classes may alter the distribution of incomes between individuals. The 

second possibility is the reduction in income inequalities within classes – that 

is, a reduction in the income gaps between individuals making up the different 

classes. Finally, the third possibility, the one that most interests us here, is the 

reduction of the distances between classes, such that the average incomes of 

the less privileged classes move closer to the wealthier.

In the present article I have no intention of measuring the extent to 

which each of these movements may have been responsible for reducing in-

equalities between individuals, nor of decomposing the income variations in 
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order to ascertain the relevance of the between-group variation vis-à-vis intra-

group variation – which was already conducted by other important studies 

(Souza et al., 2014; Ribeiro et al., 2014) – but only of verifying whether there 

has been a reduction in income inequalities between classes.

Setting out from the premise – backed by theory and also by important 

empirical studies carried out in the last few years – that analysing the move-

ment of income inequality between classes is relevant, we can therefore ask: 

has this inequality in fact declined over recent years? If so, what changes can 

be observed, what classes benefitted most and which benefitted least?  

THE NVS SCHEMA

In order to be able to access the more structural aspect of the inequalities, in 

this work I use the class schema developed by Nelson do Valle Silva (1992) as 

a proxy for class situations. Originally this schema had eighteen categories, 

but here I shall use their version aggregated into nine groups (Scalon, 1999): 

Professionals, Administrators and Managers, Employers/Owners, Non-Manual 

Routine Workers, Self-Employed Workers, Skilled Manual Workers, Unskilled 

Manual Workers, Rural Employers and Rural Workers.

Here I interpret the NVS schema through an approach that has been 

defined as CARs, an abbreviation for Capitals, Assets and Resources (Savage & 

Devine, 2005). This contrasts with the now classic employment aggregate ap-

proach (Crompton, 1998), placing less emphasis on the division of labour and 

concentrating on the mechanisms and effects through which classes are pro-

duced through the actions of individuals sustained by different capitals, re-

sources or assets.

In other words, classes will be understood as aggregates of individuals 

who possess quantitative and qualitatively similar resources, which form the 

basis for their power to pursue their interests in the market. Classes, in this 

conception, concern the life chances conditioned by capacities and resources 

unequally distributed among the population. 

Following part of the sociological tradition on this theme (Wright, 1985; 

Butler & Savage, 1995), I shall interpret these resources via the idea of assets. 

 Giddens et al. (1973) claim that in advanced societies three main types of 

resources (assets) exist that individuals can bring to the labour market: prop-

erty, skills/qualifications and their labour power. In the table below I look to 

classify the nine categories in accordance with the degree to which this mar-

ket situation depends on each of these assets:
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The table above is no more than a conceptual tool and has been included 

with the aim of helping us to reflect on the socio-occupational categories that 

we are using. There are some categories whose market power depends heavily 

on property. This is the case principally of the Owners/Employers and Rural 

Employers. Self-Employed Workers, despite being owners (without employees), 

are largely supported by their own labour power, as attested by some of the oc-

cupations that we most typically encounter in this category, including vendors 

selling from stores, kiosks and stalls, waiters, bar staff, butlers and so on. 

The main resource of other categories is found in their qualifications 

and skills, the Professionals being the most typical case. In addition to these 

groups, we also have the Administrators and Managers. The latter category is 

the most difficult to analyse since it involves a group formed mostly by em-

ployees with average/high levels of education, whose main asset is undoubt-

edly their qualifications. But by performing functions related to authority and 

the control and management of property – despite not typically being owners 

– they can also be considered dependent on property as an asset. Since they 

are also generally employees, Professionals, Administrators and Managers also 

depend to some extent on their labour power.  

Finally we have the categories whose main resource is their labour 

power, like the Rural Employees, the Non-Manual Routine Employees – who 

Socio-Occcupational Categories Property Skills/Qualifications Labour Power

Owners/Employers * * * *   ——

Administrators and Managers * * * * * *
Professionals —— * * * *
Routine Non-Manual Workers —— * * * * *
Self-Employed Workers * * * * * *
Skilled Manual Workers —— * * * *
Unskilled Manual Workers —— —— * * *
Rural Employers * * * —— ——

Rural Workers —— —— * * *
Table 1 

Socio-occupational categories according to theirassets   

Source: Author’s own elaboration.

* * *  Many

* *    Average

*       Few

—— None 
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also depend on their qualifications, through which they manage to escape 

manual jobs with less prestige – the Unskilled Manual Workers and the Skilled 

Manual Workers. In the case of the latter, given the importance of their quali-

fications, which very often guarantees them work and returns above those of 

unskilled workers, we can also consider the importance of skills for their 

chances in the labour market.

The question posed in this text is: within the democratic context over 

the last few decades, can we observe the decline in income inequalities be-

tween classes in Brazil? If so, which classes have benefitted most and which 

have benefitted least? In the next section I seek to reply to this question 

through an analysis of the empirical data. 

CLASSES AND INCOMES BETWEEN 1995 AND 2013

For these empirical analyses, I shall use the data from the National Household 

Sample Survey (PNAD-IBGE). It is true that the income from the richest is un-

derrepresented in the PNADs, especially those with the 5% and/or 1% highest 

incomes in the country, which skews downward the level of inequalities meas-

ured, interfering significantly in the analyses of inequalities.

At the same time, it is also true that, despite this known flaw in meas-

uring the income of the richest sector, the PNAD remains an extremely useful 

and interesting tool  for examining income inequalities in the country. Even 

using ‘just’ PNAD data, the enormous income inequality in Brazil is clear and 

evident, such that the figures generated through the survey place the country 

(for decades) among the most unequal in the world. The fact that PNAD does 

not adequately measure the income of the most wealthy (despite capturing a 

sizeable fraction), as we shall see, does not rule it out from observing some 

extremely important movements, including the distribution of incomes, that 

have occurred in the heart of the Brazilian population. 

The time period studied here spans between 1995 and 2013. 

 As stated earlier, this period covered allows us to include the two mandates 

of Fernando Henrique Cardoso (PSDB) between 1995 and 2002, the two man-

dates of President Luiz Inácio Lula da Silva (PT) between 2003 and 2010, and 

almost the entire first period of his successor, Dilma Roussef (PT), as President 

of the Republic between 2011 and 2014.

In geographic terms, it was necessary to remove households located in 

rural areas of Brazil’s North from the analysis, given that IBGE only began to 

collect this data from 2004 onward. In relation to the individuals included in 

my sample, I shall work only with those aged ten years or more. In addition, 

as we only have precise information on the occupation of those individuals 

who were employed in the week of reference of the surveys, the sample em-

ployed here will be limited to the employed population. 
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On the occupational data from the PNAD, which serve as the starting 

point to the creation of the socio-occupational categories used in this work, it 

is important to recall that a change took place in the classification system 

used by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). From 2002 

the IBGE has adopted the Brazilian Classification of Occupations (CBO) 

 in the PNADs. As a consequence, some adaptations had to be made in order 

for it to be possible to maintain compatibility between the years under study. 

It is important to make clear that in this article the focus is merely on 

the income from labour, based on the fact that previous studies have shown 

that much of the distribution taking place over recent years occurred in the 

sphere of the labour market. 

The main question examined here will be the relation over the last few 

decades between the nine socio-occupational categories, used as proxies for 

class situations, and the monthly gross incomes from the main work. 

 It is important to recall that this data concerns solely monetary income, leav-

ing out non-monetary or unattributable income. In addition, I decided to ex-

clude the cases where information was missing or with null income (equal to 

zero), since this information in general is fairly unreliable and ends up intro-

ducing undesired distortions to the analysis (Valle Silva, 2003). It should also 

be noted that for employers and the self-employed, the information refers to 

the monthly withdrawal normally made or, when the income was variable, to 

the average monthly withdrawal. In the case of those employed in the pri-

mary sector, the income in money and the real or estimated value of the pro-

duce occasionally received as payment for their work were also studied.

Graph 1 displays the average income from the main work for each of the 

occupational categories between 1995 and 2013.  This graph clearly shows the 

income inequality between some of the socio-occupational categories. It can be 

seen that we have a first group with incomes much higher than the others, 

formed by the Owner/Employers, the Professionals, the Administrators and 

Managers and the Rural Employers. The average income for these categories in 

2013 was between R$4,665 (Owners/Employers) and R$3,181 (Administrators and 

Managers). Meanwhile the lower part of the graph shows another group, formed 

by categories with much lower average incomes: Self-Employed Workers, Rou-

tine Non-Manual Workers, Skilled Manual Workers, Unskilled Manual Workers 

and Rural Workers. In this second group the average income in 2013 varied 

between R$1,576 (Self-Employed Owners) and R$939 (Rural Workers).

These results make evident the main structural gap in terms of income, 

which clearly separates the classes whose main assets are property and 

schooling from those whose main resource is their labour power. The former 

clearly show averages systematically higher than the others, which can be 

readily observed in the above graph. Furthermore, it can also be perceived that 

the same logic applies internally to this group to their disadvantage. The class-
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es that possess other resources beside their labour power (education/skills or 

property), like the Routine Non-Manual Workers and the Self-Employed, obtain 

income consistently higher than the others. Consequently the lower average 

incomes are found among the Unskilled Manual Workers and Rural Workers, 

who rely exclusively on their labour power. What most interests us here, how-

ever, is the slope of the lines, which graphically indicates variations in the 

average incomes between the years for each of the categories. In this sense, 

the fairly expressive growth in average income for Rural Employers stands out 

sharply, especially after 2011, when the value was R$4,318, rising to R$7,108 in 

2013. Variations of this magnitude, in such a short space of time, are fairly 

improbable, meaning that they may be largely the result of sample error. The 

category has very few cases – in 2013 there were just 416 individuals in this 

category in the PNAD sample  – and with a standard deviation of average in-

come that jumped to values over R$15,000 in 2012 and 2013. For these reasons, 

I think it is pertinent to ignore the variation in average income for this cate-

gory over recent years. 

Among the other categories, the pattern shown is a decline in average 

incomes between 1996 and 2004 and, thereafter, a clear upward trend, with a 

variable intensity between the categories. In absolute terms, as shown in Graph 

1, the categories with higher incomes are those whose earnings were in gen-

eral higher in the period analysed. For example, while the average income of 

Unskilled Manual Workers jumped from R$657 in 2002 to R$1,011 in 2013, 

among Professionals it rose from R$4,073 to R$4,665. The income disparities 

– that is, the absolute differences between the averages – seem to have in-

creased over recent years.

Inequalities, however, differently to disparities, are normally measured 

in relative rather than absolute terms. As we shall see below, when we examine 

these variations in proportional terms, it seems that it was the lower catego-

ries that gained most in recent years. 

Graph 2 shows the average annual variation in incomes, in percentage 

points, for each of the socio-occupational categories. As can be seen in the 

horizontal axis of the graph, the averages were calculated for three distinct 

periods: the first years, from 1995 to 2002; the later years, from 2003 to 2013; 

and the period as a whole, from 1995 to 2013. This division was made for two 

main reasons. The first is that, as we saw in Graph 1, there is a clear variation 

in the general trend of income averages over the entire period, with a down-

ward trend until mid-2003 or 2004, and an upward trend thereafter, in line with 

the macroeconomic cycles. The second reason is political rather than eco-

nomic in kind, and concerns the distinction between the periods when the 

PSDB and PT headed the federal government. I should make it clear, however, 

that it is not a case here of any simplistic attempt at comparison, since many 

variables (economic cycles, external environment, etc.) can influence the ob-
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Graph 1 

Average monthly incomes* from the main work by socio-occupational categories 

Brazil, 1995-2013

Source: PNAD, 1995-2013 (IBGE). Author’s tabulations.

* Constant prices: incomes deflated by INPC for 28 September 2014.

Graph 2 

Average annual variation in monthly incomes* from the main work, 

by socio-occupational categories,** in percentage points 

Brazil, 1995-2013    

Source: PNAD, 1995-2013 (IBGE). Author’s tabulations.

* Constant prices: incomes deflated by INPC for 28 September 2014.

** Rural Employers were excluded from the analysis.
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served trends, and also because measures adopted by one government may 

have an effect only (or also) in later periods.   

Looking at the series more to the right, we can observe that not all the 

categories showed averages with positive variation in the last decades, spe-

cifically between 1995 and 2013. While Rural Workers, Unskilled Manual Work-

ers, Skilled Manual Workers and Routine Non-Manual Workers showed a pos-

itive balance in the average annual variation of incomes in percentage points, 

Self-Employed Workers, Owners/Employers, Administrators and Managers, and 

Professionals, had a negative balance during the period. We can see, therefore, 

that during the period as a whole, the categories that proportionally seem to 

have obtained the best results were precisely those that present lower income 

averages. Among them, moreover, it was the Rural Employees and Unskilled 

Manual Workers, the two categories with the lowest incomes, which on average 

showed higher annual increases in percentage points.

Further to the left, though, we can see that the trends observed for the 

period as a whole result from two very distinct moments. In the first period, 

between 1995 and 2002, all the categories present a negative balance, espe-

cially the Self-Employed and Owners/Employers. In the second period, though, 

between 2003 and 2013, all the classes present a positive balance, principally 

the workers (Rural Employees, Unskilled Manual Workers and Skilled Manual 

Workers). Some of the categories with higher categories, for their part, like the 

Professionals, Administrators and Managers, present the lowest averages of 

annual variation in percentage points between 2003 and 2013. In fact, while 

the income of the Professionals varied on average by 1.00% between 2003 and 

2013, among the Unskilled Manual Workers this average variation was 3.72%.

Hence, it was the classes whose main asset is their labour power which 

showed the highest proportional income gains in recent years. At the other 

end, those categories whose most important resource is either property or 

schooling, showed the lowest proportional gains. I return to this point later, in 

the conclusion. As a result of these differentials in the percentage variations 

in income, given that those categories with the lowest absolute averages 

showed the highest proportional gains, inequality in income between the cat-

egories has shown a downward trend over recent years, as can be verified in 

Graph 3.

Graph 3 displays the ratios of the income averages for the classes be-

tween 1995 and 2013, taking the category of Unskilled Manual Workers as a 

baseline. The first point to highlight is the advantage that some categories 

have over others. In 2005, the average income of Owners/Employers was almost 

7 times greater than that of Unskilled Manual Workers. The same measure was 

more than 6 times higher for Professionals, and 4.8 times higher for Adminis-

trators and Managers. Once again we can observe the enormous gap separating 

these categories from workers in general. Lower down we can see that in 1995 
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Graph 3 

Ratios of income averages* by socio-occupational categories** Brazil, 

1995-2013***

Source: PNAD, 1995-2013 (IBGE). Author’s tabulations.

*    Constant prices: incomes deflated by INPC for 28 September 2014.

**   Base category: Unskilled Manual Workers.

***  Rural Employers were excluded from the analysis.
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the Self-Employed Workers, Routine Non-Manual Workers and Skilled Manual 

Workers has an average income between one and a half and two and a half 

times the value of the average for the Unskilled Manual Workers. The average 

of the Rural Workers, for their part, was 0.74 times the average of the other 

category. 

While we can note the existence of inequalities within these two groups 

of classes (upper and lower), the enormous gap between them is notable, sep-

arating the class of workers (in the lower section) from the others (in the upper 

section, with the higher averages). It is also worth noting that these gaps pre-

sented stability, since the general structure has been maintained over the last 

decades. On the other hand, I cannot fail to mention – and this perhaps is the 

point to be emphasized in Graph 3 – some important changes during the pe-

riod analysed.

The information provided above, graphically represented by the slope 

of the lines, indicate a clear downward trend in the amplitude of the income 

inequalities between the socio-occupational strata from 2001/2002 onward.1 

Obviously, as a category with one of the lowest incomes was taken as a base-

line, this also presented one of the highest gains over the period, as expected. 

However, it is important to stress that even if we use other lower strata has a 

baseline, whether the Skilled Manual Workers or Rural Workers, the results 

would be similar, since it was among these categories that the highest propor-

tional income gains were verified. 

We can see, therefore, that the income ratio in 2013 fell to 5.1 in the 

case of Owners/Employers, 4.6 in the case of Professionals and 3.6 in the case 

of Administrators and Managers. Basically, what we observe from the first 

years of this century is a decline in the important gap separating the categories 

of workers from the others. There was, therefore, a reduction of this striking 

gap over recent years, despite the gap remaining still at a fairly high level. 

It is interesting to observe that there has also been a reduction in the 

gaps between the lower classes, whose respective lines are visibly closer in the 

recent period. In the case of Rural Employees, for example, in 2013 their in-

come already corresponded to 0.93 times the average income of the Unskilled 

Manual Workers. For Skilled Manual Workers, this measure remained at 1.33, 

and in the case of the Self-Employed and Routine Non-Manual Workers hov-

ered around 1.5.2 Once again, however, I emphasize that the most important 

point is that in recent years there was a reduction in the income inequalities 

between the classes whose main asset is their labour power and those whose 

most important resource is either schooling or property. 
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CONCLUSION

Thirty years ago Brazil elected, albeit indirectly, its first civil president since 

the military dictatorship took power in 1964. This was a landmark in the coun-

try’s transition to the new Brazilian democracy. In the wake of this movement, 

a huge expectation led part of the population to believe that the country’s main 

problems would be ‘naturally’ resolved after the re-establishment of the dem-

ocratic regime. Thirty years later, though, we can see that the relation between 

democracy and confronting the enormous social problems that afflict the coun-

try is much more complicated. In this article, in particular, I focused on what 

can be considered one of the main problems of Brazilian society: its high lev-

el of income inequalities. My question, therefore, was whether there had been 

a reduction in income inequalities between classes over recent decades, from 

the beginning of the first mandate of Fernando Henrique Cardoso (PSDB) in 

1995, to the final years of the first period of Dilma Rousseff (PT) as president, 

including of course the two mandates of Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Through empirical analyses using data on the Brazilian population be-

tween 1995 and 2013, firstly I ascertained whether there had been an absolute 

increase in incomes for all categories over recent years.3 However, despite all 

the classes having benefitted from this income increase from 2001/2002 on-

ward, in proportional terms the categories that presented the highest increas-

es in their incomes were those whose main asset was labour power, like Skilled 

Manual Workers, Unskilled Manual Workers and Rural Workers. On the other 

hand, the classes that had less proportional gains were those whose main as-

sets were qualifications/skills and/or property – like Professionals, Owners/

Employers and Administrators and Managers. 

Hence the data presented in this article lend support to the idea of a 

reduction in inequalities between classes, such that in recent years the work-

ing classes presented the highest gains, while the middle classes4 had the 

lowest proportional income gains. This is, without any doubt, an extremely 

important observation in terms of a better understanding of the dynamic that 

led to the recent decline in inequalities. 

According to the recent literature on the theme, the causes of these 

movements probably centre around three key factors: valorisation of the min-

imum wage (which became intensified from 2004), a reduction in unemploy-

ment (which from 2005 began a clear downward trend), and an increase in the 

population’s schooling (a long-term trend).5 

Despite remaining a controversial question, in recent years some works 

have sustained the hypothesis that rises to the minimum wage tend to affect 

workers with lower income more strongly (Menezes-Filho et al., 2009; Soares, 

2002). The recent increase in levels of schooling, in turn, seems to have reduced 

educational inequalities and thus also income inequalities (quantity effect), but 
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also reduced the premium – in income etc. – of those categories with higher 

educational qualifications (price effect) (Barros et al., 2007). Finally, it may well 

be that the greater demand for labour power, translated in lower unemploy-

ment rates, has helped drive up workers’ salaries (Pochmann , 2014; Ramos, 

1991).6 Factors endogenous to the market and institutional elements can both, 

therefore, help us explain why Brazil has recently witnessed a reduction in 

inequalities between classes.7

Beyond its more immediate importance in the recent debate on the de-

cline in income inequalities in Brazil, the findings obtained here are relevant 

for two other reasons. First, they show the advantages of using the idea of 

classes to think about inequalities. Different economic classes respond to var-

iations in the political and economic contexts in distinct ways, such that, de-

pending on the resources at their disposal, these variations may be to their 

advantage or disadvantage. Paying attention to class divisions is thus essential 

to a better comprehension of the dynamic of inequalities. Second, while these 

findings can be taken as fresh evidence that the relation between democracy 

and inequalities is far from simple, they also lend support to the idea that de-

mocracy creates new possibilities for combating structural inequalities even in 

a country like Brazil where the latter were – and still are – at very high levels.

