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Este segundo número do sexto volume de Sociologia & Antropologia vem celebrar 

o ingresso da revista na coleção de periódicos científicos SciELO. Os dois nú-

meros recém-publicados – 06.01 e 05.03 – lá já estão disponíveis, e esperamos 

poder noticiar em breve a inclusão de toda a série da revista nessa expressiva 

coleção. 

O número se abre com três artigos de amplo alcance para diferentes 

áreas de interesse. “A antropologia em Portugal e o englobamento da cultura 

popular”, de João Leal, enfoca o desenvolvimento da antropologia portuguesa 

pela perspectiva dos estudos da cultura popular. Ao tomar como contraponto 

o caso brasileiro, o artigo mostra como, no caso português, os estudos da cul-

tura popular foram gradativamente englobados pela etnografia, pela etnologia 

e pela antropologia cultural, repercutindo em desenvolvimentos disciplinares 

mais recentes. “Informality and public policies to overcome it. The case of Bra-

zil”, de Adalberto Cardoso, vê na informalidade um elemento estruturante da 

experiência urbana de parte significativa da população brasileira. Desse ponto 

de vista, procede também ao exame das principais políticas adotadas nos últi-

mos anos para seu combate. Com “Max Weber and the debate on social classes 

in Brazil”, Carlos Eduardo Sell reabre e atualiza a discussão a respeito dessa 

teoria de Weber com base no trabalho de M. Rainer Lepsius, convidando ao 

aprofundamento e à diversificação da reflexão teórica sobre as classes sociais.

Os três artigos subsequentes bem expressam a atualidade e densidade 

de perspectivas socioantropológicas sobre a cultura popular contemporânea. 

“The berimbau’s social ginga: notes towards a comprehension of agency in ca-

poeira”, de Mauricio Acuña, examina a agência do berimbau nas transforma-

ções da capoeira ao longo do século XX. Garantindo a ambivalência entre luta, 

jogo e dança, esse instrumento teria exercido papel central na imaginação na-

cional da capoeira, assim como no controle dos corpos e na construção de 

hierarquias entre seus praticantes. “A construção social do fandango como 

expressão cultural popular e tema de estudos de folclore”, de Joana Ramalho 

Ortigão Corrêa, ilumina a participação decisiva de estudiosos do folclore na 
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construção social das expressões populares seja em sua dimensão artística, 

seja em seu entendimento socioantropológico. O caso estudado é o do fandan-

go – a um só tempo baile, música e dança característicos – praticado no litoral 

sul e sudeste brasileiro. “Quem precisa de cultura? O capital existencial do 

funk e a conveniência da cultura”, de Bruno Barboza Muniz, ao discutir a legi-

timidade do funk como expressão cultural, enxerga-o como uma forma de ge-

rar capital existencial mobilizada coletiva e afetivamente. 

“As mudanças no sistema financeiro e as estratégias da ação sindical: o 

caso do Sindicato dos Bancários de São Paulo”, de Ana Paula Fregnani Colombi 

e José Dari Krein, analisa a atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo 

durante os anos 2000. Em um contexto em que o capital financeiro reconfigu-

rou a categoria, os autores discutem as estratégias adotadas pelo Sindicato 

para a manutenção de sua representatividade e legitimidade social. Por sua 

vez, José Luiz Soares, em “O que terá acontecido ao sindicalismo bancário no 

Brasil (2003-2014)”, apresenta um quadro geral das mobilizações dos bancários 

no período, destacando sua agenda de atuação e formas de ação. Ao fazê-lo, 

problematiza também as ideias de crise, de cooptação e de burocratização sin-

dical largamente utilizadas nas interpretações a respeito do sindicalismo bra-

sileiro no século XXI.   

O número se encerra com a resenha de Ana Carolina Nascimento sobre o 

livro A poética do improviso: prática e habilidade no repente nordestino, de João Miguel 

Sautchuck. A resenha ressalta como o autor, que aprendeu a improvisar e rivali-

zar com os repentistas, traz contribuição original ao examinar o fazer poético, as 

estratégias de composição e improviso e a apresentação dos repentistas. 

Gostaríamos finalmente de expressar nosso pesar pelo falecimento, em 

22 de julho último, de Evaristo de Moraes Filho, membro do conselho editorial 

de Sociologia & Antropologia, sociólogo e jurista, com marcante atuação na vida 

universitária carioca e pública do país. Em seu volume 5/número 1, nossa re-

vista o homenageou com o belo texto de sua filha e nossa colega Regina Morel, 

elaborado por ocasião da celebração de seu centenário, em 2014. Com sua obra, 

Evaristo apostou na democratização das estruturas de regulação do trabalho, 

enfatizando a capacidade de ação coletiva entre os trabalhadores urbanos. Foi 

também pioneiro na difusão da sociologia de Georg Simmel entre nós. Sua obra 

acompanhou as transformações cruciais da sociedade brasileira ao longo do 

século XX e continua a apontar caminhos fecundos no presente.
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A ANTROPOLOGIA EM PORTUGAL E O 
ENGLOBAMENTO DA CULTURA POPULAR 1

João Leal I

I  Universidade Nova de Lisboa, Departamento de Antropologia 

 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, Portugal

 joao.leal@fcsh.unl.pt 

O desenvolvimento do campo de estudos das culturas populares no Brasil e 

em Portugal articulou-se desde muito cedo com trânsitos de ideias e pessoas 

entre os dois países. Os dois exemplos mais conhecidos desses trânsitos dizem 

respeito, do lado português, a Teófilo Braga e a Jorge Dias. 