The recent literature on inequalities has tended to agree on the hypoth-

esis that, beyond economic development or types of political system per se, it 

is through political will, or more precisely through the play of forces present 

in a society, that we find the main causes for the great variations in resource 

distribution (Wilkinson & Pickett, 2011; Atkinson, 2015). It is to be hoped, there-

fore, that efforts will continue to be made over the following decades to reduce 

the still high level of inequalities present in Brazil. Only then will we be able 

to enjoy a healthy democracy in the full sense of the term. 

Received on 12/07/2015 | Approved on 01/20/2016
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 NOTES

1 Following the Weberian tradition of studies of stratification, 

we take class to be a market position – that is, groups of in-

dividuals who share a similar market situation. As is common 

practice in the literature on stratification, we take occupa-

tional categories as proxy for classes. Over the course of the 

text, therefore, when ‘class’ is mentioned, I am referring to 

‘economic classes’ in the Weberian sense. These will be op-

erationalized through occupational categories in my analysis 

of the empirical data. For a more detailed and accessible ex-

position of this concept and its application, see Scalon (1999).  

2 This article forms part of a wider research program conduct-

ed by the Brazilian Centre of Research in Democracy (CBPD) 

of the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul 

(PUC-RS). In commemoration of the thirty years since the 

1985 election, a landmark moment in the transition to democ-

racy, the Centre’s researchers have sought to analyse the 

changes experienced by Brazilian society since then.

3 According to Barros et al. (2010), the GINI index for per capita 

family income in Brazil fell from 0.593 to 0.552 between 2001   

and 2007. 

4 As we shall see, it is not a question here of contesting the use 

of GINI and its admirable capacity to measure a particular 

type of inequality, but of remembering that this complex phe-

nomenon, inequalities, can be analysed in diverse ways, 

meaning that the GINI coefficient is incapable of accounting 

for all of them.

5 Brazilian Social Democracy Party.

6 Partido dos Trabalhadores (Workers’ Party).

7 See Singer (2012).

8 A more detailed analysis could obviously distinguish more 

than two periods.  

9 During the first period, the overall trend was for the inequal-

ities measured by GINI to be maintained.

10 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

12 Remembering that PNAD was not carried out in 2000 and 2010 

due to realization of the national Census.
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13 Here I take ‘democracy’ in a narrow sense, referring to 

a method or institutional system for political decision 

making in which individuals have decision-making 

power through free competition for the votes (also 

free) of the electors (Schumpeter 1950). The implied 

sense, therefore, is indirect representation through 

elections where the bulk of the population has the 

right to vote. This is not the only possible meaning of 

democracy, of course.

14 The term ‘socioeconomic inequality’ can assume a 

myriad of meanings. In this article I am interested 

only in the inequalities of conditions (rather than op-

portunities), especially inequality of income from la-

bour.

15 It is not my intention in this article to enter directly 

into this important debate, only to approach it for a 

better understanding of the possibilities afforded by 

the conjuncture represented by the period under anal-

ysis. For a more in-depth discussion, consult the bibli-

ography cited in the above paragraphs.

16 The same cannot be said about the relation between 

equality and the probability of transition to democracy 

(Ansell & Samuels 2014).

17 For a more complete review and bibliographic sugges-

tions, see Bermeo (2009).

18 Though it may be applied in other ways.

19 One of the great pluses of the GINI coefficient, like the 

Theil coefficient, is its capacity to summarize informa-

tion on a distribution in a single value. At the same 

time, though, this could be considered one of its defi-

ciencies, since we lose a lot of information, which is 

excessively summarized, when we analyse inequalities 

through these coefficients only.     

20 However we could extend these arguments to gender, 

colour or race, etc.

21 Some recent exceptions are the works of Figueiredo 

Santos (2015, 2002), Valle Silva (2003) and Souza & Car-

valhaes (2014).

22 One possibility does not exclude the others, such that 

they can occur concomitantly.
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APPENDIX

Aggregated Categories Original categories

1- Professionals
Professionals 
Liberal Professionals

2- Administrators and Managers
High-level directors and administrators
Employees in administrative posts

3- Owners/Employers Owners/employers in industry, commerce and services

4- Routine Non-Manual Workers
Routine non-manual and office work
Technicans, artists and supervisors of manual work

5- Self-Employed Workers Self-employed (no employees)

6- Skilled Manual Workers
Manual workers in modern industries
Manual workers in service industries

7- Unskilled Manual Workers
Manual workers in traditional industries
Domestic workers

Table 2 

Aggregated socio-occupational categories, following  

the original categories

Source: Author’s elaboration.
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DESIGUALDADES E A NOVA DEMOCRACIA 

BRASILEIRA: A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DO 

TRABALHO ENTRE CLASSES NAS úLTIMAS DÉCADAS

Resumo

O elevado patamar das desigualdades de rendimentos 

tem, há muitas décadas, marcado a sociedade brasileira. 

No período de transição para a democracia, ainda na 

década de 1980, havia a expectativa de que o novo regime 

seria capaz de enfrentar as principais mazelas do país, a 

desigualdade sendo uma das principais delas. O presente 

artigo tem como objetivo verificar se houve redução das 

desigualdades de renda entre classes no Brasil entre os 

anos de 1995 e 2013, quando dois dos maiores e mais 

relevantes partidos políticos atuantes no país, o Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), estiveram à frente do governo federal. 

Para tanto, serão utilizados dados da pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios (PNAD-IBGE) referentes ao 

período abordado. 

INEQUALITIES AND THE NEW BRAzILIAN 

DEMOCRACY: LABOUR INCOME DISTRIBUTION 

BETWEEN CLASSES IN RECENT DECADES

Abstract

A high level of income inequality has marked Brazilian 

society for many decades. In the period of transition to 

democracy, still in the 1980s, there was the expectation 

that the new regime would be able to solve some of the 

country’s major problems, one of the most important be-

ing inequality. This article aims to verify whether there 

was a reduction of income inequalities between classes in 

Brazil between 1995 and 2013, when two of the largest and 

most important political parties operating in the country, 

the Brazilian Social Democracy Party (PSDB) and Workers’ 

Party (PT), headed the federal government. To this end, 

National Household Sample (PNAD-IBGE) data will be used 

for the period under study.
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Desigualdades; 

Rendimentos; 

Classes; 

Democracia; 

Brasil.
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CORPORATIVISMO E REGULAMENTAÇÃO DO  
TRABALHO NO BRASIL: UM DEBATE ENTRE 
ESPECIALISTAS BRASILEIROS 
E NORTE-AMERICANOS NA DÉCADA DE 1960 

Desde o início do programa da American Federation of Labor – Congress In-

dustrial Organizations (AFL-CIO) no Brasil, ainda na década de 1940, a aplica-

ção do modelo corporativista nas relações de trabalho esteve no centro dos 

debates e críticas sobre o movimento sindical do país. Para os sindicalistas da 

maior confederação sindical estadunidense e especialistas norte-americanos 

nas questões trabalhistas internacionais, o sistema corporativista, identificado 

com a política trabalhista de Getúlio Vargas e implantada durante a ditadura 

do Estado Novo (1937-1945), representava um grande obstáculo para o desen-

volvimento industrial e para a implantação do sindicalismo “livre e democrá-

tico” no país. 

Em 1962, a AFL-CIO, com fundos da Agency for International Develop-

ment (USAID) e com a colaboração das multinacionais norte-americanas, criou 

o Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre (IADESIL). 

Além de desmobilizar as lideranças sindicais tidas como comunistas ou antia-

mericanas, o objetivo do IADESIL era promover a implantação das negociações 

coletivas diretas entre patrões e empregados e independentes do Estado, por 

meio da atuação de uma federação nacional de trabalho, que atuasse nos mol-

des da central norte-americana. Esta deveria ser apoiada e patrocinada por 

organizações internacionais. Dessa forma, esperava-se que as negociações di-

retas com os empregadores substituíssem, de modo gradativo, o já consolida-

do sistema corporativista de trabalho. 
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Na visão dos sindicalistas norte-americanos, os novos dirigentes sindi-

cais locais, treinados pelo IADESIL, deveriam ser responsáveis pela implanta-

ção do chamado “sindicalismo livre”. Segundo o modelo sindical norte-ameri-

cano, as novas lideranças deveriam representar apenas os problemas especí-

ficos da classe trabalhadora, focando suas ações nas negociações coletivas e 

nas melhorias das condições de trabalho. De acordo com a filosofia da AFL-CIO, 

o movimento sindical deveria permanecer independente, livre de qualquer 

partido ou dogma político, para que não corresse o risco de ser absorvido ou 

utilizado para outros fins. Salários e condições de trabalho deveriam ser de-

terminados não pela simples vontade dos empregadores, mas por meio da 

negociação coletiva a ser realizada por sindicatos livres (Gordon, 1963: 59). 

Esse pensamento foi amplamente compartilhado pelo governo estadunidense 

e adotado como referencial para a criação da política internacional da AFL-CIO 

no Brasil e em outras partes do Globo.

Neste artigo procuro analisar as diferentes visões e os debates travados 

por especialistas brasileiros e norte-americanos sobre o funcionamento do 

sistema corporativista nas relações de trabalho no Brasil ao longo da década 

de 1960. Nesse sentido, o golpe civil-militar de 1964 representa um marco di-

visor no direcionamento desses debates. Com base na análise das fontes locais 

e estadunidenses, tais como os relatórios produzidos pela embaixada norte-

-americana ao Departamento do Estado, busca-se compreender como os sindi-

calistas norte-americanos contribuíram para a construção de uma imagem 

negativa do corporativismo brasileiro a partir das suas ideias influenciadas 

pela Guerra Fria e pela luta contra o fascismo italiano. O estabelecimento e 

atuação da entidade sindical norte-americana IADESIL no Brasil, ao longo da 

década de 1960, mostra-se fundamental para a estimulação dos debates acer-

ca do sistema ideal de regulamentação do trabalho, bem como suas aplicações 

no país. 

Inicialmente, serão analisados dois projetos que visavam implantar mu-

danças no sistema de regulamentação trabalhista brasileiro: o primeiro, reali-

zado por Evaristo de Moraes Filho e, outro, por Arnaldo Süssekind, dois dos 

maiores especialistas na área do Direito do Trabalho no Brasil. Ambos os pro-

jetos dialogam de diferentes formas com o modelo estadunidense de regula-

mentação trabalhista; ambos não foram implantados devido às decisões polí-

ticas e econômicas tomadas pelo governo de Castello Branco (1964-1967), quan-

do os militares tomaram o poder. A segunda parte do artigo apresenta os tipos 

ideais do contratualismo e do corporativismo, traçando reflexões gerais sobre 

a sua aplicação prática nos Estados Unidos e no Brasil. Com base nas análises 

feitas por Stanley Gacek e Tamara Lothian, dois advogados especialistas na 

área do Direito do Trabalho, este estudo chama a atenção para a flexibilidade 

do sistema corporativista e como ele poderia ser utilizado em diferentes con-

textos políticos. 
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O IADESIL NO BRASIL

Para o governo dos Estados Unidos, a situação política no Brasil, no início dos 

anos 1960, era perigosa e preocupante. Segundo os especialistas daquele país, 

descrever as condições dos trabalhadores da América Latina era o mesmo que 

retratar a sociedade latino-americana como um todo: “fraca, analfabeta, sub-

nutrida, sem moradia, revoltada, cheia de ideias reformistas num mundo sub-

desenvolvido”. E era justamente esse quadro geral de descontentamento que 

os norte-americanos acreditavam ser os povos dessa região uma “presa fácil” 

para o avanço da ideologia comunista. A classe trabalhadora, advertiam os 

especialistas norte-americanos, deveria ser vista como uma força revolucio-

nária em potencial.1 

Para os Estados Unidos urgia, assim, a necessidade de se fazer algo 

nessa área, não apenas pela “ameaça de Castro”. Acreditava-se ser preciso 

formar uma nova classe trabalhadora anticomunista capaz de reproduzir o 

modelo estadunidense de regulamentação trabalhista e assim facilitar o rela-

cionamento entre empregados e empregadores estrangeiros, que visavam par-

ticipar do forte período de desenvolvimento industrial, provocado em grande 

parte pela instalação de multinacionais norte-americanas na região. Como 

assinalou Cecília Azevedo, no início dos anos de 1960, a política externa norte-

-americana voltou-se para a América Latina, buscando preservar um clima fa-

vorável para investimentos estrangeiros (Azevedo, 2008: 141).

Nesse contexto foi criado o IADESIL. A entidade buscava atuar como um 

exemplo de “harmonização” de interesses entre capital e trabalho. Para o de-

senvolvimento de suas atividades na América Latina, o IADESIL contava com 

o apoio da CIA, do Departamento do Estado, dos industriais e da cúpula sindi-

cal norte-americana. A entidade se orgulhava de sua composição tripartite, 

agregando em seu conselho administrativo representantes de empregados e 

empresários.2

No caso do Brasil, durante os governos de Jânio Quadros (1961) e João 

Goulart (1961-1964), o programa teve um início tímido e bastante problemático 

devido à atuação crescente dos movimentos sociais populares, liderados pelos 

grupos de esquerda e nacionalistas, que tinham uma estreita relação com o 

governo federal e uma posição crítica ao programa norte-americano (Ribeiro, 

2006: 89). Além disso, a relação diplomática entre o governo do Brasil e dos Es-

tados Unidos naquela conjuntura era bastante instável e, na maioria das vezes, 

se desenvolvia de forma demasiadamente tensa (Loureiro, 2012: 157-172). 

Embora o sindicalismo norte-americano tenha se aproximado dos tra-

balhadores brasileiros de modo mais efetivo durante o regime militar, seu 

interesse pelo movimento sindical no país data de período anterior. Na déca-

da de 1940, assombrados com o avanço do comunismo no mundo e especial-

mente nos países “periféricos”, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados 



212

corporativismo e regulamentação do trabalho no brasil
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 2
09

 –
 2

34
, a

br
il

, 2
01

6

Unidos decidiram implantar um programa de treinamento de liderança sindi-

cal em toda a América Latina, incluindo o Brasil (Welch, 1995: 62-67). Acredi-

tava-se ser necessário ensinar aos países vizinhos como gerenciar as relações 

de trabalho com o objetivo de manter a produtividade, promover a estabilida-

de e afastar os “agitadores comunistas”. 

Serafino Romualdi, representante da AFL-CIO na América Latina e an-

ticomunista fervoroso, mostrava-se um forte crítico do corporativismo brasi-

leiro. Segundo ele, o corporativismo era “o maior fator provocador do caos 

político e desastre econômico que assolava o Brasil”. Era também para ele um 

sistema controlador das atividades sindicais (Romualdi, 1967: 39).3 Durante os 

anos 1950, Romualdi acompanhou os eventos políticos brasileiros e realizou 

algumas viagens ao Brasil para travar contatos com políticos influentes e pro-

mover alianças com dirigentes sindicais. Na visão do dirigente da AFL,4 os 

sindicalistas brasileiros eram incrivelmente dependentes do governo federal 

e ainda tinham muito que aprender sobre o método das negociações coletivas. 

Nesse mesmo período, Robert J. Alexander, professor da Rutgers Univer-

sity, ligado ao Partido Social Democrata e especialista em estudos sobre o 

sindicalismo latino-americano, mostrou-se preocupado com o papel controla-

dor que o Estado exercia sob o movimento sindical brasileiro. Em um dos seus 

relatórios enviados para a AFL-CIO ele traçou observações sobre o forte con-

trole do Estado em relação às atividades financeiras e administrativas dos 

sindicatos brasileiros, asseverando que a prática direta das negociações cole-

tivas entre patrões e empregados, ou seja, sem a intervenção normativa da 

Justiça do Trabalho, ainda era muito incipiente no país.5

A atuação do IADESIL no Brasil e no restante da América Latina justifi-

cava-se à medida que os especialistas norte-americanos criavam uma imagem 

estereotipada sobre o sistema de regulamentação trabalhista na região. Segun-

do eles, o Brasil não apenas rejeitava o método da negociação coletiva como 

também não sabia aplicá-lo.6 Para os especialistas norte-americanos, os con-

frontos entre patrões e empregados intermediados por um órgão vinculado ao 

Estado eram inaceitáveis, assim como as relações entre os sindicalistas e au-

toridades políticas. Da mesma forma eram interpretados o envolvimento dos 

trabalhadores nas questões políticas. Os sindicalistas e especialistas do traba-

lho norte-americanos também reprovavam o modo como o movimento sindical 

brasileiro lidava com as demandas de trabalho. Para eles, os trabalhadores não 

sabiam separar as reivindicações trabalhistas das questões sociais, práticas 

que eles denominavam de “barganha política”.

CORPORATIVISMO: O MAL DE TODOS OS MALES?

Na visão dos críticos e formuladores da política sindical internacional estadu-

nidense, o sistema de regulamentação do trabalho, identificado com a ditadu-
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ra de Getúlio Vargas e com o corporativismo da Itália fascista, representava 

um grande obstáculo para a implantação do sindicalismo “livre e democrático” 

no país. Parte das críticas dos norte-americanos tinha origem nas diferenças 

profundas existentes entre o corporativismo e a democracia liberal, que mar-

cavam diferentes pontos de vista sobre política e sociedade, como observou 

Kenneth Erickson. O individualismo altamente valorizado no liberalismo, fun-

damentado na proteção da liberdade individual, se opunha frontalmente à 

concepção corporativista. Este tinha suas bases na organização da sociedade, 

composta por grupos divididos de acordo com seu papel econômico e produ-

tivo, reconhecidos pelo Estado. Erickson observou que muitos pesquisadores 

norte-americanos dos anos 1960 e 1970, impregnados pela tradição do libera-

lismo e do conceito de democracia liberal, entendiam que as nações em de-

senvolvimento deveriam seguir o modelo das democracias dos países anglo-

-saxões. Aos olhos desses estudiosos, a única alternativa possível ao modelo 

liberal seria o marxismo (Erickson, 1977: 2).7

O corporativismo, tido como a terceira maior corrente do pensamento 

político Ocidental, influenciada por dois importantes pensadores, Aristóteles 

e São Tomás de Aquino, era praticamente ignorado pelos cientistas políticos 

norte-americanos.8 Para eles, as relações de trabalho que tinham como prin-

cípio solucionar os conflitos por meio de órgãos do Estado eram típicas dos 

países de cultura política latino-católica. É possível, como argumentou Erick-

son, que essa identificação do corporativismo com o nazifascismo tenha leva-

do a geração de cientistas políticos norte-americanos do pós-guerra a ignorar 

as características corporativistas dos países com os quais eles se solidarizavam 

(Erickson, 1977: 184). Como bem observou Clifford Welch “para muitos liberais 

norte-americanos, o sistema corporativista de trabalho era um pesadelo” (Wel-

ch, 1995: 67).