Teófilo Braga foi, no decurso dos anos 1870 e 1880, uma das principais 

figuras na emergência de uma tradição de coleta e estudo das culturas popu-

lares em Portugal. No Brasil, no mesmo período, Sílvio Romero desempenhou 

um papel semelhante.2 O perfil de ambos os autores apresenta outras conver-

gências. Ambos cultivaram uma visão da cultura popular que priorizava o es-

tudo da literatura popular. Ambos defenderam a importância desse estudo em 

virtude da sua contribuição para a tematização da identidade nacional. Ambos 

combinaram influências vindas do romantismo europeu com uma abertura – 

mais marcada em Braga do que em Romero – em relação ao positivismo (ver 

Candido, 1988: 31-32). Entre os dois desenvolveram-se também relações de 

amizade e de colaboração – que conduziram à edição portuguesa dos Cantos 

populares do Brasil (Romero, 1883) – mas que depois deram lugar à zanga e à 

separação. 

Quanto a Jorge Dias, foi o principal antropólogo português do século XX, 

com uma obra extensa que se estendeu desde os anos 1940 aos anos 1970. 

Diversamente de Teófilo Braga – que nunca saiu de Portugal – Jorge Dias era 

um viajante. Fez o seu doutorado na Alemanha, circulou por diversos países 
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norte-europeus com tradições nacionais de estudo das culturas populares, vi-

sitou os EUA na década de 1950, realizou trabalho de campo entre os Macondes 

do norte de Moçambique. Das suas viagens fez também parte o Brasil, cujo 

lugar na pesquisa de Jorge Dias foi recentemente estudado por Ana Teles da 

Silva (2015). Segundo ela, 

O contato mais intenso de Dias com o Brasil ocorreu na década de 1950. Em 1951, 

ele passou uma temporada de cinco meses no Brasil, e recebeu uma bolsa de es-

tudos do Museu Nacional do Rio de Janeiro para uma viagem de estudos à Ama-

zônia. Ele participou dos Congressos de Folclore, organizados pelo Movimento 

Folclórico Brasileiro, em 1951, 1953 e 1954. O contato de Jorge Dias com a Univer-

sidade do Paraná foi um dos mais efetivos, e nos anos de 1951, 1953 e 1954 Jorge 

Dias ali deu palestras. Em 1954, ele ofereceu também um curso sobre Etnografia 

Portuguesa no âmbito do projeto de criação do Centro de Estudos Portugueses 

nessa Universidade. Em 1954 deu também palestra na Faculdade de Filosofia, Ci-

ências e Letras da USP (Teles da Silva, 2015: 150).

Para além destes exemplos, há outros, menos conhecidos, que ilustram 

os trânsitos entre Portugal e Brasil relativos ao estudo das culturas populares. 

Ana Teles da Silva estudou as colaborações de folcloristas brasileiros – com 

destaque para Câmara Cascudo – na Revista de Etnografia, publicada no Porto 

nos anos 1960 (Teles da Silva, 2015: 139-149). Mas outros exemplos poderiam 

ser acrescentados. Em Santa Catarina, por exemplo, a redescoberta – a partir 

de final dos anos 1940 – das origens açorianas do estado reservou um papel 

importante à tematização da cultura popular do litoral do estado como corro-

borando essa origem cultural. Nessa tematização, em que avulta a importância 

da atividade da Comissão Catarinense de Folclore – considerada por Renato de 

Almeida uma das mais dinâmicas comissões estaduais de folclore (Vilhena, 

1997: 213-214) – teve papel de relevo o estabelecimento de contatos regulares 

entre folcloristas catarinenses e etnógrafos açorianos (Leal, 2007). Estes con-

tatos estenderam-se até aos nossos dias e foram vitais para o relançamento 

– na década de 1990 – do “movimento açorianista” no estado. Estes trânsitos 

envolveram também o Rio Grande do Sul e têm um episódio relevante na cor-

respondência entre Cecília Meireles e o açoriano Armando Côrtes-Rodrigues. 

Ambos eram poetas – Armando Côrtes-Rodrigues fez parte do círculo de pró-

ximos de Fernando Pessoa – e estavam igualmente envolvidos com o campo 

de estudos da cultura popular, tendo mantido uma correspondência regular 

que se estendeu entre 1943 e 1964 (Sachet, 1998). Dois dos temas recorrentes 

nessa correspondência são a literatura tradicional e o folclore dos Açores e do 

Brasil, com destaque, neste último caso, para o folclore brasileiro de origem 

açoriana. Foi provavelmente por intermédio da sua intensa e fascinante ami-

zade epistolar com Armando Côrtes-Rodrigues que Cecília Meirelles foi convi-

dada a publicar um extenso artigo de temática folclórica na revista Insulana, 

editada em Ponta Delgada (São Miguel, Açores) (Meireles 1955). 
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No Maranhão – outro estado brasileiro de colonização açoriana – o trân-

sito entre Portugal e Brasil foi menos intenso, mas foi importante para a ado-

ção recente de uma narrativa de origem das festas do Divino que as faz re-

montar à colonização açoriana do estado. Na sedimentação dessa narrativa foi 

decisiva a viagem que o folclorista Carlos de Lima fez aos Açores, a partir da 

qual escreveu um artigo no Boletim da Comissão Maranhense de Folclore (Lima, 

2002). Mas antes das viagens açorianas de Carlos de Lima o trânsito entre 

Portugal e o Brasil já tinha conhecido um outro episódio, relacionado com a 

pesquisa do linguista e etnógrafo português Edmundo Correia Lopes sobre o 

Tambor de Mina. Correia Lopes iniciou as suas pesquisas etnográficas estu-

dando o cancioneiro popular de uma região do Norte de Portugal, foi para o 

Brasil onde escreveu sobre religiões afro-brasileiras, foi autor de uma das pri-

meiras histórias portuguesas da escravatura (Correia Lopes, 1944) e morreu 

nos anos 1940 na atual Guiné-Bissau, onde realizava pesquisa etnográfica. No 

quadro desse percurso escreveu alguns artigos pioneiros sobre o Tambor de 

Mina – em particular sobre a Casa das Minas (Correia Lopes, 1939, 1942, 1945, 

1947) – marcados pelo diálogo com escritos de Arthur Ramos, Nunes Pereira e 

Edison Carneiro.

Em resumo: desde finais do século XIX e durante o século XX houve 

significativos fluxos de ideias, de pessoas e publicações entre o Brasil e Portu-

gal, estruturados a partir de um interesse idêntico pelas culturas populares.3 

Essa circulação se assentou em pressupostos comuns. Por exemplo, sobre os 

modos de definição do que contava – e como contava – como cultura popular. 

Ou sobre a cultura popular como instância fundadora de identidades nacionais, 

regionais e locais. Mas seguiu também caminhos diferentes. O propósito deste 

artigo é esclarecer algumas das diferenças no desenvolvimento deste comum 

interesse pelas culturas populares em Portugal e no Brasil, com particular ên-

fase na definição disciplinar – em ambos os países – desse campo de estudos 

e na relação entre ele e instituições – como o museu e a universidade – legiti-

madoras da produção e reprodução do saber.

Meu ponto de vista será construído a partir de Portugal, mas gostaria 

de começar pelo Brasil e por alguns aspectos que são consensuais – graças aos 

estudos, entre outros, de Luís Rodolfo Vilhena (1997) e de Maria Laura Caval-

canti (2012) – na caracterização do campo de estudos da cultura popular no 

Brasil. Ambos os autores sublinham a importância de uma tradição de estudos 

das culturas populares brasileiras que remonta a finais do século XIX. Mas 

enfatizam também como essa tradição se desenvolveu ao longo do século XX 

no quadro de um campo disciplinar conhecido – tanto pelos seus praticantes 

como por outsiders – como folclore. Sublinham, igualmente, que entre o folclo-

re e outras ciências humanas e sociais – com destaque para a antropologia – a 

relação não foi fácil, em particular a partir da institucionalização universitária 

das ciências sociais. Como escreveu Luís Rodolfo Vilhena, nos anos 1950 o 
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folclore conseguiu “tornar-se um item significativo da agenda da política cul-

tural do país nas esferas federal, estadual e mesmo municipal. Esse sucesso 

relativo, porém, não parece ter sido alcançado na área acadêmico-universitária” 

(Vilhena, 1997: 42). 

Em Portugal a situação é diferente. A primeira diferença relaciona-se à 

catalogação do campo de estudos da cultura popular. Embora a designação 

“folclore” apareça, ela nunca foi dominante, e a partir dos anos 1940 foi evitada 

e mesmo abandonada. Isso não impediu o desenvolvimento de uma forte tra-

dição de estudos sobre a cultura popular de base rural em Portugal. Essa tra-

dição começou por ter um recorte substancialmente folclorista, no sentido de 

que privilegiava o estudo da literatura e das tradições populares. Mas – segun-

da diferença importante –, com o tempo, essa tradição foi se espalhando para 

outros domínios – arte popular, cultura material, organização social – e essa 

expansão foi acompanhada de uma definição mais abrangente – sucessiva-

mente, etnográfica, etnológica, antropológica – do campo de estudos da cultu-

ra popular. Assim definido – esta é a terceira diferença –, esse campo de estu-

dos foi importante no processo de institucionalização da antropologia em 

Portugal, por intermédio da universidade e do museu.

SOB O SIGNO DO FOLCLORE?

Como no Brasil, em Portugal a institucionalização de um interesse intelectual 

pelo estudo das culturas populares fez-se – substancialmente – sob o signo do 

folclore, no entendimento que desta área havia, em finais do século XIX: o de 

um campo disciplinar dedicado preferencialmente ao estudo da literatura e 

das tradições populares.

A pesquisas e estudos no âmbito dessas temáticas se dedicaram os prin-

cipais autores então ativos em Portugal: entre eles Teófilo Braga, mas também 

Adolfo Coelho, Consiglieri Pedroso e Leite de Vasconcelos.4 Não obstante, dois 

fatos se salientavam, salientavam, e – à distância confortável do historiador 

que sabe como a história acaba – prenunciavam desenvolvimentos futuros. Um 

deles prende-se à indecisão vocabular que permeou a emergência desta nova 

área de estudos. A designação “folclore” foi utilizada precocemente por Adolfo 

Coelho (1993a [1875]) e se tornou uma expressão recorrente na sua extensa 

produção. Encontra-se também, embora de forma mais pontual, em outros 

autores. Mas, simultaneamente foram usadas outras expressões. Algumas de-

las particularizavam campos específicos de pesquisa: é o caso de expressões 

como “novelística popular” – usada por Teófilo Braga para designar o campo 

da literatura popular (Braga, 1987 [1883]) – ou de designações como “tradições 

populares” ou “mitologia popular”. Esta última expressão foi importante na 

obra de Consiglieri Pedroso (1988), em que recobria simultaneamente um cam-

po empírico – o estudo das tradições populares – e uma corrente interpretati-

va – a famosa mitologia comparada de Max Müller. Outras são designações 
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alternativas a “folclore” que eram usadas em outros países europeus: é o caso 