Talvez não fosse necessariamente o caso de ignorar, como asseverou 

Erickson, mas talvez de interpretar o corporativismo como um sistema de ca-

racterísticas engessadas, de modo a entender que suas regras por si só invia-

bilizassem o que eles imaginavam constituir as bases para o desenvolvimento 

do verdadeiro movimento sindical. Desse modo, a ideia de que o sistema cor-

porativista não servia aos trabalhadores latino-americanos, fosse porque im-

pedia a cooperação efetiva entre capital e trabalho, ou porque minava as ações 

dos trabalhadores, cooptados e manipulados pelo sistema, era compartilhada 

por acadêmicos e sindicalistas norte-americanos. Estes últimos se incumbiram 

de ensinar aos trabalhadores latino-americanos o que acreditavam ser o sis-

tema ideal, baseado nos problemas específicos dos trabalhadores, como os 

reajustes salariais e as demandas por melhorias das condições de trabalho. 

Estas reivindicações deveriam ser conquistadas por meio da negociação cole-

tiva direta com o empregador e sem a interferência do Estado, livre das amar-

ras impostas pela legislação corporativista. 
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Robert Alexander, em “O ABC do sindicalismo”, criticou o movimento 

organizado dos trabalhadores latino-americanos, alertando que as centrais 

(equivalentes à AFL-CIO) estavam sob o controle de um ou de outro partido 

político. Existia uma tendência, afirmou o autor, “por parte do movimento tra-

balhista, de ser um instrumento dos políticos, em vez de os sindicatos usarem 

um ou outro partido para os seus propósitos”. A consequência direta do estrei-

to relacionamento entre o movimento sindical e a política seria o maior contro-

le do governo sobre as organizações dos trabalhadores. Como evidência de tal 

fato, Alexander observou que a maioria dos países da América Latina possuía 

vastos códigos trabalhistas que permitiam ao Estado interferir nos assuntos 

internos dos sindicatos, assim como nas ex-colônias inglesas onde as regula-

mentações trabalhistas coloniais da Inglaterra foram mantidas pelos governos 

independentes. 

Para Alexander, a legislação garantia aos trabalhadores benefícios que 

ele julgava excessivos, pois o seu efeito acabava sendo o oposto do que os legis-

ladores desejavam. Um caso típico apontado por ele era a lei da “estabilidade” 

no Brasil, adquirida após dez anos de serviços prestados à empregadora. Para 

evitar a lei, os patrões demitiam bons operários com receio de que eles adqui-

rissem tal direito. Em suma, Alexander acreditava que o sistema corporativista, 

sobretudo a legislação social e a regulamentação dos sindicatos, aplicado “nos 

países subdesenvolvidos” representavam um obstáculo ao desenvolvimento do 

capitalismo (Alexander, 1962: 201-206).

É provável que essas críticas apresentadas pelos especialistas norte-

-americanos tenham contribuído para consolidar uma imagem estereotipada do 

corporativismo, não somente veiculada entre os empregadores, mas também 

entre os trabalhadores, sindicalistas, intelectuais e militantes políticos de es-

querda. Entre as críticas mais comuns a respeito desse sistema está a ideia, 

bastante difundida no meio acadêmico, de que a legislação trabalhista brasilei-

ra representava simplesmente uma cópia da Carta Del Lavoro fascista italiana, 

sendo a Justiça do Trabalho uma peça do sistema corporativista.9 Já os empre-

gadores e demais setores ligados a eles reclamam do abuso dos trabalhadores 

por recorrerem à Justiça do Trabalho para resolver “qualquer problema”. Outra 

crítica também bastante difundida entre intelectuais e militantes de esquerda 

é a de que o código de leis trabalhistas foi fruto da “outorga”, ou seja, de um ato 

de doação, do presidente da República Getúlio Vargas, durante o período dita-

torial chamado de Estado Novo, que perdurou durante os anos de 1937-1945.10 

No entanto, sabe-se que os trabalhadores tinham melhores condições 

para negociar os reajustes salariais durante o período democrático anterior ao 

golpe civil-militar: “embora os sindicatos fossem subordinados ao Ministério 

do Trabalho, seu peso político fazia com que essa subordinação fosse mais 

formal do que real”, assinalou Fernando Lopes de Almeida. O autor identificou 

certa flexibilidade entre o controle do Estado e as ações dos sindicatos, como 
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no caso da lei de greve nº 9.070, de 15 de março de 1946, que não impediu a 

realização de movimentos paredistas durante todo o período de vigência da 

lei, revogada em 1964 (Almeida, 1982: 11). 

Erickson observou que a lei antigreve mostrou-se “quase inaplicável” 

entre os anos de 1946 a 1964. Evidentemente, uma frase um tanto quanto exa-

gerada do autor.11 Mas o fato é que muitos líderes souberam usar a greve ou a 

ameaça de paralisação como estratégias para pressionar os empregadores e a 

Justiça do Trabalho (Erickson, 1979: 27). Estudos mais recentes, baseados em 

análises sistemáticas e também em pesquisas qualitativas de processos tra-

balhistas contribuíram para desconstruir a ideia de que os patrões, durante as 

décadas de 1950 e início dos anos 1960, enxergavam na Justiça do Trabalho um 

simples aparato jurídico, criado exclusivamente para endossar as práticas de 

exploração da mão de obra. A CLT e a Justiça do Trabalho, mesmo sendo alvo 

de diversas críticas (estas feitas inclusive pelas lideranças sindicais que acio-

navam a Justiça) e independentemente do contexto político da época em que 

foram elaboradas, representavam uma ferramenta importante nas mãos da 

classe trabalhadora (Corrêa, 2011; Varussa, 2012; Souza, 2012). 

A ideia de que os sistemas de regulamentação trabalhista fortemente 

legislados limitavam a liberdade de negociação e, consequentemente, a auto-

nomia dos trabalhadores, ao longo do tempo transformou-se em postulado e, 

como toda premissa, atravessou décadas livres de críticas mais severas, como 

observou Fernando Teixeira da Silva. Com base na análise exaustiva de cente-

nas de processos de dissídios coletivos tramitados na cidade de São Paulo, nos 

anos de 1963 até março de 1964, período de forte mobilização operária e bipo-

larização das correntes políticas, o autor relativizou o papel intervencionista 

do Estado nos conflitos trabalhistas coletivos. O resultado da pesquisa feita 

por Silva não deixa de ser surpreendente, pois conclui que, às vésperas de os 

militares tomarem o poder, patrões e empregadores frequentemente evitavam 

encaminhar suas questões aos Tribunais. Silva chamou a atenção para as nu-

ances inerentes aos dois modelos de regulamentação trabalhista, ignoradas 

por aqueles que ainda insistem na oposição binária entre os dois tipos e acre-

ditam na incompatibilidade entre a regulamentação pública e a autonomia 

coletiva (Silva, 2013a).

Em seu estudo realizado com base em 485 processos de negociações 

coletivas, Silva constatou que 55% eram de dissídios coletivos, ou seja, os re-

sultados foram fruto da intervenção direta normativa do tribunal trabalhista. 

O restante da amostra foi de processos negociados em âmbito privado tendo 

sido os acordos apenas encaminhados para o TRT a fim de serem homologados 

conforme determinação da legislação trabalhista. Como se vê, a quantidade 

de negociações coletivas extrajudiciais não foi pequena, indicando que o sis-

tema de regulamentação corporativista não necessariamente excluía essa via 

de negociação, embora tivesse que passar pelo crivo do órgão trabalhista. Os 
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dados revelam que o fortalecimento do movimento operário não levou neces-

sariamente à realização de mais acordos diretos. Silva observou ainda que a 

Justiça do Trabalho desempenhou um papel mais atuante nas localidades em 

que o movimento operário estava mais bem organizado, enquanto nas cidades 

do interior do Estado de São Paulo e nas categorias com menor poder de bar-

ganha o número de contratos coletivos entre empresas e sindicatos foi maior. 

Tais resultados, concluiu o autor, “contrariam a hipótese de que a negociação 

livre e direta era o caminho lógico e natural de categorias profissionais mais 

bem organizadas e combativas” (Silva, 2013a: 210. No entanto, suas conclusões 

não descartam que os órgãos trabalhistas muitas vezes poderiam minar o de-

senvolvimento de negociações livres. Naturalmente, não podemos deixar de 

reconhecer o forte papel do sistema legislado nas relações trabalhistas no 

Brasil. No entanto, o autor mostrou empiricamente que os acordos extrajudi-

ciais eram uma via possível para os sindicatos de trabalhadores, tendo sido 

utilizada com frequência. 

Ao longo do período democrático, entre 1945 e 1964, a Justiça do Traba-

lho havia conquistado certa autonomia em relação ao Estado, tendo se torna-

do um dos instrumentos mais importantes para a formação de uma cultura de 

direitos na classe trabalhadora brasileira. Esse conjunto de pesquisas recentes 

mostram que, em determinados casos, os trabalhadores, cientes de seus direi-

tos, buscaram instrumentalizar o aparato jurídico, a fim de aplicar as leis re-

guladas pelo Estado. A experiência no campo jurídico possibilitava aos traba-

lhadores elaborar estratégias que lhes permitiam negociar com os patrões 

dentro dos parâmetros previamente definidos pela legislação. Enquanto os 

primeiros procuravam encontrar na CLT um espaço para garantir e reivindicar 

direitos, os empregadores tentavam encontrar qualquer brecha, ambiguidade 

ou contradição legal para impedir e, até mesmo, se esquivar dos deveres tra-

balhistas. Ademais, a utilização do aparato jurídico pelos trabalhadores não 

significou o abandono de outras estratégias de luta travadas no chão de fábri-

ca. Trabalhadores e sindicatos haviam aprendido que não era possível lutar por 

uma única via; afinal, era preciso pressionar empregadores e a própria Justiça 

do Trabalho para obter sucesso nas negociações coletivas (Corrêa, 2011).

A interiorização das leis e da lógica do direito pelos trabalhadores, bem 

como a influência da Justiça do Trabalho no cotidiano das relações de trabalho, 

contribuíram para a construção de uma consciência de classe, ultrapassando 

os limites do espaço da fábrica e das relações empregado-empregador, tendo 

impacto direto nas experiências do movimento operário. Conforme observou 

Maria Célia Paoli, a “fábrica emergiu no plano público, propondo-se, ao mesmo 

tempo, como uma área de controle do Estado e como um espaço civil de luta 

pelos direitos ao trabalho e à vida” (Paoli, 1987: 69). 

Essa chamada “cultura de direitos” em formação na classe trabalhado-

ra e no movimento sindical durante o período democrático conhecido como 
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“populista” ao longo das décadas de 1950 e primeira metade dos anos 1960, era 

vista pelos especialistas e sindicalistas norte-americanos como mera manipu-

lação exercida por um líder demagógico e populista e como obstáculo para o 

desenvolvimento harmonioso das relações de trabalho, sendo os trabalhadores 

completamente dependentes das ações do Estado. 

A forte influência do legado de Vargas entre os trabalhadores, mesmo 

após a derrubada de Goulart, chamava a atenção dos analistas norte-america-

nos. Em uma dessas observações, o adido trabalhista Herbert Baker registrou 

a cerimônia de aniversário da fundação do Sindicato dos Padeiros e de Produ-

tos Alimentícios do Rio de Janeiro, no ano de 1965. Na ocasião, o discurso de 

um jovem deputado da União Democrática Nacional (UDN), Raymundo Nona-

to da Costa Rocha, contendo elogios ao governo de Getúlio Vargas no campo 

da legislação trabalhista, deixou o analista estrangeiro contrariado.12 

Em outra situação, retratada já no governo do general Ernesto Geisel 

(1974-1979), Baker presenciou cena semelhante ao ouvir as palavras proferidas 

pelo conselheiro do Instituto de Segurança Social dos Trabalhadores Comerci-

ários, Henrique Pinto de Magalhães, durante evento realizado no Sindicato dos 

Operadores de Elevadores do Rio de Janeiro, discurso que o adido trabalhista 

definiu como “altamente dramático sobre o que Vargas fez pelos trabalhado-

res”, mas que conseguiu arrancar “aplausos emocionados do público”. Para um 

funcionário do IADESIL, 

O grande paradoxo é que Vargas é tido pelo movimento sindical brasileiro como um 
herói lendário. O seu retrato está exposto no lugar de honra em quase todas as se-
des dos sindicatos. Ele é falado com reverência como o primeiro homem que fez 
algo pelos trabalhadores. Está claro que a “imagem de pai” criada por Vargas, tem 
sido cuidadosamente nutrida pelos seus sucessores. Após quase três décadas de 
condicionamento, é praticamente um ato reflexo dos trabalhadores e dos líderes 
sindicais em olhar para o governo como o responsável por resolver todos os seus 
problemas, que nos Estados Unidos são objetos da negociação coletiva ou dos pro-
cedimentos contratuais. Essa é a dura realidade do cenário sindical brasileiro.13 

DUAS VISõES SOBRE O CORPORATIVISMO BRASILEIRO: AS PROPOSTAS 

DE EVARISTO DE MORAES FILHO E ARNALDO SÜSSEkIND

Pouco antes da deflagração do golpe civil-militar, em 1964, encontrava-se em 

processo de elaboração uma proposta de modificação da regulamentação do 

trabalho, feita pelo jurista Evaristo de Moraes Filho. A primeira etapa do pro-

jeto teve início durante a campanha eleitoral de Jânio Quadros, quando Mora-

es Filho havia sido convidado a orientar o candidato à Presidência da Repúbli-

ca nas questões do Direito do Trabalho. Já no governo de João Goulart, o mi-

nistro da Justiça João Mangabeira, fundador e presidente do Partido Socialista, 

convidou o jurista – na época, já bastante experiente e reconhecido como uma 

das maiores autoridades na área trabalhista – a elaborar o novo Código do 
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Trabalho. A obra chegou a ser aprovada por Goulart e publicada no Diário Oficial. 

Em seu relato sobre o processo de elaboração do Novo Código, Moraes Filho 

recordou o trabalho árduo e até mesmo artesanal realizado para reunir dife-

rentes legislações trabalhistas de todo o mundo, principalmente as que mais 

se aproximavam do modelo corporativista brasileiro, destacando a influência 

do conteúdo internacional no projeto (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 121).

O anteprojeto era uma tentativa de renovação, que visava o aperfeiço-

amento e o preenchimento das lacunas existentes na legislação trabalhista, 

sem, no entanto, querer romper com a estrutura corporativista dos anos 1930. 

Ao todo, a obra abrangia a regulamentação de 50 profissões, inclusive o traba-

lho doméstico e em domicílio. Havia também uma seção destinada à criação 

de Conselhos, uma espécie de comissões de fábrica. De acordo com o autor do 

novo Código, a “finalidade era criar a cogestão e os conselhos de empresa, 

integrados por empregados e empregadores, a exemplo dos que já existiam na 

Alemanha e na Holanda, atribuindo-lhes competência puramente social, não 

econômica”. A eles, acrescentou, “não caberia atuar sobre a direção da empre-

sa, mas em questões de desenvolvimento de serviço, bem-estar, relações hu-

manas e nos casos de demissão” (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 121). 

Em relação ao uso do poder normativo pela Justiça do Trabalho, desde a 

instauração do órgão trabalhista o jurista defendia tal instituto. Achava-o pro-

gressista e fundamental nas relações entre capital e trabalho. Entendia que ele 

poderia ser favorável aos empregados, especialmente nos casos em que o mo-

vimento sindical fosse considerado fraco e desorganizado. Na contramão do que 

pensavam os especialistas norte-americanos nas questões da regulamentação 

do trabalho, Moraes Filho não concordava com as visões comumente manifes-

tadas por grupos neoliberais que consideravam o poder normativo “um ato de 

força, uma manifestação da prepotência corporativa que, segundo eles, carac-

terizou a era Vargas” e continuou: “Querem extingui-lo. Mas, não! Conforme 

todas as constituições em vigor, a principal função do Estado é propiciar justiça 

aos cidadãos, resolver conflitos de qualquer natureza, compor interesses. A 

Justiça do Trabalho compõe interesses” (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 91).

Moraes Filho também era um defensor da unicidade sindical que, segun-

do ele, era anterior ao fascismo e absolutamente necessária ao Brasil para o 

êxito dos trabalhadores. Desde o início de sua carreira, após ter observado que 

os patrões defendiam a pluralidade sindical, também apoiada por Alceu Amo-

roso Lima, que visava à formação de um sindicalismo católico, ele passou a ar-

gumentar a favor do sindicato único. Considerava o sindicato de empresa uma 

pilhéria, pois só interessava aos empregadores, servindo para dividir e dispersar 

a força operária (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 111). Porém, o jurista poste-

riormente mudou de ideia e abandonou o conceito rígido de sindicato único, 

reconhecido e vinculado ao Ministério do Trabalho, trocando os preceitos da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pelo da Organização Internacional do 
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Trabalho (OIT). Na verdade, Moraes Filho defendia a unicidade sindical desde 

que ela não fosse imposta pelo Estado, patrocinada e governada por ele (Moraes 

Filho, 1978: 174).14 

Apelando aos deveres democráticos, o jurista queria colocar o Brasil no 

hall de países que admitiam a livre formação de entidades sindicais de cúpula. 

O anteprojeto previa a constituição de quatro confederações gerais: de empre-

gadores, de empregados, de agentes autônomos e de profissionais liberais. Os 

seus dirigentes deveriam ser escolhidos por eleições livres e esses não poderiam 

ser reeleitos. No entanto, na visão de Moraes Filho, a extinção do imposto sindi-

cal era fundamental para a existência de centrais sindicais sem vínculos com o 

Estado. A anulação deveria ocorrer de forma progressiva (Morel, Gomes & Pes-

sanha, 2007: 123).

No tocante à redução de pessoal com base na justificativa de crise eco-

nômica, argumento bastante utilizado pelos patrões nas décadas de 1950 e início 

de 1960, Moraes Filho intencionava disciplinar essa questão. A CLT tratava a 

demissão coletiva de trabalhadores como ação individual na Justiça do Trabalho. 

Citando a experiência do sindicalismo norte-americano, o jurista criticou a ação 

dos empregadores que usavam a demissão quando pressionados pelos reajustes 

salariais, esclarecendo ainda que tal impedimento não limitava a autonomia do 

empregador em reduzir o seu quadro de funcionários. Tanto no assunto da re-

dução de pessoal, em que os empregadores usavam como justificativa a crise 

econômica para demissão em massa, quanto no tema da estabilidade do traba-

lhador, Moraes Filho foi contundente em garantir a fixação do empregado em 

seu posto de trabalho. O anteprojeto mantinha o direito à estabilidade, adquiri-

do pelo empregado após dez anos de serviços prestados à empresa. Segundo o 

jurista, o direito alemão e o francês mostravam-se mais regulamentaristas do 

que o brasileiro, sendo a política de mão de obra naqueles países muito mais 

rigorosa.