de “demótica”, utilizada por Teófilo Braga (1885). Outras, ainda, procuravam 

situar o estudo da literatura e das tradições populares num âmbito mais vas-

to. É o caso de expressões como “etnografia” ou “etnologia”. Consiglieri Pedro-

so, por exemplo, começou por intitular suas coletâneas e ensaios sobre tradi-

ções populares portuguesas “Contribuições para uma mitologia popular por-

tuguesa” para depois as rebatizar como “Materiais para uma etnografia de 

Portugal” (Pedroso, 1988; grifos meus). Da mesma forma, a partir dos anos 1980, 

os títulos de algumas coletâneas e artigos de Adolfo Coelho passaram a conter 

uma referência a “etnografia”. O programa de estudos que o mesmo autor 

elaborou em 1880 para o desenvolvimento do campo de pesquisas da cultura 

popular em Portugal intitulava-se, também significativamente, “Esboço de um 

programa de estudos de etnologia peninsular” (1993b [1880]; grifos meus). “Et-

nologia” foi também uma expressão usada por Teófilo Braga na sua obra de 

síntese sobre a cultura popular portuguesa (Braga, 1885). Isto é: embora – ao 

longo dos anos 1870 e 1880 – o campo de estudos da cultura popular em Por-

tugal fosse substancialmente folclorista, não o era nominalmente. 

Uma explicação para esta indecisão vocabular talvez possa ser encon-

trada no modo como este campo – apesar da sua orientação dominante para a 

literatura e as tradições populares – era já então timidamente recortado como 

um campo potencialmente mais vasto. Por exemplo, Consiglieri Pedroso e Teó-

filo Braga – embora tenham centrado a parte mais significativa da sua obra no 

estudo da literatura e das tradições populares – interessaram-se também pelo 

tema da família, que abordaram à luz das concepções então dominantes na 

antropologia evolucionista inglesa (Leal, 2006). Teófilo Braga, na sua obra de 

síntese O povo português nos seus costumes, crenças e tradições (1885), abordou 

também tópicos como a pesca, a caça ou as “indústrias populares”. E no seu 

“Esboço de um programa de estudos de etnologia Peninsular” (1993b), Adolfo 

Coelho fez uma enumeração abrangente de potenciais tópicos de pesquisa que 

ia muito além da literatura e das tradições populares. Embora substancialmen-

te – mas não nominalmente – folcloristas, diferentes autores pareciam já incli-

nados a adotar uma visão mais diversificada do campo de estudo das culturas 

populares de base rural.

Mas foi sobretudo na virada do século XIX para o XX – com Adolfo Co-

elho e Rocha Peixoto – que essa abertura ganhou uma expressão mais clara. O 

caso de Rocha Peixoto – prematuramente falecido – é o mais expressivo. Tendo 

inicialmente se interessado pela literatura e pelas tradições populares, Rocha 

Peixoto rapidamente substituiu esse interesse por um outro mais abrangente 

pela arte popular, pela cultura material e – já no fim da sua vida – pela orga-

nização social das comunidades de montanha do norte de Portugal (Peixoto 

1967). Uma abertura idêntica, nomeadamente para temas relacionados com a 

cultura material, pode ser encontrada na obra de Adolfo Coelho.
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Acompanhando essa reorganização temática, a imprecisão e profusão 

vocabulares que rodeavam esse campo de estudos enfraqueceram, tendo-se 

gradualmente gerado um consenso abrangente em torno das designações “et-

nografia” ou “etnografia portuguesa”. Assim, a partir de 1899, a maioria dos 

artigos de Rocha Peixoto são subtitulados “Etnografia portuguesa” (Peixoto, 

1967). E não é por acaso que o primeiro museu português com a ambição de 

cobrir aspectos da vida popular tenha sido batizado em 1893 pelo seu fundador 

– Leite de Vasconcelos – de Museu Etnográfico. Embora “etnográfico” seja, nes-

te caso, uma designação enganadora, porque o museu era sobretudo um museu 

de arqueologia – disciplina que Leite de Vasconcelos tinha começado a cultivar 

depois de 1885 – é de qualquer modo significativo que tenha sido “etnográfico” 

a expressão inicialmente escolhida.5 É, portanto, possível falar de um duplo 

processo de desfolclorização da disciplina na virada do século XIX para o XX. 

Esse processo foi tanto nominal – “etnografia” tornou-se a designação domi-

nante para o campo de estudos da cultura popular e foram abandonadas de-

signações alternativas (entre as quais “folclore”) – como substancial – novos 

temas de pesquisa tornaram-se dominantes e a literatura e as tradições popu-

lares passaram a ocupar um lugar secundário nas agendas de pesquisa dos 

estudiosos da cultura popular.

Assim sendo, no início do século XX dois traços caracterizavam o cam-

po de estudos da cultura popular da base rural em Portugal: a sua ambição de 

cobrir todo o espectro das manifestações do “popular” em Portugal; e, conse-

quentemente, a reconfiguração “etnográfica” do projeto folclorista que estive-

ra na sua origem. Essa dupla viragem parece estar de tal forma consolidada 

que “etnografia” se tornou a expressão mais usada por alguns dos autores mais 

proeminentes dos anos 1910 e 1920. Nesse período desenvolveu-se um inte-

resse privilegiado pelo tema da arte popular que teve a sua melhor expressão 

na obra de Vergílio Correia. Significativamente Correia designava essa área de 

estudos através da expressão “etnografia artística” (Leal, 2006: 123-145). Leite 

de Vasconcelos, depois das suas incursões no campo da arqueologia, regressou 

então ao estudo das culturas populares e o fez também sob o signo da etno-

grafia. Escreveu – como Vergílio Correia – alguns ensaios de “etnografia artís-

tica” e entre 1915 e 1928 publicou três ensaios de “etnografia comparativa” 

(Vasconcelos, 1996). Foram também de sua autoria as primeiras tentativas de 

definição da “etnografia”, que Leite de Vasconcelos via como a “parte descriti-

va da etnologia” (1938 [1913]: 7). Esta última era, por sua vez, definida como “a 

ciência que estuda os povos”, com particular enfoque “nos povos civilizados”, 

no estudo do que “é tradicional num povo” (Vasconcelos, 1938: 4). 