Em 1963, a proposta do Novo Código foi publicada e uma comissão encar-

regada da sua revisão foi constituída (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 124). No 

entanto, o projeto de Evaristo de Moraes Filho não despertou grande entusiasmo 

nos setores ligados ao governo João Goulart, embora não se saiba a reação do 

movimento sindical ao projeto, tema que, aliás, merece ser investigado. Os em-

pregadores, evidentemente, mostraram-se receosos com o novo Código. Com 

ampla repercussão na mídia, o projeto também chamava a atenção e gerava 

comentários dos analistas estrangeiros. Dos norte-americanos, Moraes Filho 

contou ter recebido um ofício do Ministério das Relações Exteriores, informando 

que o adido trabalhista da Embaixada americana pretendia intervir em vários 

aspectos do projeto. Eles eram contra a estabilidade, tão enfatizada no Código 

de Moraes Filho, e a manutenção da Lei da Nacionalização do Trabalho, que exi-

gia das empresas a contratação de dois terços de trabalhadores brasileiros.15 Mas 

a proposta manteve-se inalterada (Morel, Gomes & Pessanha, 2007: 125). 
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Do convite de elaboração do Código até a publicação da obra, Moraes 

Filho presenciou a efervescência dos movimentos políticos que levaram à der-

rocada de João Goulart e à instalação da ditadura militar. Ainda incumbido de 

dar continuidade ao projeto, Moraes Filho procurava invocar “o espírito demo-

crático e o comprometimento do novo presidente da República com a liberda-

de sindical” (Última Hora, 17 de julho de 1964, p. 3). Em meados de 1964, a 

Embaixada americana apurou os rumores de que os ministros da Fazenda e 

do Planejamento, Octávio Bulhões e Roberto Campos, assim como o Conselho 

de Segurança Nacional, estavam contra o projeto.16 A obra sequer foi enviada 

ao Congresso. Composto por dois volumes, o anteprojeto de Moraes Filho foi 

finalizado em 1963 e a revisão publicada somente dois anos depois. 

Com os militares no poder, a AFL-CIO e os adeptos do chamado “sindica-

lismo livre” no Brasil ansiavam por reformas na legislação trabalhista, visando 

estimular a negociação coletiva direta entre empregados e patrões. Paralelamen-

te à elaboração de uma nova política trabalhista idealizada pelos ministros da 

Fazenda e do Planejamento, o ministro do Trabalho, Arnaldo Süssekind, na épo-

ca um entusiasta do modelo trabalhista norte-americano, enviou, no dia 29 de 

maio de 1965, um anteprojeto de lei intitulado “Convenções Coletivas de Traba-

lho e Contrato Coletivo de Trabalho” para apreciação do Congresso Nacional.

A proposta intensificou os debates sobre a implantação do modelo con-

tratualista no Brasil. O conteúdo do documento recebeu elogios do adido tra-

balhista Harold Shapiro. Segundo ele, o projeto previa a negociação de boa-fé 

por parte dos empregadores e permitiria aos trabalhadores o recurso da greve 

como força de negociação, embora a proposta apresentasse algumas ambigui-

dades terminológicas e restrições, como o mínimo de dois anos de vigência do 

contrato. Todavia, se aprovada – avaliou –, a lei poderia representar “um gran-

de passo em direção ao sindicalismo organizado”.17

Para Süssekind, embora o Decreto nº 21.761, de 23 de agosto de 1932, ti-

vesse disciplinado a prática das convenções coletivas de trabalho, a sua aplica-

ção era quase inexistente.18 Os motivos, assim ele explicou, estavam no “caráter 

rígido das normas que lhe dão disciplina e ao sentido, entre nós, dominante, de 

que todas as soluções devem emanar do Estado” (Santos, 1967: s/p, Anexo). Nes-

se sentido, o projeto de lei visava proporcionar maior flexibilidade às normas 

existentes na CLT, a fim de estimular a celebração das convenções coletivas de 

trabalho, julgadas “o melhor e mais adequado instrumento de autocomposição 

dos interesses profissionais” (Santos, 1967: s/p, Anexo). Além disso, acreditava-

-se que tal prática contribuiria para desafogar a Justiça do Trabalho, tornando-a 

mais ágil e menos intervencionista. Para o autor do anteprojeto, a rigidez e a 

esquematização exagerada do código do trabalho não poderiam mais acompa-

nhar o ritmo do progresso em desenvolvimento no país.19

De acordo com o projeto de Süssekind, a recusa dos empregadores em 

negociar poderia levar o caso ao Ministério do Trabalho, e se ainda assim não 
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fosse travada negociação, os trabalhadores poderiam declarar greve, forçando 

o diálogo com o empregador. Porém, a paralisação seria considerada ilegal 

caso tivesse a finalidade de alterar, no todo ou em parte, a convenção coletiva 

(realizada entre sindicatos) ou o acordo coletivo (entre empresas e sindicatos). 

A Justiça do Trabalho deveria ser acionada somente nos casos de controvérsias 

resultantes da aplicação do contrato. O anteprojeto também permitia a cons-

tituição e o funcionamento de concessões mistas de consulta e colaboração 

nas empresas. Além disso, não estabelecia restrições aos pontos que poderiam 

ser negociados. Tudo que resultasse de acordo, desde que o objeto fosse lícito, 

teria condições de ser contratualmente incluído na negociação coletiva.

No entanto, contrariando as expectativas dos norte-americanos, para-

lelamente à submissão do anteprojeto de lei para a reformulação das negocia-

ções coletivas, tramitava no Congresso o projeto “7-65”, proposto pelo governo, 

que versava sobre a política dos reajustes salariais. A fim de recuperar a esta-

bilidade do plano econômico-financeiro do governo, o projeto abarcava o setor 

privado, com restrições às esferas públicas e às autarquias. A proposta consi-

derava ainda a capacidade das empresas de pagar o aumento do custo de 

trabalho, assim como a necessidade de corrigir as iniquidades dos níveis sa-

lariais entre os setores por meio do arrocho salarial. A Justiça do Trabalho 

deveria aderir às normas de reajuste salarial nas negociações dos dissídios 

coletivos, passando a ter poder normativo limitado. Com isso, os reajustamen-

tos salariais deixariam de ser alvo de disputas na Justiça do Trabalho e passa-

riam ao controle do Poder Executivo.20

  Assim, em meados de 1965 encontravam-se em apreciação três pro-

jetos que previam mudanças na legislação trabalhista. O primeiro, proposto 

por Evaristo de Moraes Filho, foi rapidamente engavetado pelos militares. Os 

dois últimos, gestados logo após o golpe, tinham origens distintas e extrema-

mente conflitantes. O “7-65”, que contava com 57 emendas desde o projeto 

original, teve grande repercussão tanto no Congresso quanto no movimento 

sindical em geral. A aprovação do projeto, consequentemente, descartava a 

proposta apresentada por Süssekind de estimular as negociações coletivas 

livres, apesar dos esforços da entidade sindical norte-americana IADESIL e da 

estreita relação entre o governo estadunidense e a administração de Castello 

Branco.21 

O “7-65” passou a vigorar por meio da Lei nº 4.725, assinada em 13 de 

julho de 1965. Além da nova lei, os trabalhadores foram afetados pelo forte 

controle das atividades sindicais, pela limitação do direito de greve e o arrocho 

salarial. De outro lado, tais medidas minaram os planos dos sindicalistas nor-

te-americanos de instituir um novo modo de “harmonização” das relações 

capital-trabalho. A decretação da Lei nº 4.725 deixou evidente a opção do go-

verno de Castello Branco pela manutenção do sistema corporativista, incluindo 

a Justiça do Trabalho. Ao invés de extingui-la, o regime ditatorial decidiu man-
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ter a instituição e depurá-la, afastando aqueles profissionais que não se en-

quadravam na ideologia autoritária (Corrêa, 2013). O arrocho salarial e a inter-

ferência direta nos dissídios coletivos julgados na Justiça do Trabalho, aliado 

ao forte aparato repressivo utilizado para controlar as ações políticas dos sin-

dicatos, impactaram diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores e no 

movimento sindical organizado. A nova política salarial provocou a perda real 

dos salários e privilegiou os setores com renda elevada, responsáveis pela maior 

fatia do mercado consumidor de bens duráveis (Almeida, 1982: 17-19). 

O projeto de negociação coletiva foi retirado do Congresso em meados 

de junho de 1965. Sem dar explicações públicas, o governo alegou apenas a 

incompatibilidade entre os dois projetos. A Embaixada americana apontou 

para a dificuldade de realização das negociações coletivas no Brasil sem um 

sólido equilíbrio de poder entre os donos do capital e da mão de obra. Na visão 

do adido trabalhista Herbert Baker, os industriais brasileiros não estavam dis-

postos a fazer grandes mudanças no relacionamento com seus subordinados.22 

Segundo Arnaldo Süssekind, o Congresso Nacional teria aprovado a “toque de 

caixa” a Lei nº 4.725, que se tornaria conhecida como a “lei do arrocho”. A apro-

vação da lei ocorreu durante a sua participação na conferência da OIT, realiza-

da em Genebra, fato que teria ameaçado a permanência dele no Ministério do 

Trabalho, conforme o seu depoimento (Gomes; Pessanha & Morel: 2004: 135).

Entretanto, é possível que o governo de Castello Branco tenha incorpo-

rado alguns pontos do projeto de lei de negociação coletiva no Decreto-Lei nº 

229, de 28 de fevereiro de 1967, que alterou o título VI da CLT sobre as conven-

ções coletivas de trabalho. Diferentemente do decreto de 1932, o artigo 616 

dava nova redação aos acordos coletivos. Uma vez que uma das partes interes-

sadas, representantes de patrões ou empregados, sinalizasse a intenção de 

entabular negociação coletiva direta, ou seja, sem a interferência da Justiça do 

Trabalho, a outra parte não poderia se recusar à negociação. Ou seja, a convo-

cação para negociação coletiva passou a ser compulsória nos casos em que uma 

das partes optasse por negociar diretamente. Somente após malogradas as 

tentativas de entendimentos é que o dissídio coletivo deveria ser instaurado.

Na versão original do projeto submetido por Süssekind estavam previs-

tas sanções aos empresários que se recusassem a negociar e a possibilidade do 

direito de greve, dois princípios fundamentais para o exercício de pressão dos 

trabalhadores. Contudo, o decreto introduziu um artigo (623) que para muitos 

tornava nula a prática do acordo coletivo: considerava nulo qualquer acordo 

que, direta ou indiretamente, contrariasse as normas estabelecidas pela políti-

ca econômico-financeira do governo ou a política salarial vigente. Com isso, os 

sindicatos de trabalhadores eram desestimulados a travar a negociação coleti-

va direta com o empregador, uma vez que o reajuste salarial poderia ser obtido 

por meio de dissídio coletivo, de forma mais ágil – lembrando que, normalmen-

te, o patrão se recusava a negociar com os dirigentes, avaliou Süssekind.23 



223

artigo | larissa rosa corrêa

ENTRE O TIPO IDEAL E A PRÁTICA DOS SISTEMAS  

CORPORATIVISTA E CONTRATUALISTA

Diferentemente do sistema de regulamentação trabalhista brasileiro, nos Es-

tados Unidos o modelo contratualista permite que os empregados se organi-

zem como queiram, podendo formar, participar ou apoiar organizações de 

trabalho. Podem ainda negociar coletivamente de forma direta com seus re-

presentantes escolhidos e participar de outras atividades ou de diferentes as-

sociações. Eles também possuem o direito de se absterem de todas essas ati-

vidades, conforme determinação da Seção 8 da National Labor Relations Act 

(NLRA). Em tese, o governo não pode patrocinar, nem participar diretamente 

do processo de formação dos sindicatos, ele apenas garante o direito de o 

trabalhador se organizar e reconhece os sindicatos como agentes representan-

tes dos trabalhadores. Em outras palavras, o Estado deve atuar como um ex-

pectador das relações trabalhistas (Gacek, 1994). 

Outra característica essencial do modelo contratualista é a sindicaliza-

ção plural, pois não há nenhuma determinação prévia por parte do Estado em 

relação à escolha dos grupos representativos de trabalhadores. Desse modo, 

eles podem se organizar em diferentes níveis, seja por fábrica, empresa ou 

ramo de atividade. O caráter voluntarista também é marcante nas relações 

contratuais (Gacek, 1994: 12).24 Salários e condições de trabalho figuram como 

questões individuais, funcionam de forma independente e estão sujeitas às 

regras do direito privado. No entanto, a arbitragem também de caráter privado 

é fundamental para o andamento das negociações. Por fim, a última caracte-

rística mais importante do contratualismo estadunidense é a separação entre 

a estrutura sindical e o sistema de bem-estar social. Os sindicatos não devem 

ter nenhuma relação com os serviços sociais ou benefícios provenientes do 

Estado, o que não significa que eles não possam exercer poder de pressão em 

relação a essas questões (Lothian, 1986: 1003-1004).

Tamara Lothian, advogada e especialista na área do Direito do Trabalho 

norte-americano, traçou comparações entre o corporativismo e o contratualis-

mo, bem como os possíveis efeitos da aplicação desses dois sistemas no pro-

cesso de politização e militância da classe trabalhadora no Brasil e nos Estados 

Unidos. Para a autora, os dois sistemas podem influenciar a militância sindical 

de maneiras muito diferentes. Suas ideias são bastante inspiradoras para pen-

sarmos na permanência do modelo legislado no Brasil durante o regime dita-

torial. Assim como Erickson, Lothian apontou para o fato de o modelo corpo-

rativista geralmente ser identificado com os regimes autoritários de direita, 

servindo exclusivamente como um instrumento para repressão e controle do 

movimento sindical. No entanto, a autora observou que em muitos países on-

de o sistema corporativista foi adotado, os movimentos sindicais se tornaram 

mais fortes, independentes e politizados, graças ao desenvolvimento de uma 
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militância política que soube utilizar o aparato corporativista. Nesse sentido, 

a autora atenta para a importância em identificar os momentos históricos em 

que o corporativismo atuou como um instrumento de controle e quando pas-

sou a viabilizar a militância política.

Usando como exemplo o período do “novo sindicalismo”, surgido no 

final da década de 1970, Lothian observou que o corporativismo pode favorecer 

os extremos do movimento sindical, levando-o da manipulação e apatia à po-

litização. Já o contratualismo ou o voluntarismo encorajaria um estilo de mi-

litância moderada, mais voltada às questões econômicas. Tais argumentos 

desconstroem a ideia bastante difundida entre os especialistas do Direito do 

Trabalho, como veremos nas ideias de Stanley Gacek, e críticos ortodoxos do 

corporativismo, entre eles os especialistas norte-americanos do período da 

Guerra Fria, conforme abordado inicialmente, de que as relações trabalhistas 

independentes, baseadas no âmbito individual e de caráter privado, seriam 

mais eficientes e democráticas. Nesse sentido, embora o “novo sindicalismo” 

não seja objeto de análise neste estudo, é importante apontar para uma con-

tradição do movimento. Se por um lado, o “novo sindicalismo” emergiu à mar-

gem do Estado, atuando por meio das comissões de fábrica e em oposição à 

estrutura sindical corporativista, os trabalhadores militantes não deixaram de 

atuar por dentro das entidades oficiais, disputando eleições e utilizando a 

estrutura dos sindicatos, quando possível, ao mesmo tempo em que se orga-

nizavam nos locais de trabalho.25 

Uma vez apreendido que o corporativismo não atua como um corpo 

monolítico e que suas leis podem ser utilizadas de forma pragmática por pa-

trões e empregados, é possível pensar que o sistema corporativista serve tan-

to como um instrumento de controle e repressão como pode contribuir para 

politizar o movimento sindical.26 Embora Lothian afirme que a questão-chave 

para a promoção do controle ou da politização dos trabalhadores esteja na 

fraqueza da vontade política [dos trabalhadores] e na autoridade efetiva da 

parte do regime autoritário, acredito que a definição do uso do sistema corpo-

rativista encontra-se na relação do Estado com os representantes dos traba-

lhadores e do capital e no papel que cada grupo exerce em conjunturas polí-

ticas e econômicas específicas (Lothian, 1986: 1004).

No caso do Brasil, Lothian observou que, em diferentes contextos histó-

ricos, a experiência dos trabalhadores com o corporativismo foi bastante diver-

sa, tendo sido alterada profundamente durante os períodos mais autoritários e 

democráticos. Reconhecida certa flexibilidade do sistema corporativista, a au-

tora argumentou que sua exclusão não se torna necessária, sendo possível 

mantê-lo, desde que fossem feitas alterações que viabilizem a mobilização dos 

trabalhadores. Nesse sentido, o projeto do novo Código do Trabalho idealizado 

por Evaristo de Moraes Filho é bastante representativo na tentativa de amainar 

os instrumentos de controle das ações coletivas dos trabalhadores. Em casos de 
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regime de exceção, Lothian observou que a repressão ocorre por uma combina-

ção de fatores políticos, sendo o sistema corporativista um desses componentes. 

Já Stanley Gacek, advogado norte-americano especializado nas relações 

sindicais latino-americanas, impactado pela efervescência política e sindical 

que ele testemunhou na região do ABC de São Paulo no final dos anos 1970 e 

início da década de 1980, questionou alguns argumentos fundamentais da tese 

de Lothian. Parte das críticas feitas à autora encontra-se na própria abstração 

de determinados conceitos e ideias que, para Gacek, estariam distanciados das 

diferentes experiências políticas vivenciadas pelos trabalhadores norte-ameri-

canos e brasileiros (Gacek, 1994: 18).27 O autor rejeitou a ideia de que o sistema 

contratualista teria contribuído para o desenvolvimento de um movimento 

sindical norte-americano mais economicista e menos politizado, pejorativa-

mente caracterizado como “sindicalismo de negócios”, do qual a AFL-CIO seria 

o grande símbolo. Para ele, tais críticas vindas da esquerda norte-americana 

soam como uma caricatura distorcida do mundo do trabalho estadunidense e 

sua história, embora ele tenha reconhecido que os sindicatos dos Estados Uni-

dos estavam em declínio nas últimas décadas, com baixo índice de organização 

e pouca influência política. Para Gacek, a militância operária que atua dentro 

dos princípios do sistema corporativista pode ser altamente anticorporativista 

e pró-contratualista, a exemplo do que ocorreu no “novo sindicalismo” (Gacek, 

1994: 14).

O advogado norte-americano chamou a atenção para as diferenças entre 

o tipo ideal de cada sistema e sua aplicação na prática. O autor expõe uma série 

de contradições criadas pelo sistema trabalhista nos Estados Unidos, assim 

como as tensões geradas pelo papel atribuído ao Estado ao tentar conciliar a 

natureza puramente privada do contrato com determinados interesses públicos. 

Nesse sentido, o tipo ideal de contratualismo passa a ser subvertido pela práti-

ca jurídica. O contratualismo de âmbito privado não evita que o movimento 

sindical esbarre numa série de empecilhos legais que limitam sua soberania por 

meio do processo de reconhecimento como representante legal de determinado 

grupo de trabalhadores, restrições à greve, aos piquetes e atividades de boicote, 

entre outros (Gacek, 1994: 44). 

Independente de qual sistema seria o mais eficiente ou quais seriam as 

vantagens e desvantagens de cada um, ambos os autores contribuem para 

desconstruir certas ideias que de tão repetidas transformaram-se em premis-

sas inquestionáveis nas historiografias nacional e internacional. Fernando 

Teixeira da Silva, ao analisar o papel do poder normativo exercido pela Justiça 

do Trabalho no Brasil, enfatizou os limites do Direito do Trabalho no modelo 

legislado em comparação com o contratual. Em suas palavras, 

O Direito do Trabalho conferiu caráter público as relações sociais desenvolvidas 
na esfera privada, na contramão do contratualismo liberal ortodoxo, baseado na 
ficção jurídica da autonomia das vontades individuais. No lugar de direitos e de-
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veres definidos individualmente, segundo as regras do direito subjetivo, empre-
gadores e empregados assentam normas coletivas de regulação de salários e con-
dições de trabalho enquanto sujeitos de direito. O Direito do Trabalho, portanto, 
reconhece o trabalhador como parte integrante de um coletivo dotado de estatu-
to social que ultrapassa a dimensão individual do contrato de trabalho (Silva, 
2013b: 12).