O gradual triunfo da etnografia não significou, entretanto, o fim das 

expressões “folclore” e “folclórico(a)” em Portugal. No mesmo artigo em que 

procedia à definição simultânea da etnografia e da etnologia, Vasconcelos con-

siderava o folclore como uma das divisões da etnografia, que cobriria o campo 
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das “superstições […], literatura […], actos e folganças” (Vasconcelos, 1938 

[1913]: 7). Mas o uso destas designações, se já antes era escasso, tornou-se 

ainda mais residual. 

Com o triunfo do Estado Novo (1926-1974), folclore e expressões corre-

latas – como folclórico(a) – ganharam “uma segunda vida”. O Estado Novo por-

tuguês fez sua uma ideologia conservadora e nacionalista, na qual a cultura 

popular – ou melhor, uma certa visão da cultura popular de base rural – de-

sempenhou um papel central. Ao povo operário e subversivo das cidades, o 

Estado Novo opunha o povo alegre e ordeiro dos campos, não corrompido por 

hábitos morais e políticos considerados subversivos. Contra ideologias desna-

cionalizadoras vindas do estrangeiro, fazia o elogio do que era nacional, com 

destaque para certas expressões da cultura popular que eram vistas como 

representando a essência e a antiguidade da nação. Claro que essa visão era 

uma visão seletiva. Deixava de lado a miséria em que se vivia no mundo rural 

português. Deixava de fora expressões da cultura popular mais rebeldes e sel-

vagens, ou mais ligadas, por exemplo, ao universo do trabalho. Preferia o vis-

toso e o superficial em detrimento de camadas mais complexas e menos do-

mesticáveis da vida popular. Não é esse o ponto. O ponto é que este investi-

mento na cultura popular se fez em larga medida sob o signo do “folclore” 

como uma das expressões favoritas utilizada pelas agências governamentais 

para implementar políticas orientadas para emblematização da cultura popu-

lar. Foi o que se passou, em particular, com “a política folclorista do Secreta-

riado da Propaganda Nacional”, um dos principais organismos encarregado da 

implementação dessas políticas, cuja ação foi detalhadamente estudada por 

Vera Alves (2013). E foi também o que se passou com as políticas de apoio aos 

grupos folclóricos desenvolvidas por outros organismos estatais como o Secre-

tariado de Propaganda Nacional, a Federação Nacional para Alegria no Trabalho 

(FNAT) e pela Junta Central das Casas do Povo (Castelo Branco & Branco, 2003; 

Holton, 2005: 23-58). Embora fossem usadas outras expressões – em particular 

“arte popular” – folclore tornou-se nesse período a expressão mais consensual 

para designar o universo das “coisas populares”, tal como este era tematizado 

pelo Estado Novo. A capacidade de circulação ampliada dessa expressão deve 

ser também sublinhada, uma vez que foi importante a repercussão local das 

ações desenvolvidas pelo Estado Novo, sobretudo no tocante à música e à dan-

ça populares, que passaram a ser generalizadamente conhecidas como música 

e dança “folclóricas”. 

Este fato acentuou o processo de desgaste – que já vinha ocorrendo – da 

expressão “folclore”. Esse desgaste foi duplo. Foi político, na medida em que o 

“folclore” passou a ser visto – sobretudo entre segmentos intelectualizados das 

classes médias menos afeitos ao regime – como algo ligado ao Estado Novo. 

Como escreveu Vera Alves, “entre intelectuais, vingou a ideia de um regime 

criador de perfis idílicos da nação, encenador do mundo campestre das aldeias, 
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inventor de ranchos folclóricos e de galos de Barcelos” (Alves, 2013: 15). E foi 

também disciplinar, na medida em que muitos pesquisadores dos anos 1930 a 

1970 não queriam ver os seus estudos confundidos com as políticas culturais 

do Estado Novo ou com a “etnografia do regime” produzida à sua sombra. Nes-

se sentido, muitos deles trataram de construir sua distância em relação à ex-

pressão e também à visão da cultura popular que lhe estava subjacente. De 

fato, pode dizer-se que todo o período do Estado Novo foi marcado por uma 

guerra cultural em torno da cultura popular, opondo, de um lado, as políticas 

e as etnografias desenvolvidas à sombra do folclorismo do Estado Novo, e do 

outro lado, um conjunto de etnografias alternativas, que propuseram descri-

ções e imagens da cultura popular e do modo de vida rural em Portugal guia-

das pela preocupação comum de contrariar as imagens do povo e da cultura 

popular caras ao regime de Salazar (Leal, 2000; ver, também, Almeida, 2009; 

Neves, 2008: 195-267). 

Neste quadro, a expressão “etnografia” – que já vinha sendo utilizada 

– teve sua circulação ampliada. Por exemplo, uma das obras mais conhecidas 

da etnografia portuguesa desse período – publicada entre 1933 e 1942 por Lei-

te de Vasconcelos – não só se intitulava Etnografia portuguesa (1933, 1936, 1942), 

como se colocava sob o signo da “etnografia” definida como a “ciência” que 

deveria “examinar o que é que dá índole e coesão a um povo, e o distingue de 

outro” (Vasconcelos, 1933: 2). Neste quadro, segundo Vasconcelos, competiria 

à “etnografia portuguesa […] o estudo do povo português no que toca ao mais 

saliente da sua personalidade física e psíquica” (Vasconcelos, 1933: 6). A Etno-

grafia portuguesa não chegou a ser concluída em vida, mas tanto os volumes 

publicados como o plano geral da obra indicam que ela tinha como base um 

tratamento de conjunto da cultura popular portuguesa, de que “o folclore” – no 

sentido oitocentista da palavra – não representava senão uma parte, não ne-

cessariamente a mais importante.

DA ETNOGRAFIA PARA A ETNOLOGIA

Mas o período que se estende de 1930 a 1970 foi importante para o desenvol-

vimento do campo de estudos da cultura popular em Portugal por outras ra-

zões. Ele foi sobretudo dominado – como ficou antes sugerido – pela pesquisa 

de Jorge Dias e da sua equipe, integrada, entre outros, por Ernesto Veiga de 

Oliveira, Fernando Galhano, Benjamim Pereira e Margot Dias (esposa de Jorge 

Dias). Iniciada nos anos 1940, esta pesquisa estendeu-se até aos anos 1970. 

Com ela assistiu-se à reformatação etnológica, primeiro, e à antropoló-

gica, depois, do terreno de estudos da cultura popular. Essa reformatação fez-

-se inicialmente sob o signo de uma visão abrangente da cultura popular. Por 

um lado, a agenda de pesquisa de Dias e dos seus colaboradores deu particu-

lar ênfase aos estudos de cultura material, com relevo para as tecnologia agrí-

colas tradicionais e para a arquitetura popular, objeto de várias monografias 
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temáticas (por exemplo, Dias, 1948a; Dias et al., 1963; Oliveira, 1992). Por outro 

lado, Jorge Dias desenvolveu os primeiros estudos de comunidade em Portugal, 

centrados na organização econômica e social de duas aldeias de montanha do 

norte de Portugal (Dias, 1948b, 1953). São também da autoria de Jorge Dias um 

conjunto de estudos sobre a unidade e a diversidade da cultura portuguesa, 

alguns dos quais continuam a marcar debates contemporâneos sobre o tema 

(Dias, 1990a [1953], 1990b [1955], 1990f [1960]). E a agenda de pesquisa do gru-

po incluiu também a festa e o ritual, graças sobretudo à pesquisa de dois co-

laboradores de Dias, Ernesto Veiga de Oliveira (1984) e Benjamim Pereira (1973). 

Marcada por esta concepção abrangente da cultura popular de base ru-

ral, a obra de Jorge Dias e dos seus colaboradores, embora não rejeitasse a 

“etnografia” – ou a “etnografia portuguesa” – como designação disciplinar, co-

locou-se desde cedo sob o signo da “etnologia”.6 Esta designação, já antes em-

pregada e tematizada por Leite de Vasconcelos, passou a ocupar em Jorge Dias 

o posto de comando. Num artigo de 1961, Dias tornou claras as razões do 

perfil etnológico da sua pesquisa. A “etnografia” seria para ele um empreen-

dimento necessário, mas essencialmente descritivo, que só ganharia sentido 

se inserido num esforço interpretativo que estaria a cargo da “etnologia”: 

a ciência etnológica tem duas fases ou momentos: uma, de análise e descrição de 

elementos de uma dada cultura, e uma outra de interpretação desses elementos, 

comparando-os com os de culturas vizinhas e com elementos do passado, tentan-

do explicitá-los em relação ao ambiente específico no qual essa cultura se desen-

volveu. Esta primeira fase, analítica e descritiva, é geralmente, chamada etnogra-

fia, enquanto a segunda, interpretativa, comparativa e explicativa, é conhecida 

como etnologia (Dias, 1990g [1961]: 216).

Estabelecida esta distinção entre “etnografia” como descrição e “etno-

logia” como interpretação, a “etnografia” subordinar-se-ia à “etnologia”: “uma 

etnografia que não tenha nenhuma base teórica é simplesmente, a conglome-

ração de factos sem significado” (Dias, 1990g, 216). Insurgindo-se contra a “me-

ra etnografia”, Jorge Dias foi também crítico do “folclore”. Embora o admitisse 

como ramo especializado da etnografia, são também inúmeras as passagens 

em ensaios seus que marcam distâncias em relação aos “folcloristas amado-

res”, cuja “atitude sentimental […] criou em quase toda a parte uma atmosfe-

ra pouco favorável em relação ao folclore” (Dias, 1990c [1955]: 74).

Este upgrade etnológico do estudo das culturas populares portuguesas 

é evidente na produção de Jorge Dias e dos seus colaboradores. Esta caracte-

rizava-se pela importância do registro e da descrição e tinha, portanto, uma 

significativa dimensão etnográfica. Mas comportava também um esforço de 

análise e possuía, ainda, uma ambição etnológica. Essa ambição tomou fre-

quentemente um recorte historicista. A preocupação de Dias – nomeadamen-

te nos seus estudos sobre tecnologias tradicionais – era não só a descrição, 

mas a interpretação histórica, apoiada nos pressupostos difusionistas com os 
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quais tivera contato no seu doutorado na Alemanha. Mais tarde, essa ambição 

assumiu um viés mais culturalista, marcado pela influência da antropologia 

norte-americana, com a qual Jorge Dias teve contato de forma mais efetiva a 

partir dos anos 1950. Tanto a sua famosa monografia sobre Rio de Onor (Dias, 

1953) como os seus ensaios sobre a unidade e a diversidade da cultura portu-

guesa (em particular Dias, 1990a) são alguns dos testemunhos mais importan-

tes desse cultural turn na obra de Jorge Dias.