De modo geral, percebe-se que tanto o encaminhamento do dissídio 

coletivo à Justiça do Trabalho para julgar a pauta de reivindicações coletivas 

dos trabalhadores de uma determinada categoria, quanto a realização de um 

acordo coletivo feito diretamente com os patrões eram ações calculadas e seus 

ganhos ou perdas para os trabalhadores dependiam de uma série de outros 

fatores. O sucesso das reivindicações dependia fundamentalmente da força do 

setor produtivo, ou seja, de seu poder de barganha, bem como da organização 

do movimento sindical em uma conjuntura política específica. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Neste artigo buscou-se apresentar diversas visões sobre os modelos de regu-

lamentação trabalhista – o corporativista e o contratualista – expondo as dis-

putas ideológicas e jurídicas em torno desses dois sistemas. A atuação do 

sindicalismo norte-americano no Brasil, a partir do pós-guerra, mostrou-se 

importante para a construção de uma estigmatização do corporativismo bra-

sileiro. Vimos que a entidade sindical estadunidense IADESIL, ao longo da dé-

cada de 1960, procurou influenciar e pautar a política trabalhista brasileira 

visando a implantação do chamado “sindicalismo livre e democrático”. Porém, 

os militares e civis no poder, a partir de 1964, ao reelaborar a política traba-

lhista e adaptá-la ao regime autoritário, fizeram uma opção clara pela manu-

tenção do corporativismo varguista. 

Ao longo da segunda metade do século XX, o sistema se transformou 

em sinônimo de autoritarismo, de atraso, um dos símbolos do nosso eterno 

capitalismo tardio. Não se trata aqui obviamente de elaborar uma defesa do 

corporativismo, mas de apontar para o caráter flexível desse sistema (assim 

como do contratualismo norte-americano) e para os seus possíveis e diferentes 

significados e reapropriações feitas pelos trabalhadores. Da mesma forma, pro-

curei evidenciar os interesses e os embates político-ideológicos em torno das 

críticas e alterações propostas por diferentes especialistas na área do trabalho 

e do Direito do Trabalho.

Ao analisar o projeto no novo Código de Trabalho submetido pelo juris-

ta Evaristo de Moraes Filho, percebe-se que havia um esforço no período que 

precedeu o golpe de Estado em flexibilizar o sistema corporativista de forma 

a deixá-lo mais progressista e democrático para os trabalhadores. Tais mudan-

ças, no entanto, não pretendiam alterar as bases da legislação trabalhista, sen-

do a manutenção de alguns institutos jurídicos, como a unicidade sindical, 
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defendida pelo jurista. A derrubada de Goulart representou uma grande opor-

tunidade para o sindicalismo norte-americano intervir de modo mais efetivo 

na elaboração de uma nova política trabalhista. Mas, como vimos, o direito de 

greve e as negociações coletivas independentes, dois pilares do modelo con-

tratualista, foram inviabilizados pelo governo Castello Branco. Este, optou por 

manter o sistema corporativista e depurá-lo para atuar como instrumento de 

controle e repressão ao movimento sindical e aos interesses dos trabalhadores. 

As diferenciações entre o modelo ideal e a prática do sistema de regu-

lamentação trabalhista apontados nas reflexões apresentadas pelos dois ad-

vogados trabalhistas norte-americanos, Tamara Lothian e Stanley Gacek, con-

tribuem para relativizar as críticas em relação aos dois sistemas, chamando a 

atenção para o fato de que o corporativismo e o contratualismo não devem ser 

analisados de modo isolado. Nesse sentido, o artigo assevera a necessidade de 

analisar os sistemas de regulamentação trabalhista a partir da combinação de 

outros fatores, como as possibilidades de organização da classe trabalhadora 

e do regime político em que esses sistemas atuam ou se desenvolveram his-

toricamente. Dessa forma, este estudo buscou contribuir para os debates his-

toriográficos que questionam os aspectos monolíticos e estereotipados do 

corporativismo brasileiro.

Recebido em 29/01/2015 | Aprovado em 05/05/2015 

Larissa Rosa Corrêa é professora assistente do Departamento  

de História da PUC-Rio. O presente artigo baseia-se em pesquisa 

que resultou em sua tese de doutorado intitulada “Disseram 

que voltei americanizado”: relações sindicais Brasil-Estados Unidos 

durante a ditadura civil-militar, de 2013, que será publicada pela 

editora da Unicamp (no prelo). A autora desenvolve estudos 

na área de História Social do Trabalho, com foco na análise 

comparada sobre o sindicalismo latino-americano no período 

das ditaduras militares ocorridas na Guerra Fria. Ela é autora 

do livro A tessitura dos direitos: patrões e empregados na Justiça 

do Trabalho (1953-1964) (2011). 



228

corporativismo e regulamentação do trabalho no brasil
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 2
09

 –
 2

34
, a

br
il

, 2
01

6

 NOTAS

1 “Survey of the Alliance for Progress – Labor Policies and pro-

grams”, documento preparado pelo Subcommittee on 

American Republics Affairs and Committee on Foreign 

Relations, United States Senate, de 15 de junho de 1968. 

Trata-se de uma pesquisa realizada por Robert H. Dockery, 

que teve como base entrevistas feitas com sindicalistas 

norte-americanos e funcionários da Embaixada dos Esta-

dos Unidos no Brasil e do governo estadunidense. 

2  Cerca de 60 grupos empresariais contribuíram para o or-

çamento do IADESIL nos seus anos iniciais.

3  Serafino Romualdi, um imigrante italiano estabelecido nos 

Estados Unidos desde a década de 1920, era opositor do 

regime fascista e, membro da AFL, estabeleceu os primei-

ros contatos com o Brasil, durante uma visita realizada ao 

país no ano de 1945. Fez oposição ao regime fascista ita-

liano e por isso teria imigrado para os Estados Unidos. No 

mesmo ano, ele se filiou à AFL e ficou responsável pelo 

estabelecimento dos contatos com os países latino-ame-

ricanos, tornando-se, mais tarde, o representante da AFL 

na América Latina.

4  A fusão entre as centrais sindicais AFL e CIO ocorreu em 

1955. 

5  Relatório escrito por Robert J. Alexander, de 13 de maio de 

1956. Coleção Serafino Romualdi, nº 5459, Kheel Center, 

Cornell University.

6  Para uma análise sobre a prática da negociação coletiva 

no Brasil dentro dos moldes estabelecidos pela legislação 

trabalhista brasileira, tendo o sistema contratualista como 

ponto de comparação, ver Silva (2013).

7  A versão em português do livro de Kenneth Erickson apre-

senta uma análise resumida sobre o conceito teórico de 

corporativismo e seu uso na historiografia norte-ameri-

cana, ver Erickson (1979). 

8  Porém, havia exceções, como o próprio Erickson apontou: 

Malloy (1977), Souza (1975), Stepan (1978), Wiarda (1974), 

Schmitter (1974). 

9  Pesquisas recentes têm questionado fortemente a afirma-

ção de que Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) era 
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simplesmente uma cópia da Carta fascista, tendo tido in-

fluência dos modelos implantados por outros países, co-

mo os Conseils de Proud’ Hommes, na França, a Constitui-

ção alemã de Weimar, além da encíclica Rerum Novarum, 

de 1891. Ver Silva (2010). 

10  Para uma crítica sobre a interpretação da outorga dos di-

reitos trabalhistas regulamentados por Getúlio Vargas, ver 

Gomes (1988).

11  Sobre o uso do direito de greve pelos trabalhadores no 

pré-1964, ver Silva (2013a). O autor analisou os debates no 

meio jurídico em torno do Decreto-Lei 9.070, de 1946, com 

foco nas ações dos tribunais trabalhistas para discipli-

narização do direito de greve. Segundo ele, a lei impunha 

aos trabalhadores e sindicatos sérios limites às ações gre-

vistas. Segundo o autor, os juízes, com frequência, acol-

hiam os argumentos dos empregadores que buscavam 

punições aos empregados grevistas entrando com ações 

individuais na Justiça do Trabalho para efetuar as de-

missões. 

12  Relatório da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para 

o Departamento do Estado, de 26 de maio de 1965. NARA 

II, General Records of the Department of State (GRDS), RG 

59, Central Foreign Policy Files (CFPF), box 1281.

13  Memorando para George Phillips, escrito por Angel Verdu 

em 9 de julho de 1975. George Meany Archive, RG 038, Of-

fice of the President, pasta 68/25 - Brazil, 1961-1975 & 1979.

14  Moraes Filho entendia que o sindicato único não deveria 

ser obrigatório, ou seja, o processo de sindicalização de-

veria ser de livre escolha do trabalhador. O Estado poderia 

fixar um sindicato para cada profissão, porém sem inter-

ferir nos assuntos internos da organização. O autor defen-

dia a existência do sindicato único para cada atividade ou 

profissão, assim como a atuação das confederações gerais 

de cúpula, “sem divisionismos ideológicos, políticos ou 

confessionais”.

15 Tratava-se da lei nº 20.291, de 1931, que visava garantir a 

mão de obra brasileira e reservava no máximo 1/3 de 

operários estrangeiros nos quadros das empresas.

16  Relatório enviado pela Embaixada dos Estados Unidos no 

Brasil ao Departamento do Estado, de 18 de novembro de 
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1964, escrito por Herbert W. Baker. NARA II, General Records 

of the Department of State (GRDS), RG 59, Central Foreign 

Policy Files (CFPF), box 1281.

17  Relatório da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ao 

Departamento do Estado, de 29 de junho de 1965, escrito 

pelo adido trabalhista Harold Shapiro. NARA II, General 

Records of the Department of State (GRDS), RG 59, Central 

Foreign Policy Files (CFPF), box 1282.

18  De acordo com o decreto nº 21.761, de 23 de agosto de 1932, 

artigo 1º, os sindicatos e federações sindicais ou associa-

ções de empregadores ou de empregados só poderiam “cel-

ebrar convenções coletivas de trabalho quando o fizerem 

por expressa disposição dos seus estatutos ou por deliber-

ação de assembleia geral especialmente convocada para 

esse fim, dependendo a validade dos ajustes, num e noutro 

caso, de ratificação, em outra assembleia, por maioria de 

dois terços de associados, ou terceira convocação, nos ter-

mos dos estatutos”. Conforme previsto no decreto, os acor-

dos poderiam ser suspensos temporariamente ou defini-

tivamente, caso as Juntas de Conciliação e Julgamento jul-

gassem necessário.

19 Anteprojeto de lei sobre Convenções Coletivas de Trabalho 

e Contrato Coletivo de Trabalho, anexado no livro de Santos 

(1967).

20  Projeto de Lei nº 7, de 1965. Arquivo da Câmara dos Deputa-

dos, Brasília, DF.

21  O projeto de lei de negociação coletiva, submetido por Ar-

naldo Süssekind, não foi encontrado no arquivo da Câmara 

dos Deputados. 

22  Relatório da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para 

o Departamento do Estado sobre o período de julho a 

dezembro de 1965, escrito em 21 de janeiro de 1966, pelo 

Labor Attaché Herbert W. Baker. NARA II, LAB 3-2 BRAZ box 

1282.

23 Relatório final da CPI sobre as entidades sindicais es-

trangeiras no Brasil de 1970, p. 37, terceira coluna. Arquivo 

da Câmara dos Deputados, Brasília, DF.

24 Segundo Stanley Gacek, tanto ele quanto Tamara Lothian 

utilizam o conceito de voluntarismo no sentido de que o 

aparato judicial não determina os termos do contrato cole-
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tivo, prevalecendo a liberdade sindical, sem a interferência 

do Estado e o uso máximo da pressão econômica não vio-

lenta por meio do direito de greve. Voluntarismo, porém, 

que não impede o Estado de estabelecer garantias mínimas 

para salários e benefícios, diferentemente do conceito de 

voluntarismo utilizado por Samuel Gompers e outros lí-

deres da AFL, que interpretavam qualquer regulação do 

Estado na economia como antissindical.

25 As oposições sindicais, tais como a dos metalúrgicos e quí-

micos de São Paulo, por exemplo, não deixaram de disputar 

eleições para compor a diretoria dos sindicatos dominados 

pelos chamados “pelegos”. Ver Batistoni (2010), Corrêa, Ma-

cedo, Costa & Ladosky (2013). Para uma revisão da literatu-

ra sobre o “novo sindicalismo”, ver Véras & Ladosky (2014).

26 O conceito de corporativismo abordado neste estudo 

remete ao período dos anos 1930 até a primeira metade dos 

anos 1970. Embora ciente da importância em analisar o 

tema à luz dos debates que tratam do conceito de neocor-

porativismo nos moldes do modelo europeu, mais precisa-

mente aplicado pelos partidos social-democratas, esse es-

tudo debruça-se apenas nos debates entre o modelo 

brasileiro e norte-americano referente àquele período. Há 

uma extensa literatura nacional e internacional sobre os 

significados políticos do termo neocorporativista, voltados 

principalmente para as análises das relações trabalhistas 

a partir da década de 1980. Sobre o Brasil, ver Noronha 

(2000), Arbix (1995), Cardoso (1999).

27 Uma delas é a dicotomia que Lothian faz entre a militância 

“política” e “economicista”, bem como a ideia abstrata de 

uma definição sobre militância sindical. Gacek atentou 

para o fato de que, geralmente, as lutas sindicais apontam 

para a convergência desses dois tipos, sendo, que na práti-

ca, esses elementos tornam-se indissociáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alexander, Robert. (1962). O ABC do desenvolvimento econô-

mico. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura. 

Almeida, Fernando Lopes. (1982). Política salarial, emprego 

e sindicalismo, 1964-1981. Petrópolis: Vozes. 



232

corporativismo e regulamentação do trabalho no brasil
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 2
09

 –
 2

34
, a

br
il

, 2
01

6

Azevedo, Cecília. (2008). Em nome da América. Os Corpos de 

Paz no Brasil. São Paulo: Alameda.

Batistoni, Maria Rosângela. (2010). Confronto operário. A 

Oposição Sindical Metalúrgica nas greves e nas comissões de 

fábrica de São Paulo (1978- 1980). São Paulo: Núcleo Piratin-

inga de Comunicação.

Corrêa, Larissa Rosa. (2011). A tessitura dos direitos: patrões 

e empregados na Justiça do Trabalho (1953-64). São Paulo: Fa-

pesp/ LTr. 

Corrêa, Larissa et al. (orgs.). (2013). “A cobra vai fumar”: a 

vitória da oposição sindical dos Químicos e Plásticos. In: 

Corrêa, Larissa et al. (orgs.). Químicos de São Paulo: 80 anos 

de lutas de conquistas (1933-2013). São Paulo: Sindicato dos 

Químicos e Plásticos de São Paulo e Região, p. 71-101.

Erickson, Kenneth P. (1979). Sindicalismo no processo político 

no Brasil. São Paulo: Brasiliense.

Erickson, Kenneth P. (1977). The Brazilian corporative state 

and working-class politics. Berkeley/Los Angeles: University 

of California Press. 

Gacek, Stanley A. (1994). Sistemas de relações de trabalho. 

Exame dos modelos Brasil e Estados Unidos. São Paulo: LTr. 

Gomes, Angela de Castro; Pessanha, Elina G. da Fonte & 

Morel, Regina de Moraes. (2004). Arnaldo Süssekind – um 

construtor do Direito do Trabalho. Rio de Janeiro/São Paulo/

Recife: Renovar.

Gordon, Lincoln. (1963). A New Deal for Latin America. Cam-

bridge, MA: Harvard University Press.

Loureiro, Felipe. (2012). Empresários, trabalhadores e grupos 

de interesse: a política econômica nos governos Jânio Quadros 

e João Goulart (1961-1964). Tese de Doutorado. São Paulo, 

FFLCH-USP.

Lothian, Tamara. (1986). The political consequences of la-

bor law regimes: the contractualist and corporatist mo-

dels compared. Cardozo Law Review, vol. 7, nº 4, p. 1001-

1073. 

Moraes Filho, Evaristo de. (1978). O problema do sindicato 

único no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega.

Moraes Filho, Evaristo de. (1963). Anteprojeto de Código do 

Trabalho. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.



233

artigo | larissa rosa corrêa

Morel, Regina Lúcia de Moraes; Gomes, Angela de Castro 

& Pessanha, Elina Gonçalves da Fonte (orgs.). (2007). Sem 

medo da utopia: Evaristo de Moraes Filho, arquiteto da sociolo-

gia e do direito do trabalho no Brasil. São Paulo: LTr. 

Paoli, Maria Célia. (1987). “Os trabalhadores urbanos na 

fala dos outros”. In: Leite Lopes, José S. (org). Identidade e 

cultura operária. Rio de Janeiro: UERJ/Museu Nacional/Mar-

co Zero, p. 53-101.

Ribeiro, Ricardo Alaggio. (2006). A Aliança para o Progresso 

e as relações Brasil-Estados Unidos. Tese de doutorado. Pro-

grama de Pós-Graduação em Ciência Política/IFCH-Uni-

camp.

Santos, Reinaldo. (1967). Trabalho, salários e sindicatos nos 

Estados Unidos. Rio de Janeiro: Presença.

Silva, Fernando Teixeira da. (2013a). Entre o acordo e o 

acórdão: a Justiça do Trabalho paulista na antevéspera do 

Golpe de 1964. In: Gomes, Angela de Castro & Silva, Fer-

nando Teixeira da (orgs.). A Justiça do Trabalho e sua histó-

ria: direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas: Ed. Uni-

camp, p. 203-261. 

Silva, Fernando Teixeira da. (2013b). Poder, normas e justiça: 

os trabalhadores e o Tribunal Regional de São Paulo (1963-

1964). Tese de Livre-Docência. Campinas, IFCH-Unicamp.

Silva, Fernando Teixeira da. (2010). The Brazilian and Ital-

ian Labor Courts: Comparative notes. International Review 

of Social History, 55, p. 381-412.

Véras, Roberto & Ladosky, Mário. (2014). O “novo sindica-

lismo” pela ótica dos estudos do trabalho. Mundos do Tra-

balho, 6/11, p. 147-170. 

Welch, Cliff. (1995). Labor internationalism: U. S. involve-

ment in Brazilian Unions, 1945-1965. Latin American Rese-

arch Review, 30/2, p. 62-89.



234

corporativismo e regulamentação do trabalho no brasil
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
01

: 2
09

 –
 2

34
, a

br
il

, 2
01

6

Palavras-chave

Sindicalismo; 

Corporativismo; 

Contratualismo; 

AFL-CIO; 

Ditadura.

Keywords

Trade Unionism; 

Corporatist Industrial Regulation; 

Contractualism; 

AFL-CIO; 

Dictatorship. 

CORPORATIVISMO E REGULAMENTAÇÃO DO 

TRABALHO NO BRASIL: UM DEBATE ENTRE 

ESPECIALISTAS BRASILEIROS  

E NORTE-AMERICANOS NA DÉCADA DE 1960

Resumo

De acordo com os sindicalistas e especialistas do trabalho 

norte-americanos, o corporativismo brasileiro representa-

va um grande empecilho para o desenvolvimento das re-

lações laborais no Brasil. Nesse sentido, este artigo busca 

compreender como os sindicalistas norte-americanos 

construíram uma noção bastante crítica do corporativis-

mo brasileiro, ao longo da década de 1960. Para tanto, a 

análise sobre a atuação da AFL-CIO no Brasil, considerada 

a maior central sindical norte-americana, mostra-se fun-

damental. De outro lado, o artigo analisa a visão de im-

portantes juristas e especialistas brasileiros de destaque 

na área do direito trabalhista e suas ideias sobre o funcio-

namento do corporativismo brasileiro. Por fim, o artigo 

apresenta as características principais dos modelos cor-

porativista e contratualista, conforme as interpretações 

de dois importantes advogados trabalhistas norte-ameri-

canos. 