Com Jorge Dias, portanto, a “etnografia” transformou-se em “etnologia”. 

Decorrente da ênfase colocada por Jorge Dias na interpretação – sem a qual a 

descrição não faria sentido –, esta transformação resultou também da adoção, 

no decurso dos anos 1950, de uma concepção universalista da “etnologia”. Es-

ta concepção parece começar a tomar corpo em 1952, no contexto de discus-

sões entre folcloristas e etnólogos europeus realizadas na Commission Inter-

nationale des Arts Populaires (mais tarde Société Internationale de Ethnologie 

et Folklore) com o objetivo de ultrapassar a divisão entre Volkskunde e 

Völkerkunde (ver Oliveira, 1968: 45). E foi inicialmente formulada por Dias num 

artigo de 1955: 

O critério etnológico é adotado por aqueles que, banindo qualquer conceito etno-

centrista, procuram estudar o homem como ser cultural, em qualquer parte do 

mundo em que ele viva e seja qual for o tipo de economia e cultura em que se 

encontre, relacionando o presente com o passado (1990b [1955]: 71, grifos meus).

Retomada em vários artigos posteriores, esta concepção da “etnologia” 

parece resultar do contato de Jorge Dias com a antropologia norte-americana. 

Por isso, em artigos posteriores a 1955, Jorge Dias, ao mesmo tempo que con-

tinuou fiel à designação de “etnologia”, começou também a usar a designação 

de “antropologia cultural”, que definiu, logo em 1956, com recurso a autores 

norte-americanos como Kroeber, Lowie ou Linton (Dias, 1990d [1956-57]: 18-19). 

Para Dias, “etnologia” ou “antropologia cultural” eram sinônimas e, se a sua 

preferência foi apesar de tudo pela “etnologia”, era porque a designação “an-

tropologia cultural” não diferenciava suficientemente a disciplina da antropo-

logia física. Isto é: tendo operado a passagem da “etnografia” para a “etnologia”, 

Jorge Dias foi também um autor fundamental no desenvolvimento de uma 

concepção propriamente antropológica da “etnologia”. 

Esta viragem antropológica de Jorge Dias deve ter sido também fortale-

cida pelas responsabilidades de ensino que assumiu na década de 1950: pri-

meiro na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – onde ensinou uma 

cadeira de Etnologia entre 1952 e 1956 –, depois, a partir de 1956, no Instituto 

Superior de Estudos Ultramarinos (ISEU), posteriormente rebatizado como Ins-

tituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina – onde ensinou de-

signadamente Antropologia Cultural – e, finalmente, a partir de 1957, na Fa-

culdade de Letras de Lisboa – onde assegurou cadeiras de Etnologia Geral e 

Etnologia Regional. Mas, tal reorientação integrou-se também numa viragem 
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maior nos interesses científicos de Jorge Dias, com consequências importantes 

para o processo de englobamento antropológico do campo de estudos da cul-

tura popular. De fato, no final da década de 1950, Jorge Dias optou por deixar 

para trás o seu investimento anterior nas culturas populares portuguesas e 

reorientou a sua pesquisa para Moçambique – àquela altura uma colônia por-

tuguesa – onde, em conjunto com a sua mulher Margot Dias, conduziu uma 

pesquisa de campo entre os Macondes, que ganhou forma com a publicação 

dos quatro volumes de uma das suas mais famosas obras, Os Macondes de Mo-

çambique (Dias, 1964; Dias & Dias, 1964, 1970; Guerreiro, 1966).

A importância desta mudança de rumo da sua pesquisa deve ser subli-

nhada. Ao lado da tradição etnográfica centrada no estudo da cultura popular 

de base rural, existia em Portugal uma tradição de antropologia colonial (por 

exemplo, Roque, 2001; Santos, 2005 e 2012; Martins, 2006; Matos, 2006; Pereira, 

R., 2006). Mas esta colocava-se predominantemente sob o signo da antropolo-

gia física. Trabalhava a partir de ideias sobre raça e não, como a tradição de 

estudos das culturas populares portuguesas, a partir de ideias sobre cultura 

(e/ou sociedade). Contrariamente ao que se passara noutros países europeus 

com impérios coloniais – como a Inglaterra e a França – não se desenvolvera 

em Portugal uma tradição de antropologia cultural e/ou social em terreno co-

lonial. Nas vésperas do início das guerras de libertação nas ex-colônias portu-

guesas, entretanto, o governo do Estado Novo deu-se conta da necessidade de 

aprofundar a “ocupação científica” das colônias e uma das consequências des-

sa sua opção foi o favorecimento do desenvolvimento do campo de estudos 

antropológicos nos territórios coloniais portugueses (Pereira, R., 1998). 

Jorge Dias já tinha dado antes mostras de querer fazer antropologia 

fora de Portugal, particularmente no Brasil, que visitou no início da década de 

1950 e onde chegou a encarar a possibilidade de um estudo monográfico sobre 

descendentes de imigrantes alemães na região Sul (Teles da Silva, 2015: 162-

163). Um ano antes de partir para Moçambique – como referi antes – havia 

também sido convidado para integrar o corpo docente do ISEU, então dirigido 

pelo futuro Ministro do Ultramar, Adriano Moreira. Desafiado por este, aceitou 

com entusiasmo a perspetiva de dar um cunho ultramarino à sua pesquisa 

antropológica.