THE BRAzILIAN CORPORATIST INDUSTRIAL 

REGULATION SYSTEM UNDER DISCUSSION BY 

BRAzILIAN AND U. S. SPECIALISTS (1960)

Abstract

Accordingly to the U. S. specialists and trade unionists, 

the Brazilian corporatist labor system was seen as a major 

obstacle to the development of the industrial relations in 

Brazil. This article aims to understand how the U. S. spe-

cialists in the 1960s critically portrayed the Brazilian cor-

poratist as an inappropriate system. In order to under-

stand the U. S. view, this study is based on the role of the 

AFL-CIO played in Brazil. Besides, this study analyzes the 

ideas of Brazilian labor specialists about the corporatism 

running in Brazil before the 1964 coup. Finally, this article 

presents the main features of the U. S. contractualism and 

Brazilian corporatism, according to the analysis of two U.S. 

labor lawyers. In this sense, this study aims to contribute 

to the scholarship that has challenged the monolithic un-

derstanding of the Brazilian corporatism.  
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PONTO DE PARTIDA

Estas notas e reflexões resultam de investigações realizadas no Inventário de 

Referências Culturais do Sairé (INRC-Sairé), entre 2012 e 2014, e que vêm sen-

do continuadas e aprofundadas no âmbito de uma pesquisa mais ampla sobre 

as festas de santo e os processos de organização de comunidades no Baixo 

Amazonas. O INRC-Sairé teve como objeto a festa do Sairé de Alter do Chão, 

um distrito do município de Santarém/PA situado às margens do rio Tapajós.

Alter do Chão fica a 34 km da sede municipal de Santarém. Embora 

ainda guarde características de uma vila interiorana, trata-se de uma locali-

dade em franca expansão, onde a especulação imobiliária tem promovido se-

vera reconfiguração socioespacial, com a fixação de migrantes de classes mé-

dia e alta no centro e no entorno da vila (área mais urbanizada e provida por 

serviços) e a realocação de moradores originários em novos bairros que vão se 

formando na periferia. A localidade tem praias de água límpida e areia clara, 

motivo pelo qual é muito procurada por moradores de Santarém e turistas de 

várias partes da região e do mundo. A economia local, portanto, é altamente 

dependente do turismo, e as atividades de roça, caça e pesca, que eram tradi-

cionais até a década de 1970, decaíram bastante.

O lago Verde, a ilha do Amor e a praça Sete de Setembro, com a Igreja de 

Nossa Senhora da Saúde, fundada em 1722, integram a paisagem mais conheci-
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da de Alter do Chão e também constituem o espaço privilegiado de sociabilida-

de e confluência de moradores e de visitantes. Essa praça costumava abrigar os 

festejos do Sairé e outras festividades locais, mas perdeu essa serventia após a 

construção da praça do Sairé, em fins da década de 1990. Com uma área muito 

maior, a nova praça também foi dotada de melhor infraestrutura para eventos 

do porte que o Sairé assumiu nos últimos anos (ver Foto 1 na pag. 238).

As festas de santo são celebrações tradicionais e populares ainda hoje 

usuais na Amazônia, e o Sairé é uma delas. Em linhas breves, essas festas atua-

lizam um modelo festivo que valoriza, além dos ritos de natureza religiosa pro-

priamente ditos, dimensões lúdicas do ato de celebrar em práticas de comensa-

lidade, na entoação de ladainhas, em cortejos animados por folias (músicas em 

louvor aos santos, entoadas ao som do toque de caixas e outros instrumentos 

de percussão), em jogos e disputas festivas (Maués, 1995; Figueiredo; Silva, 1972; 

Costa, 2011). Além disso, revelam um padrão de organização semelhante na 

constante presença de um barracão ou ramada – motivo pelo qual são também 

chamadas festas de ramada –, do(s) mastro(s) e todos os ritos que o(s) envolvem 

– busca, levantamento, derrubada –, e de personagens como juízes, mordomos, 

procuradores, donos ou cuidadores do santo, entre outros elementos. 

O inventário do Sairé foi motivado pela solicitação de representantes de 

grupos responsáveis pela organização dessa festa, que nutriam a expectativa de 

obter seu registro como patrimônio cultural do Brasil. Inicialmente, eles alme-

javam não só o reconhecimento do valor cultural e patrimonial da celebração, 

mas também facilidades de acesso a recursos públicos e privados para sua rea-

lização anual. Entretanto, após a finalização das pesquisas e dos materiais dela 

decorrentes, a comunidade local não retomou, pelo menos por enquanto, a ideia 

inicial.

Destaque-se que a festa do Sairé é uma das mais antigas celebrações 

conhecidas na Amazônia e contabiliza pelo menos três séculos de existência. Há 

registros de comemorações do Sairé em diversos locais no Norte do Brasil, em-

bora a festa só perdure em Alter do Chão, de tal forma que Nunes Pereira con-

cluiu que “se [os dados] não nos autorizam a dar essa localidade como berço da 

ideia do Sahiré, amparam-nos, porém, ao afirmarmos que foi aquela antiga al-

deia de índios a paisagem mais propícia a sua objetivação” (Pereira, 1989: 69) 

(ver Foto 2 na pag. 239).

Festejos do Sairé desapareceram no Amapá, no Amazonas e em outras 

localidades do Pará (Boyer, 2008; Pereira, 1989; Rodrigues, 2009), e as circunstân-

cias históricas e socioculturais que levaram ao seu desaparecimento são insufi-

cientemente conhecidas. Porém, uma série de indícios permite supor que as 

relações tensas e instáveis entre indígenas e missionários no processo coloniza-

dor, e entre devotos, párocos e outras autoridades no último século, contribuíram 

significativamente para que os festejos associados ao Sairé e outras expressões 

da religiosidade popular caíssem em desuso ou fossem silenciadas na Amazônia. 
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A propósito, as relações essencialmente tensas com a Igreja, o Estado e a 

visão de mundo oficial estão na própria base das expressões da cultura popular, 

quer elas tenham motivação religiosa ou não. Assim apontaram Bakhtin (1993), 

Burke (1989), Chartier (1995), Davis (1990) e Revel (1989), em uma perspectiva 

histórica geral, e Galvão (1955), Braga (2007), Nogueira (2008) e Pacheco (2010), 

entre outros, sobre o contexto regional amazônico.

No que tange à festa do Sairé de Alter do Chão, especificamente, avento 

a hipótese de que as experiências históricas de embates entre festeiros (indíge-

nas, caboclos e brancos), eclesiásticos e autoridades de governo foram apropria-

das e positivadas pelos primeiros como estratégia de recriação e ressignificação 

da celebração, promovendo, por vias singulares, sua continuidade na localidade 

em questão. Ademais, creio que essas experiências se tornaram constitutivas 

da festa do Sairé como expressão objetificada da cultura de Alter do Chão, a 

ponto de ensejar ações de patrimonialização. 

É provável que a própria continuidade histórica dessa festa se deva à sua 

capacidade de se transformar e amalgamar referências simbólicas heterogêne-

as. Ao longo dos séculos, ela atravessou muitas mudanças, entre as quais a su-

cessiva alternância da grafia do nome Sairé ou Çairé – uma polêmica que per-

manece até hoje – e uma sequência de alterações de data da celebração. Ainda, 

superou 30 anos de restrições imputadas pela Igreja Católica e voltou a ser pra-

ticada graças aos esforços da memória, da criatividade e da organização dos 

moradores de Alter do Chão. Em menos de três décadas, tornou-se o maior even-

to festivo e turístico do Baixo Amazonas paraense, incluindo em sua programa-

ção um festival protagonizado por duas agremiações de botos que se apresen-

tam em uma espécie de arena de espetáculo, ao estilo dos bois-bumbás de Pa-

rintins.

Hoje, a festa do Sairé de Alter do Chão realiza-se em setembro, apresen-

tando-se como uma celebração do Divino Espírito Santo que associa e articula, 

em múltiplos planos, ritos do catolicismo popular com formas tradicionais de 

expressão oral, musical e coreográfica, frequentemente designadas como fol-

clóricas, mas também inspiradas em espetáculos de massa. Organizada em 

torno de dois espaços principais – o barracão e o Lago dos Botos – a festa é capaz 

de congregar públicos tão diferentes quanto modos distintos de celebrar. 

Note-se, porém, que o Sairé nem sempre esteve associado ao Divino Es-

pírito Santo. Nos registros mais antigos, a homenageada no ritual de Alter do 

Chão é Nossa Senhora da Saúde, padroeira da vila, e, em outras em localidades, 

são referidas execuções do Sairé como expressão de devoção a outros santos. 

Não estão claros o bastante os motivos e os modos pelos quais ele se associou à 

terceira pessoa da Santíssima Trindade, celebrada em inúmeras festas em diver-

sas partes do Brasil e de Portugal (Abreu, 1999; Ferretti, 2007; Leal, 2005, Gonçal-

ves; Contins, 2008), mas é provável que essa associação tenha resultado dos 

processos de recriação da festa a partir de junho de 1973. 
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Matos, C. 

Busca dos mastros no lago Verde. 

13 set. 2012. 

Coleção INRC-Sairé.
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Matos, C. 

Levantação do mastro. 

13 set. 2012. 

Coleção INRC-Sairé.
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O SAIRÉ CATEQUIzADO

A festa do Sairé de Alter do Chão é objeto de diferentes narrativas fundacionais 

(Reis, 1979). Em algumas, sua origem é interpretada como uma alegoria da 

chegada e fixação dos portugueses no rio Tapajós. Em outras, ela teria sido 

criada pelos jesuítas a fim de auxiliar na catequese dos indígenas. Ou, ainda, 

o ritual indígena encontrado na aldeia teria sido aproveitado pelos frades co-

mo mote para a catequização. Em comum, todas fazem referência às relações 

entre indígenas e missionários como o contexto das diferentes experiências 

constitutivas do Sairé: “Além da dança e do canto festivo, tem os tapuios no 

dia de alguma festa religiosa, como a de S. Tomé, S. João ou Santo Antônio, 

Santa Rita, um canto, antes uma saudação religiosa, introduzida n’estas festas 

pelos missionarios e chamada Sairé ou Turyua” (Rodrigues, 1890: 279).

Logo, seria o Sairé uma composição festiva mesclada de elementos ca-

tólicos com ritos nativos, não necessariamente dotados de natureza religiosa. 

Dessa perspectiva, tão bem-sucedidos teriam sido seus amálgamas simbólicos, 

que Antônio Cândido considerou-o como o “caso mais interessante de festas 

e danças originadas no processo da catequese pelo encontro das duas culturas” 

(Cândido, s/d: 49). 

O registro mais antigo da celebração do Sairé em Alter do Chão é atri-

buído ao missionário João Daniel (Pereira, 1989), que esteve na Amazônia entre 

1741 e 1757, e presenciou o Sairé na então Missão jesuítica de Nossa Senhora 

da Purificação. 

Consiste o sairé em uma boa quantidade de meninos, todos em fileira atrás uns 
dos outros com as mãos nos ombros dos que lhe ficam adiante, em três, quatro 
ou mais fileiras; e na vanguarda anda um menino, se a dança é de ascânios, dos 
mais altos, ou menina, quando o sairé é de hembras, das mais taludas pegando 
com ambas as mãos nas bases de um meio arco, o qual em várias travessas está 
enfeitado com algodão, flores, e outras curiosidades (Daniel apud Braga, 2007: 65).

Assinale-se a importância das Missões religiosas na vida cultural dos 

povos nativos da Amazônia. Elas foram instaladas em várias localidades desde 

1659, quando o padre Antônio Vieira visitou a região e começou a enviar-lhe 

diversas incursões jesuíticas para catequização dos indígenas. As missões, de 

modo geral, e as jesuítas, em especial, operaram transformações profundas 

nas sociedades regionais, configurando um processo peculiar da colonização 

europeia. Segundo Prado Jr., “elas têm objetivos próprios: a propagação da fé, 

os interesses da Igreja ou das ordens respectivas, não importa; mas objetivos 

que, pelo menos nos métodos adotados pelos padres, forçados a isso pelas 

circunstâncias ou não, se afastam e até muitas vezes contradizem os objetivos 

da colonização leiga” (Prado Jr., 1999: 91).

As missões jesuíticas foram extintas no Pará em 1759, sob as ordens do 

Marquês de Pombal. Mesmo assim, sua influência no Sairé foi notada por Bar-
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bosa Rodrigues mais de um século depois: “É o Çairé a última tradição do 

tempo das Missões dos Padres de Jesus” (Rodrigues, 1890: 282). 

Para o pesquisador e festeiro Edilberto Ferreira, natural de Alter do Chão, 

a ação jesuítica em relação à celebração foi “um ordenamento metódico de 

catequização dos aborígines, [...] uma forma fácil que encontraram os portu-

gueses de converter aquele povo à sua religião e crença em seus deuses” (Fer-

reira, 2008: 68). Com efeito, diversos estudos argumentam que a liberalidade 

com que os jesuítas tratavam festas e rituais indígenas constituiu em uma 

estratégia poderosa na sua catequese e colonização.

A utilização da dança nas suas mais variadas formas foi adotada pelos jesuítas 
como um recurso pedagógico no exercício da catequese junto aos nativos. O uso 
desse recurso assim como do teatro, do canto e da música sempre fez parte dos 
ensinamentos da Companhia de Jesus, desde os primeiros contatos com os índios 
no Brasil. A estratégia era aproximar os ensinamentos cristãos às festas e rituais, 
o que na visão dos religiosos facilitaria o processo de aprendizagem dos preceitos 
religiosos e educativos (Dias, 2014: 14-15).

No século XIX, fizeram registros do Sairé autores como: o major Alfredo 

Ladislau Baena, em 1839; o geógrafo José Afonso de Moraes Torres e o oficial 

da Marinha Lourenço da Silva Araújo Amazonas, em 1852; o escritor Francisco 

Gomes de Amorim, em 1856; o naturalista Henry Bates, em 1863; o viajante 

Herbert Smith, em 1879; e o escritor José Veríssimo, em 1896. Desde então, a 

festa do Sairé de Alter do Chão tem sido estudada por pesquisadores de várias 

áreas de conhecimento.

Diversas pesquisas evidenciam que o próprio termo “sairé” é polissêmico, 

nomeando fatos de naturezas distintas e causando alguma confusão na compre-

ensão do sentido em que o termo é usado em cada contexto. Çaerê, ou Salve! Tu o 

dizes, seria o significado da saudação Sairé, enunciada pelos nativos quando aden-

travam o círculo da dança ritual – uso que, segundo Ferreira (2008), foi abandona-

do ao longo do processo colonizador. Na prática, o termo designa a festa como um 

todo, a dança, a procissão ou o símbolo que nela é empunhado (Pereira, 1989). 

Esse símbolo, supostamente introduzido nos ritos pelos missionários, é 

um arco feito de cipó em forma de semicírculo, contando com três cruzes e enfei-

tado com fitas coloridas. Rodrigues interpretou-o como uma representação da 

Arca de Noé: “Este instrumento, inventado pelos missionários para perpetuar e 

firmar mais a religião entre os índios, tem uma significação bíblica. O çairé perpe-

tua o dilúvio e as três pessoas da SS. Trindade” (Rodrigues, 1890: 280) (ver Foto 3  

na pag. 243)

Antigamente, o arco e os ritos do Sairé fizeram parte de diferentes festas 

de santo na região do Tapajós, como aquelas dedicadas a Nossa Senhora da Saúde 

(em Alter do Chão), Santo Antônio, São José e São Tomé. Assim atesta um registro 

de 1762, feito pelo bispo da capitania do Pará, João de São José Queirós, em Vila 

Franca:
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Veio uma dança de índias às portas das casas da residência em que estávamos, e 
ao seu modo dançaram muito honestamente, tendo cinco em fileira um semicír-
culo ou meio arco de pau; em que pegavam todas sustentando-o na base que do 
círculo inteiro seria o diâmetro, governando uma índia a dança, e sustentando 
com um listão preso ao mesmo arco, alargando-o ou recolhendo quando retroce-
diam ou quando ganhavam mais terreiro avançando com o dito arco, a que cha-
mam sayré (Queirós apud Dias, 2014: 13).

Para Ferreira, a adoção do arco nos festejos de Alter do Chão consolidou 

a concepção da ideologia católica entre os nativos. Assim, por recomendação 

dos padres, a procissão do Sairé teria passado a levar à frente o arco, que os 

festeiros atualmente chamam de símbolo do Sairé ou, simplesmente, Sairé (Fer-

reira, 2008: 68). 

O SAIRÉ PROIBIDO

Apesar das conexões íntimas entre elementos católicos e ritos indígenas 

no Sairé, as narrativas mais comuns dos moradores de Alter do Chão destacam 

no histórico da festa o evento da sua “proibição” pela Igreja em 1943. A “proibi-

ção” do Sairé não é um fato isolado no contexto regional, visto que nos anos 

1940 a Igreja Católica estabeleceu limites rígidos de distância e silêncio em 

relação às festas de santo que ocorriam em todo o Pará. Em várias paróquias a 

população viu padres restringindo severamente expressões de religiosidade que 

já se haviam tornado tradicionais em comunidades rurais e urbanas do estado. 

As festas de santo, conforme mostrou Galvão (1955), eram geridas pelos 

comunitários e tinham mínima presença eclesiástica. Ademais, estavam inti-

mamente associadas ao consumo de bebidas, a cânticos, danças e outras prá-

ticas consideradas profanas pelas autoridades religiosas. Ao realizá-las, as co-

munidades subvertiam a ordem que a Igreja Católica tentava impor, e esta re-

agia, reclamando uma reforma moral.

O descontentamento dos párocos revelou-se em várias circulares expe-

didas pelo arcebispo Dom Antônio Lustosa, nos anos 1930 e 1940. Elas proibiam 

a realização de atos religiosos sem autorização prévia da autoridade eclesiás-

tica e as celebrações conduzidas por leigos – que eram muito comuns nas lo-

calidades do interior, raramente visitadas pelos padres (Wagley, 1977; Galvão, 

1955). As circulares também condenavam e pretendiam impedir as ladainhas, 

as esmolações – cortejos, normalmente animados por folias, que visavam à 

arrecadação de donativos para as festas de santo – e os arraiais, dentro e fora 

das igrejas (Leal, 2014). Elas não tiveram o sucesso almejado pelo arcebispo, 

mas afetaram profundamente a dinâmica de comunidades que se preparavam, 

anualmente, para a festa do seu padroeiro ou santo de devoção (Rodrigues, 

2009; Pacheco, 2010).

Em Alter do Chão, o Sairé foi afetado pela proibição de ritos festivos 

como a procissão organizada pelos moradores, que foi impedida de adentrar 
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a igreja. Segundo um antigo folião, 1943 “foi o tempo que chegou os america-

nos e eles mataram a festa do Sairé... Eles interromperam a festa porque acha-

vam que a festa... não pertencia à religião católica” (Ferreira, 2005: 60). 

De acordo com Figueira (2013), em 1940 a Prelazia de Santarém abrangia 

uma área de 600mil km² e 18 paróquias, das quais apenas sete eram atendidas 

por padres residentes. Nesse contexto, padres americanos foram convocados 

para prestar serviços religiosos nas imediações do rio Tapajós. Em 1943, che-

garam à região quatro freis da Província do Sagrado Coração de Jesus, sediada 

em Saint Louis, nos Estados Unidos. Embora Alter do Chão fosse a sede da 

paróquia, como indica a autora, Belterra foi escolhida pelos americanos e se 

tornou o novo centro religioso da região.

Esse fato é bastante significativo para compreender a relevância da vila de Alter do 
Chão até 1943; nessa época, as comunidades localizadas ao logo do rio Tapajós se 
deslocavam para a vila em tempo de festa. Seu Laudelino Sardinha traz a referência 
à atração que a festa do sairé exercia sobre as comunidades que circundavam o Ta-
pajós: “Até 1943 faziam junto a festa e várias pessoas acreditavam que o Sairé era 
Santo. A Igreja Católica em 1943 proibiu a festa [...] A Igreja Católica não permitiu, 
porque já estava virando uma religião e o pessoal estava vindo de outras comunida-
des... pra participar da festa do Sairé e não da festa da Padroeira” (Figueira, 2013:6).

Para Nogueira, a procissão fora proibida “por força das desavenças que 

causava entre os seus participantes que, após as ‘obrigações cristãs’, esbalda-

vam-se em bebidas alcoólicas derivadas da mandioca ou da cana-de-açúcar” 

(Nogueira, 2008:145). Decerto, o consumo do tarubá (bebida fermentada feita 

da mandioca, de teor alcoólico), julgado excessivo pelos religiosos, aliava-se à 

realização de danças e estimulava atitudes que aqueles viam como profanação. 

Na verdade, já no século XIX a Igreja procurava restringir a embriaguez no 

Sairé: “O espírito religioso [...] perpetua-se até hoje com fiel devoção e crença, 

mas já profanado pela civilisação, que introduziu n’elle a orgia, pelo que a 

autoridade ecclesiastica tem prohibido o seu uso. Servindo hoje para, pela 

oração, porem-se bem com Deus, é motivo para regalarem-se com as mulheres, 

no meio da embriaguez” (Rodrigues, 1890: 280).

Por fim, Ferreira (2008) defende que, a “proibição da festa” se fazia tam-

bém em repressão ao fato de que os donativos arrecadados pelos comunitários 

para a festa eram usados no barracão em prol do próprio povo que a organi-

zava, e não destinados à Igreja. 

Destaque-se que relatos de estudiosos e antigos moradores indicam que, 

enquanto perduraram as restrições ao Sairé em Alter do Chão, os devotos te-

riam continuado sua prática em outras localidades, especialmente em comu-

nidades ribeirinhas do Tapajós onde não havia fiscalização por parte dos pá-

rocos. Nelas, podiam realizar cânticos, louvores, danças e procissões expulsas 

do centro da vila e da igreja. Desse modo, a “proibição” não teria significado 

de todo a suspensão dos ritos, mas, antes, impulsionado os devotos em direção 

a outras estratégias para sua realização. 
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Infelizmente, muito pouco se sabe do período de 1943 a 1973, tanto em 

função da ausência de registros históricos, que praticamente cessaram duran-

te a “proibição da festa”, quanto em função do silêncio comumente adotado 

pelos festeiros e párocos a respeito do assunto. Como uma espécie de tabu, a 

“proibição” do Sairé em Alter do Chão tornou-se um tema evitado pelos sujeitos 

que a vivenciaram. Assim, esse evento tende a ser silenciado e, nas narrativas 

locais, a história do Sairé geralmente se divide em dois grandes momentos: 

antes de 1943 e após 1973, ano que marca o que designam como a “retomada 

da festa”, um processo curioso e determinante da configuração contemporânea 

do evento. 

O SAIRÉ RETOMADO

Antes de reiniciarem a festa, alguns moradores de Alter do Chão, animados 

com essa possibilidade, formaram um grupo e dividiram tarefas entre si. Se-

gundo uma das líderes da turma, havia grande desejo de reviver os rituais de 

outrora, mas também a esperança de que a realização da festa contribuísse 

para o afluxo de turistas e a geração de renda na vila. Como a exploração da 

seringa entrara em declínio, restavam aos moradores a roça e a pesca artesa-

nal, o que os deixava em precárias condições econômicas. Assim, a perspecti-

va de atrair mais visitantes lhes parecia promissora, como relatou um dos 

idealizadores da “retomada”: “é que para as praias vinha pouca gente para 

prestigiar, não estava muito bom aqui, não tinha quase pessoas para vir aqui 

e nós decidimos fazer alguma coisa, levantar a vila, e a lembrança foi o Sairé” 

(Ferreira, 2005: 64).

O grupo da “retomada” saiu de casa em casa para recolher depoimentos 

dos mais idosos, a fim de reconstituir a celebração com auxílio dos fragmentos 

das memórias individuais. Sorteou entre casais da vila os cargos de persona-

gens da festa, para que assumissem as respectivas responsabilidades. Promo-

veu bingos e vendas de comidas a fim de arrecadar dinheiro para a compra 

dos vários itens necessários à festa. Por fim, foi pedir ao pároco de Belterra 

autorização para realizá-la. Ele aquiesceu, com a ressalva de que ocorresse 

separadamente da festa de Nossa Senhora da Saúde. De acordo com um mem-

bro do grupo, “a igreja daqui era mandada pela igreja de Belterra, daí nós fomos 

falar com ele e ele disse que ia até ver como era esse negócio do Sairé, que 

podia fazer a primeira festa dia 20 a 24 de junho de 1973” (Ferreira, 2005: 64).

A festa foi reintroduzida na vida da comunidade, celebrando o Divino 

Espírito Santo com ladainhas, folias (cânticos em homenagem aos santos, fei-

tos ao som da percussão de taróis e outros instrumentos), procissões, bandei-

ras decoradas com uma pomba, coroa, mastros enfeitados com frutas e o mes-

mo arco em forma de semicírculo, ornado com três cruzes, que Barbosa Rodri-

gues comparou com a Arca de Noé. A esses elementos somaram-se expressões 
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orais e musicais tradicionais da região, conferindo à festa um tom folclórico, 

segundo seus próprios organizadores.

O folclore, ele não tinha, nós criamos em cima da festa do Sairé, da semana de 
procissão da ladainha. A ladainha dele não tinha em especial pra ele [...] a gente 
rezava ou reza até agora a ladainha que é do Divino Espírito Santo, numa ladainha 
cantada em latim, por sinal muito bonita[...] e para incrementar mais a coisa nós 
criamos a ladainha em cima daquela procissão... (Ferreira apud Tenório, 2012:28-29).

Dedicado à recriação das tradições do Sairé, o grupo da “retomada” aca-

bou por promover mudanças significativas na estrutura da festa, agregando a 

ela um mosaico de expressões culturais que identificavam como parte do fol-

clore da vila, e que não haviam sido referidas nas lembranças dos festejos 

anteriores à proibição. A respeito das inovações, o depoimento de um integran-

te daquele grupo é revelador:

Pra conseguir melhor nós fizemos estes cordões de brincadeira, de pássaros e se 
lembramos de várias danças que tinham aqui: o curimbó, do Pinduca é carimbó, o 
nosso aqui criado é curimbó, aí nós criamos uma valsa, a da ponta do lenço, e nós 
apresentamos até em Santarém. Essa valsa e o Cruzador Tupi, que é uma das 
maiores brincadeiras (Ferreira, 2005:66, grifo do autor).

Em relação às expressões culturais mencionadas, os moradores locais 

compartilhavam o mesmo sentimento de “perda” que Gonçalves identifica na 

retórica do discurso patrimonial: “Em suas narrativas, a perda pressupõe uma 

situação original ou primordial de integridade e continuidade, enquanto a his-

tória é concebida como um processo contínuo de destruição daquela situação” 

(Gonçalves, 2002: 87-88). Crendo que aquelas expressões iriam desaparecer, os 

organizadores introduziram-nas na festa. Como o Sairé não se realizaria junto 

às comemorações da padroeira e não se confundiria com os domínios da igre-

ja, os párocos não se opuseram às inovações relativas ao folclore. 

Porém, a demarcação de fronteiras entre os domínios dos festeiros e 

dos padres se traduziu materialmente no circuito adotado pela procissão, que 

marcou a separação nítida dos espaços da igreja e do barracão. A reconfigura-

ção não eliminou a prática da promessa, os ritos de agradecimento e todas as 

experiências de fé e devoção que manifestavam a religiosidade popular na 

festa outrora proibida pela Igreja. Muito pelo contrário, essas experiências se 

restabeleceram fortemente no espaço físico e simbólico do barracão – só que 

associadas a práticas antes condenadas pelos padres como profanas. Assim, 

segundo o “grupo da retomada”, o Sairé passou a ser “uma parte religiosa, 

porque ele ficou parecido com uma festa religiosa, então ele é uma coisa reli-

giosa”, mas também uma “coisa folclórica” – em comum acordo com os padres.

A igreja sabia porque participava com a gente do resgate do Sairé, muita gente 
que faz parte da igreja [...] só que eles, no primeiro ano, eles concordaram que o 
Sairé não fazia parte da igreja [...], foi aí que se criou o barracão e lá a gente fazia 
[...] As rezas era assistida da porta da igreja [...] então... não dizem que não é da 
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religião, e que a procissão seja coisa folclórica, porque é. Então a gente resolveu 
tirar da igreja por completo e ficamos fazendo independente (Ferreira apud Tenó-
rio, 2012: 28-29, grifo do autor).

Por fim, a festa do Sairé de Alter do Chão “retomada” em 1973 se confi-

gurou como um caso exemplar de (re)invenção de tradições, resultante de um 

processo que, apesar de inovar em certos aspectos, buscou estabelecer víncu-

los com um passado histórico que ficara interrompido em 1943. Por definição, 

entende-se aqui como tradição inventada 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamen-
te aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automa-
ticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que possível, 
tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado (Hobs-
bawn & Ranger, 1997: 9). 

A festa do Sairé ficaria, a partir de então, sob a responsabilidade inte-

gral, inclusive financeira, das famílias organizadoras. Segundo um festeiro, “o 

povo foi aceitando assim, nós trabalhando, procurando recurso da nossa parte 

mesmo, fazendo farinha, bejú, vendendo frutas... Então os recursos não foi 

procurado nada de Santarém, nada, foi só aqui mesmo (Ferreira, 2005: 66, grifo 

do autor). Com o passar do tempo, os organizadores da festa buscaram apoio 

econômico de comerciantes e da Prefeitura de Santarém, que passou a finan-

ciar alguns itens, tornando especializadas determinadas atividades de organi-

zação da festa. Aos poucos, iniciou-se um processo de disputa pelo controle 

do evento, que assumiu conotações políticas e anunciou novas mudanças. 

O SAIRÉ REINVENTADO

No fim dos anos 1980 e início dos 1990, a festa do Sairé enfrentava dificuldades 

econômicas, recebendo parcos incentivos do poder público. Os jovens também 

não se mostravam muito interessados nela, e os líderes da retomada, envelhe-

cendo, não encontravam substitutos. Pesquisadores e moradores constatavam 

que a tradição tricentenária esmorecia diante da falta de motivação dos jovens 

e da ausência de uma política cultural que desse impulso à festa (Nogueira, 

2008).

Foi nesse contexto que se formulou uma proposta voltada para a co-

mercialização da festa, inovando-a, mas com a preocupação de preservar a 

suposta essência da sua “tradição”. Assim, em 1997, foram inseridas na pro-

gramação da festa apresentações de grupos folclóricos que dramatizaram a 

lenda do boto. Com o sucesso da novidade, criou-se, em 1999, o Festival dos 

Botos Tucuxi e Cor-de-Rosa, que adotou o modelo de disputa festiva do boi-

-bumbá de Parintins. Na sequência, artistas de visibilidade regional e nacional 

passaram a fazer shows no encerramento das noites de festa (Ferreira, 2008). 
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Considero 1997 um segundo marco da reinvenção das tradições locais, 

um divisor de águas para a festa e a comunidade de Alter do Chão. As inovações 

atraíram atenções políticas e contribuíram para a inserção da festa do Sairé em 

um calendário turístico para promoção em escala nacional. O vice-prefeito 

municipal de Santarém declarou, na época, que “até [19]96, o evento era intei-

ramente conduzido pelos moradores da vila. Foi então que resolvemos unir 

esforços para que a festa ficasse conhecida nacionalmente” (Leite, 2001: 99). Os 

grupos locais, em parceria com o Governo Municipal, implementaram medidas 

para divulgar a festa e atrair turistas, ao mesmo tempo que procuravam conci-

liar os desejos de mudança com os de preservação da tradição (Nogueira, 2008). 

Na interpretação de um pesquisador da comunidade, “na festa do ‘Çairé’ existe 

um modo relacional que é presente, está lá e nasce da aflição de não deixar 

morrer uma tradição. Os comunitários vivem a comunidade buscando um certo 

equilíbrio geral e a vontade de se renovar a cada dia” (Rêgo, 2003: 138).

Na prática, ocorreram investimentos na infraestrutura local para atender 

ao crescente mercado turístico e transferiu-se a festa, que era celebrada em 

junho desde 1973, para julho, mês de férias. Como esse é um período de cheia 

dos rios, passou-se depois o evento para setembro, quando despontam o calor e 

as praias do Tapajós. Como estratégia de marketing, adotou-se a grafia “Çairé”, 

reforçando a concepção local da origem e da identidade indígena e amazônica. 

De acordo com Nogueira (2008), nos anos 1990 a Amazônia se tornou, 

ela própria, uma marca para a linguagem do mercado. As festas na floresta, 

segundo ele, surgiram como produtos culturais autenticamente amazônicos 

dotados do fetiche da mercadoria. O vice-prefeito de Santarém escreveu: “Na 

década de [19]90, a Amazônia fez ecoar um som que saiu da floresta e se es-

tendeu pelo mundo afora. No ritmo das toadas de boi, músicas com balanço 

diferente (que não samba, pagode e axé music) surpreenderam o Brasil e, num 

segundo momento, conquistaram simpatia da Europa” (Leite, 2001: 112).

A festa reinventada demandou um espaço maior que o da Praça 7 de Setem-

bro, onde ela era realizada, para comportar os participantes e seu novo público, 

principalmente nas apresentações dos botos. A nova praça do Sairé foi construída 

em uma área capaz de receber milhares de pessoas e passou a congregar o barra-

cão, barraquinhas de comidas e bebidas, e um espaço próprio para o Festival dos 

Botos – uma espécie de arena circundada por arquibancadas e camarotes, acessí-

veis mediante pagamento ou cessão de ingresso pelos organizadores da festa. 

A reorganização espacial da festa traduziu sentimentos e propostas am-

bivalentes de continuidade e ruptura com a tradição e a vida comunitária, que 

ficou mais restrita ao barracão e seu entorno, onde todos podem entrar, circu-

lar e participar livremente dos ritos. No plano simbólico, houve um reposicio-

namento dos universos festivos concebidos como sagrado ou profano. 

A mudança demandou adaptações nas formas de composição e apre-

sentação dos grupos organizadores da procissão, das músicas e das danças. Os 
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grupos folclóricos locais adotaram indumentárias padronizadas para valorizar 

a visualidade nas apresentações para espectadores posicionados em arquiban-

cadas. O novo espaço da festa acentuou a distinção entre festeiros, atores e 

espectadores. Desde então, é no Lago dos Botos que eles se apresentam nas 

noites de festa (ver Foto 4 na pag. 251).

No mesmo local, os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa exibem-se para jurados 

que, ao longo de duas horas, pontuam itens como: carimbó, cantador/apresen-

tador, alegorias, rainha do Sairé, rainha do Lago Verde, curandeiro, tribo, evo-

lução, menina do boto, cabocla borari, boto encantador, momento da sedução 

e galera/torcida organizada. A partir desse repertório comum e permanente, 

sua disputa festiva surpreende a cada ano, trazendo inovações em alegorias, 

fantasias, personagens e danças regionais.

Na primeira década de 2000 o Sairé de Alter do Chão ganhou espaço na 

mídia geral e especializada em turismo. A própria Igreja Católica, reconhecen-

do o valor cultural e a importância da festa para a comunidade, reaproximou-

-se dela, particularmente dos ritos do barracão. O pároco local em 2013, con-

vencido da “mistura” de elementos ibéricos e indígenas que marca o “catoli-

cismo popular, o catolicismo amazônico”, resumiu em uma entrevista a nova 

perspectiva da Igreja: 

Muita gente confundiu certos elementos que são de origem católica e têm uma 
procedência ibérica como se fossem indígenas, por exemplo, as bandeiras. As 
bandeiras, na verdade, estão presentes em todas as festas do Divino em todo o 
mundo [...]. O que é adorado, o que é venerado é a coroa do Divino... é a coroa que 
é venerada, que é beijada, ela que é o símbolo do Espírito Santo. Então o que nós 
vemos aqui hoje no Sairé é uma, para nós como igreja, é uma revitalização, ali na 
praça, de um culto ao Divino Espírito Santo, como outros cultos que estão aí. É 
um culto muito antigo, lá de Don Diniz e a Princesa Dona Izabel, Rainha Izabel de 
Portugal, que tinha uma devoção muito grande com o Divino Espírito Santo, tem 
toda essa história. [...] Essa tradição, isso que nós temos aqui, tem um elo para a 
Idade Média, um elo que vem da Itália que vai para toda a igreja na Europa, vai 
para Portugal e, de Portugal e vem para pras colônias (Padre José Cortes, 2013).

A reaproximação teve início com pároco local, e, em 2011, foi marcada 

pela presença do próprio bispo da diocese, que realizou a celebração de aber-

tura da festa, dando ênfase à presença do Espírito Santo e ao sentimento de 

identidade dos comunitários com a tradição do Sairé. Depois, o padre da igre-

ja de Nossa Senhora da Saúde se tornou responsável pelas celebrações de 

abertura e de encerramento da festa. 

SAIRÉ RESSIGNIFICADO

A inegável capacidade de articular diferentes referências culturais num esfor-

ço constante de recriação consciente das tradições locais contribuiu, decerto, 

para a permanência histórica da festa do Sairé em Alter do Chão. Como se viu, 
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as diversas formas de participação dos indivíduos na celebração desafiam as 

dicotomias comuns entre tradição e inovação cultural, ou entre sagrado e pro-

fano — muito embora esses adjetivos sejam usados pelos próprios festeiros 

para qualificar as atividades desenvolvidas dentro e no entorno do barracão, 

e no Lago dos Botos, respectivamente. Porém, essas complexas articulações 

não se fazem sem conflitos, rupturas, descartes e rearranjos, não só no plano 

expressivo da celebração, mas também no das relações sociais, como apontou 

Costa (2011) acerca de uma festa de santo em Belém. 

Os festeiros responsáveis pelos ritos do barracão requalificaram positi-

vamente aquilo que, na década de 1940, pretendeu banir do Sairé. Músicas, 

danças e até mesmo o tarubá – ressignificados, retradicionalizados (Travassos, 

2004) e ressacralizados – integram atualmente o espaço festivo do barracão 

que também abriga celebrações ministradas por um padre (Ver Foto 5).

Entretanto, os mesmos festeiros se ressentem da desatenção do poder 

público, do desinteresse dos jovens pelas expressões culturais antigas, da fal-

ta de divulgação dos componentes tradicionais da festa, que, segundo eles, são 

ofuscados pela divulgação da disputa dos botos e dos shows musicais. Esses, 

além de serem vistos como profanos, são considerados prejudiciais, porque 

atrapalham rituais do Sairé como a alvorada – que teria sido abandonada por-

que, ao amanhecer, ainda há som alto e gente bebendo e fazendo “zoada” na 

praça. Embora os coordenadores tenham proximidade com a festa do barracão, 

grande parte dos componentes e espectadores desses grupos parece não se 

importar com ela. Os representantes dos botos, por sua vez, queixam-se da 

dificuldade de obtenção de recursos e patrocínios, e da insuficiente infraes-

trutura da arena, que não permite o aperfeiçoamento e o crescimento dos 

espetáculos no festival.

4

Matos Jr, C. 

Rainha do Sairé do Boto Tucuxi. 

15 set. 2012. 

Coleção INRC-Sairé.

5

Matos, C. 

Agradecimento da mesa. 

16 set. 2012. 

Coleção INRC-Sairé.
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No ensejo do INRC, todos alegam serem emergenciais o registro e a 

salvaguarda do patrimônio cultural do Sairé, ainda que não haja acordo sobre 

o que isso significa, exatamente: a festa contemporânea com todos os seus 

elementos, incluindo os botos, ou apenas as tradições do barracão? Alguns têm 

defendido, inclusive, que os eventos – os ritos do barracão, que entendem co-

mo constitutivos da festa, e o festival – sejam realizados em datas distintas, 

separando-se aquilo que a década de 1990 juntou. Argumentos contrários, ba-

seados na valorização da diversidade que a festa logrou incorporar ao longo 

dos séculos, acomodando diferenças e não excluindo-as, são apresentados 

num debate que se mantém latente na comunidade. 

No universo ampliado da festa, seu futuro oscila entre tensões e acor-

dos dentro e fora da comunidade. As decisões locais demandam, porém, a 

apropriação de conceitos de universos estranhos à própria festa. Demandam, 

ainda, processos complexos de negociação com técnicos, pesquisadores, polí-

ticos e empresários. Recaem nesses processos, como bem apontaram Handler 

(1988), Gonçalves (2007) e Veloso (2007), os riscos de objetificação e fetichização 

da festa como expressão cultural. 
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TRADIÇõES DEVOTAS, LúDICAS INOVAÇõES: 

O SAIRÉ EM MúLTIPLAS VERSõES

Resumo

O texto trata da festa do Sairé de Alter do Chão, uma das 

mais antigas celebrações conhecidas na Amazônia, com 

ênfase nos processos de transformação por que ela pas-

sou, mesclando tradições devotas e inovações lúdicas e 

espetaculares. Propõe que as experiências históricas de 

embates entre festeiros e eclesiásticos, em torno de dis-

tintas concepções da festa como ato de devoção, foram 

apropriadas e positivadas pelos primeiros como estratégia 

de recriação e ressignificação da celebração, promovendo, 

por vias singulares, sua continuidade no Baixo Amazonas.

DEVOTIONAL TRADITIONS, PLAYFUL INNOVATIONS: 

THE MULTIPLE VERSIONS OF THE SAIRÉ FESTIVAL

Abstract

This text deals with the Sairé Festival in Alter do Chão, 

one of the oldest known celebrations in the Amazon, with 

emphasis on transformation processes by which it passed, 

merging devout traditions and playful and spectacular in-

novations. It proposes that the historical experiences of 

clashes between revelers and church, around different 

concepts of the party as an act of devotion, were posi-

tively appropriate as a strategy for its continuity in the 

Lower Amazon.
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BOCA DO LIXO: O FUTURO DA VANGUARDA

Boca do Lixo. (1993). Direção de Eduardo Coutinho. 50 min.

uma “prisão espacial”: um lixão em 

São Gonçalo (Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro), com uma temporali-

dade determinada – em alguns dias 

de janeiro, abril e julho de 1992 (mais 

detalhes em Lins, 2004: 87) –, uma 

equipe de cinema que vai a um deter-

minado lugar. Segundo Coutinho, 

“sempre [um] filme começa com as 

regras do jogo [...] meus filmes come-

çam dizendo que uma equipe de cine-

ma foi a um lugar” (Coutinho, 2008: 

149). Mas, neste caso, há uma radical 

demonstração do dispositivo já que, 

como afirma Consuelo Lins, é o único 

filme de Coutinho que não contou 

com uma pesquisa prévia, “como se o 

filme contivesse nele mesmo o seu 

próprio making of” (Lins, 2004: 91), o 

que nos leva a perceber uma indisso-
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Diante do desafio dos limites de uma 

resenha de um filme com tantas ca-

madas de complexidade, gostaria de 

pensar sobre o que Eduardo Coutinho, 

em Boca do lixo(1993), tem a dizer acer-

ca do futuro a partir do olhar presente, 

ressaltando como o aspecto metodoló-

gico impera ao lado dos seus elemen-

tos epistemológicos e estéticos. A cha-

ve de aproximação da obra se dá com 

uma forte identificação entre a episte-

mologia antropológica e o cinema do-

cumentário de Eduardo Coutinho. 

Um dos elementos que mais cha-

mam a atenção em particular é o fato 

de ser um filme sobre o método. Nele, 

Coutinho faz da filmagem a sua pes-

quisa ao deixar evidentes os seus dis-

positivos. De fato, como outros dos 

seus filmes, o diretor trabalha com 

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752016v6111
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ciação entre a pesquisa e a filmagem, 

pois um de seus temas centrais é nar-

rar exatamente esse processo. Outro 

dispositivo do diretor presente no fil-

me: a importância de manter uma 

cronologia do processo de filmagem 

na edição. Significa, neste caso, evi-

denciar ao público as várias tentativas 

de aproximação dos personagens. É 

nesse sentido específico que podería-

mos considerar este filme como etno-

gráfico, por ter como base temática as 

possibilidades e as fragilidades do 

encontro numa situação complexa.

O processo de pesquisa, tão desve-

lado em Boca do lixo, cria um senti-

mento – no campo afetivo mesmo –, 

de intensa e imediata identificação 

com o método-pensamento etnográ-

fico (Caiafa, 2007) que reorienta a an-

tropologia a se posicionar na assim 

chamada virada pós-moderna. “Na 

pesquisa etnográfica, a participação 

do etnógrafo naquilo que investiga 

produz conhecimento, faz avançar a 

investigação, exprime a relação que o 

observador-participante estabelece 

com as pessoas no campo” (Caiafa, 

2007: 138). Aqui o termo convivência, 

experiência compartilhada, um traba-

lho que resulta e se faz no “contato 

com outros numa situação privilegia-

da de observação e participação, e em 

que o relato desses encontros ocupa 

um lugar central” (Caiafa, 2007: 138). 

Um sentimento de identificação que 

surge de as disciplinas partilharem 

dos mesmos problemas de trabalho. 

A identificação antropológica se 

dá também no nível da pergunta que 

orienta o filme de Coutinho. Ele afir-

ma que os seus filmes não são sobre 

camponeses ou favela ou pobreza. 

Seus filmes são sobre o encontro, sua 

ética é comprometida com as pessoas 

que ele conhece e se tornam persona-

gens de seus filmes. Ele mesmo expli-

ca: “o engajamento que há nos meus 

filmes é uma tentativa de conhecer 

as razões e versões que andam por aí. 

É um engajamento ético porque eu 

tenho que ser leal com as pessoas 

que eu filmei” (Coutinho, 2008: 101). 

Coutinho também afirma que teve a 

prerrogativa de se interessar por fil-

mar ambientes e pessoas que não in-

teressam a outros cineastas. Além de 

Boca do lixo ser filmado em um lugar 

que não interessava a ninguém, este 

documentário representou um desa-

fio a mais: como filmar (aproximar-se 

de) pessoas que não querem ser fil-

madas? Porque não querem ser vistas 

como e onde estão localizadas, traba-

lhando num lixão, e porque conhe-

cem bem as imagens negativas veicu-

ladas pela mídia. Nas primeiras to-

madas, o espectador se vê diante de 

uma equipe de três pessoas que che-

ga para filmar, e as respostas iniciais 

são negativas; a câmera é repudiada 

numa verdadeira “consciência do es-

tigmatizado sobre o estigma”. Jean 

Rouch, em Les maîtres fous participa 

do pacto de filmar um ritual no qual 

um grupo da seita Hauka devora um 

cachorro, numa devolução ritual dos 

estereótipos ocidentais sobre a África 

negra. “Devorar o cachorro” se torna 

uma metáfora para a demonstração 

da consciência sobre as relações de 

poder. As cenas de rostos cobertos 

com camisas, com mãos sujas que se 

levantam para cobrir a lente da câme-
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ra, são cenas que revelam todas as 

camadas de perspectivas em jogo no 

momento do encontro com a câmera. 

A consciência do jogo de espelhos da 

imagem é jogada ao centro dos filmes 

de Coutinho. “As pessoas lá de baixo 

pensam que nós não somos civiliza-

dos, que somos animais”, eis uma das 

frases de abertura de Santa Marta, du-

as semanas no morro (1987). Os dife-

rentes jogos de imagem revelam as 

diferentes versões existentes num 

determinado ambiente cultural. 

Assim, para superar um meio aves-

so ao olhar dos outros, o cineasta leva 

uma nova pergunta ao campo. Como 

diz Coutinho, “fui para o lixo prepara-

do para fazer a seguinte pergunta: 

‘como é trabalhar no lixo, é bom ou é 

ruim?’. Quando você está disposto a 

perguntar se é bom ou se é ruim, sur-

ge uma abertura para você ouvir qual-

quer tipo de resposta. As pessoas in-

tuem o que você quer ouvir” (Couti-

nho, 2008: 73). Se há uma transforma-

ção nos personagens, se a abertura 

acontece no transcorrer do filme, é 

através do recurso de demonstrar aos 

personagens que as suas perguntas 

são de outra natureza e que a nature-

za da pergunta reconfigura toda a re-

lação entre o pesquisador/documen-

tarista e os personagens. Se a nature-

za da pergunta é fundamental para se 

realizar um filme sobre o trabalho no 

lixão, “o simples fato de demorar-se 

naquele lugar ajuda a deslocar a ima-

gem que os catadores têm de quem 

usa o lixão rapidamente, para ‘cobrir’ 

um texto em off” (Lins, 2004: 90). O 

tempo que se quer permanecer num 

espaço impensável a fim de ultrapas-

sar a barreira do estigma do lixo, do 

cheiro, das pessoas submetidas a um 

ambiente intolerável para os olhos 

dos espectadores é fundamental. A 

dimensão do tempo compartilhado é 

um dos fatores mais importantes que 

diferenciam o tempo da pauta jorna-

lística do tempo do documentarista e 

também do antropólogo. Transformar 

a grade de ferro do estereótipo em 

pergunta aberta e ficar mais tempo no 

lugar onde ninguém fica é parte da 

demonstração de que Coutinho e sua 

equipe estão ali por outros motivos. 

Um dos recursos mais interessan-

tes usados por Coutinho e sua equipe 

neste filme é da imagem fotográfica. 

Eles tiram fotos de rostos e, com có-

pias xerox bem ruins, começam a 

perguntar às crianças, mulheres e ho-

mens que se aproximam se reconhe-

cem os seus amigos, os colegas com 

quem convivem. As fotos são eviden-

ciadas como parte de um exercício de 

aproximação e de identificação e po-

dem, neste filme, ser consideradas 

personagens no sentido de que fun-

cionam como ímã, com o objetivo de 

trazer as pessoas para perto do filme, 

da equipe e também uns dos outros. 

Em termos estéticos, os retratos qua-

se apagados das cópias xerox que cir-

culam indicam uma afinidade do do-

cumentarista com baixo orçamento, 

disposto a aprender com os persona-

gens como aproveitar as circunstân-

cias da melhor forma dentro daqueles 

limites. Assim, como um pêndulo que 

retorna a cada personagem, vemos 

quase a mesma situação em todos os 

planos; somos levados a acompanhar 

o diretor tentando se aproximar de 
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personagens que passam por uma 

transformação relacional ao longo do 

filme. Várias personagens, que falam 

de costas para a câmera numa pri-

meira abordagem, ficam gradualmen-

te curiosos e se aproximam de Couti-

nho. E, finalmente, o levam para as 

suas casas. Coutinho pergunta a Cíce-

ra, num determinado momento: “por-

que Teresa está com vergonha?”, en-

quanto Teresa cobre o rosto na frente 

da câmera, e um menino ri ao seu 

lado, curioso. Cícera responde: “Não 

sei. Porque ela não gosta, porque diz 

que vai sair na televisão”. Mas arre-

mata: “eu nem ligo... para o que sai 

na televisão e para o que sai no jor-

nal”. Em outra cena, vemos Teresa 

observando as fotos dela própria com 

Cícera. Coutinho nos mostra como es-

sa aproximação, com todas as suas 

nuances e limitações, foi possível.

Se as imagens fotográficas funcio-

nam como personagens, há uma es-

colha de usar a filmadora como câme-

ra fixa em algumas cenas, principal-

mente nas casas dos personagens 

principais. Somos levados a ver como 

no formato do porta-retrato que nos 

diz que ali há uma família, há uma 

casa, há pessoas com sonhos, histó-

rias e desejos. O mosaico que forma, 

com entrevistas mais curtas e outras 

mais longas, é de histórias de vida que 

passam pela migração, em sua maio-

ria do Nordeste para o Sudeste do pa-

ís, por alternância com trabalhos va-

riados, por pessoas que ali labutam, 

alguns há muito tempo, outras há 

pouco, e pela avaliação das diferentes 

atividades de trabalho. Há pessoas 

que preferem o lixo a outros serviços, 

e outros que não se atrevem a se apro-

ximar de lá; alguns que estão desem-

pregados, e também os que vivem do 

que encontram ali. A presença das 

imagens para os personagens, bem 

como da imagem de pessoas e de seus 

nomes para os espectadores, funcio-

nam como elementos importantes 

para a formação da identidade e da 

identificação. Assim, conhecemos a 

lógica de trabalho e de produção do 

lixo com a bem-sucedida catadora Ni-

rinha; conhecemos Lúcia e sua perso-

nalidade, descontraída no lixo e sere-

na em casa, aquela que nos diz que 

há uma alegria de compartilhamento 

e de convivência no lixo, um diverti-

mento que não se sente com a mesma 

intensidade em casa. A irreverente 

Cícera, sua filha que sonha ser canto-

ra de música sertaneja. A cena de Cí-

cera a escavar o lixo, vestindo a cami-

seta com o letreiro “arqueologia”, nos 

mostra essas coincidências ao apro-

ximar a atividade do catador à do ar-

queólogo, encontrando possibilidades 

onde aparentemente não há. 

Se temos acesso ao ambiente ínti-

mo dos personagens como o espaço 

da limpeza, da vida em família, da 

casa, o diretor não esconde o outro 

ambiente. O lixo é o ambiente que es-

tá em relação e convivência com os 

personagens na maioria das cenas, 

com muitas imagens de vastas áreas 

cobertas por todo tipo de rejeitos su-

jos e perigosos, como a presença es-

pantosa de lixo hospitalar e seringas 

num lugar em que pessoas não estão 

protegidas para trabalhar com aquilo. 

A maioria delas calça chinelos ou sa-

patos sem muita proteção, as mãos, 
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os torsos e os braços descobertos. Os 

personagens de Coutinho não usam 

botas e nem uniformes como Estami-

ra, personagem de Marcos Prado, no 

filme de 2005, uma década depois. 

São personagens que convivem com 

o espaço da contaminação social, do 

perigo, com aquilo que não se come, 

que se joga fora. Somos obrigados a 

sair epistemologicamente do âmbito 

da “pureza” (Douglas, 2012) e entrar 

do outro lado, o do perigo social. E ver 

os personagens de Coutinho como os 

heróis épicos de criar com o que não 

se tem, de criar com o que se pensa 

que não tem, com o que nem se ima-

gina que tem. Pedagógico, o barbudo 

Enoch, o “Papai Noel”, mais próximo 

de um guru hindu, nos fala que via-

jou por todo o Brasil, do Acre a Porto 

Alegre, trabalhando com lixo, na la-

voura, nas plantações de café. Nos 

exibe em sua casa que o relógio na 

parede encontrado no lixo ganhou 

nova cola, nova pilha e lá está de no-

vo, funcionando perfeitamente. Ali 

estão o pôster do filme “Ninja, o guer-

reiro de ouro”, também coletado do 

lixo, assim como o sofá e outros itens 

domésticos. Enoch, o naturalista por 

religião e filosofia, pondera: “porque 

somos todos da natureza”. Há outra 

seleção em processo acontecendo: o 

que serve para os animais, o que ser-

ve para si, o que serve para outras 

pessoas. Os critérios do guardar, do 

reciclar e do vender se recriam nesse 

momento. Como diz Enoch: “O lixo 

faz parte da vida. O final do serviço é 

o lixo. E é dali que começa”. Enoch 

nos ensina que a trajetória dos restos 

é ainda muito longa, estabelecendo 

uma outra relação entre natureza e 

cultura. Citando Klee, Tim Ingold 

(2012) nos mostra como a “forma é o 

fim, a morte” enquanto “o dar forma 

é movimento, ação”, portanto, vida. 

Assim percebe que ver os fluxos e 

transformações dos materiais é mais 

importante para o antropólogo do que 

o produto final da matéria. Nesse 

sentido, Enoch nos demonstra que, ao 

ressignificar o fim de um processo – 

“o lixo é o fim” –, podemos dar início 

a um novo processo de formação – “É 

ali que começa” –, trazendo as coisas de 

volta à vida (Ingold, 2012).

Outra questão cara ao período em 

campo é a contradição entre o que as 

pessoas falam de si e o que elas fa-

zem. Eis um casamento complexo que 

une observação e conversa. Um dos 

temas mais difíceis para Coutinho no 

filme foi tratar da questão de saber se 

as pessoas comiam os alimentos en-

contrados no lixão. Jurema é uma das 

personagens que mais se incomodou 

com a primeira abordagem de Couti-

nho. Foi agressiva e irônica. E mais 

adiante, ela fala que há coisas que se 

aproveitam do lixo. Cenas justapostas 

de gente que diz que não come o que 

encontra no lixo, seguidas por pesso-

as comendo, deixam claro que entre 

o falar e o fazer reside grande parte 

da complexidade do ser humano.

A experiência de pensar Boca do 

lixo hoje é mais próxima de uma “vol-

ta ao futuro” do que de uma visita ao 

passado. Como uma alucinação, ele 

nos remete imediatamente ao perío-

do presente, o futuro do presente fíl-

mico, funcionando não somente co-

mo uma denúncia, mas ganha, com o 
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tempo passado, um tom de prenún-

cio. Impera nesta última década o 

“espírito de época” de um período de 

maior intimidade com o que qualifi-

camos como restos – da palavra de 

ordem da sustentabilidade aliada à 

cidadania, do uso inteligente de res-

quícios, de separação individual de 

cada item do lixo doméstico. E assim, 

aqueles que aparecem inicialmente 

como personagens vivendo numa 

condição sub-humana, desumana, 

não humana, num salto alucinatório, 

tornam-se os personagens que dese-

jamos imitar no nosso dia a dia. Se, 

no filme, Coutinho mostra ao espec-

tador a sua luta por encontrar a hu-

manidade em pessoas que vivem em 

condições sub-humanas – no inima-

ginável –, se o lixo é a barreira-estig-

ma que deve ser transpassada para 

um encontro entre o documentarista 

e as pessoas, os olhos de hoje olham 

para essas práticas como um modelo 

a ser copiado.
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ferência. Para informações sobre políticas oficiais, normas e regras na área de integridade em pesquisa, devem ser consultadas as
agências nacionais e organizações apropriadas. A Declaração original em inglês está disponível em: <http://www.singapore
statement.org>.
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