Esta viragem ultramarina de Jorge Dias tem sido objeto de numerosos 

estudos e debates, relacionados, em particular, com as suas articulações com 

a política colonial do Estado Novo (por exemplo, Gallo, 1988; Pereira, R., 1986; 

1998; Pina Cabral, 1991: 32-36; West, 2006). Do ponto de vista do argumento 

deste artigo, entretanto, o que vale a pena sublinhar é o modo como essa pes-

quisa foi feita não em ruptura, mas em continuidade com a pesquisa anterior 

de Jorge Dias sobre Portugal. Ambas se situavam no mesmo campo disciplinar 

que, a partir de 1955, Jorge Dias havia definido como o estudo do “homem 

como ser cultural, em qualquer parte do mundo em que ele viva e seja qual for 
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o tipo de economia e cultura em que se encontre” (Dias, 1990b [1955]: 71; grifos 

meus). Sobre o fato de a pesquisa de Dias sobre os Macondes ser antropológi-

ca (ou etnológica) não parece haver dúvidas. Mas o que Jorge Dias defendia é 

que essa “etnologia” (ou “antropologia”) era a continuação da “antropologia” 

que ele tinha feito – e que os seus colegas de equipe continuaram a fazer – em 

Portugal. Não haveria solução de ruptura entre essas duas antropologias – em 

Portugal e fora de Portugal –, que eram só uma. Enunciada anteriormente à 

sua ida para Moçambique, essa concepção foi retomada com mais vigor uma 

vez iniciada a sua pesquisa entre os Macondes. Os ensaios sucessivamente 

publicados em 1958, 1961 e 1963 (Dias, 1990e, 1990g, 1990h) testemunham essa 

visão, que Jorge Dias chegou mesmo a caracterizar como sendo “a contribuição 

portuguesa” para uma conceitualização inclusiva da antropologia (ou da etno-

logia). Assim, tendo como referência os debates sobre Volkskunde e Völkerkunde 

que animaram o Congresso Internacional de Etnologia Regional de Arhnem 

(Holanda), Jorge Dias escreveu em 1961 que 

A posição portuguesa – que era defender internacionalmente o conceito universal 

de cultura, no qual “todos” os estudos sobre tradições sociais, quer dos povos 

chamados civilizados, quer dos povos primitivos – não é o resultado de mera es-

peculação, mas sim uma da nossa [portuguesa] evolução histórica (1990g: 

228; grifos meus).

Ao defender esta visão inclusiva da antropologia – capaz de fazer a 

ponte entre tradições antropológicas de “nation building” e de “empire buil-

ding” (Stocking Jr.,1982) – Jorge Dias completava o processo de englobamento 

antropológico do estudo das culturas populares de base rural em Portugal. Es-

te colocava-se sob o signo já não do “folclore” ou da “etnografia”, mas da “et-

nologia” e da “antropologia”, e de uma “etnologia” (ou “antropologia”) onde 

cabiam tanto “primitivos” como “camponeses”. Por isso, ao mesmo tempo que 

Jorge Dias, depois da sua pesquisa sobre os Macondes, continuou fiel a esta 

nova linha de pesquisas e praticamente não voltou a escrever sobre Portugal, 

os seus companheiros continuaram a fazer do estudo das culturas populares 

portuguesas e do modo de vida rural em Portugal a sua prioridade. Grande 

parte das monografias de Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Ben-

jamim Pereira sobre tecnologias tradicionais portuguesas – que prosseguiram 

a linha de trabalho aberta em 1948 por Jorge Dias em Os arados portugueses e 

as suas prováveis origens (Dias, 1948a) – foram de fato editadas ao longo dos 

anos 1960 e 1970 (ver Oliveira et al., 1969, 1975, 1976, 1978).7

Este processo de englobamento antropológico do campo de estudo das 

culturas populares de base rural foi tanto mais relevante quanto foi acompa-

nhado de passos importantes no sentido da institucionalização da disciplina. 

Esta, até aos anos 1950, tinha mantido uma baixo grau de institucionalização. 

Havia alguns museus, mas pequenos e sem verdadeira expressão nacional, e 

a universidade tinha ficado à margem do desenvolvimento da tradição de es-
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tudo etnográfico e etnológico das culturas populares. Foi justamente com Jor-

ge Dias que a situação começou a mudar. Com ele começou a funcionar, em 

1947, o primeiro Centro de Pesquisa “etnológico” em Portugal: o Centro de 

Estudos de Etnologia Peninsular (ver Oliveira, 1968). Com ele iniciaram-se – 

como vimos antes – as primeiras cadeiras de Etnologia e Antropologia Cultural 

na universidade portuguesa, primeiro na Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, depois na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e final-

mente no ISEU (mais tarde Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina –ISCSPU). Foi também no ISCSPU que – antes de 1974 – nasceu o 

primeiro curso universitário de antropologia em Portugal, o Curso Complemen-

tar de Ciências Antropológicas e Etnológicas.8 Mas foi sobretudo com Jorge Dias 

que nasceu o Museu de Etnologia do Ultramar (hoje em dia Museu Nacional 

de Etnologia). Criado nos anos 1960, o Museu teve como justificativa principal 

a necessidade de um museu antropológico em Portugal que – como o Musée 

de l’Homme, em Paris, ou o Museum of Mankind, em Londres – tornasse clara 

a vocação colonial de Portugal. Mas, apesar do seu nome, no Museu entraram 

não apenas coleções “ultramarinas”, mas também coleções de “etnologia por-

tuguesa” (Leal, 2011). De acordo com Dias, o Museu deveria ser um museu 

universalista onde estivessem primitivos – designadamente “primitivos ultra-

marinos” –, mas também camponeses. Onde estivesse escultura maconde, mas 

também alfaias agrícolas portuguesas. Onde estivessem artefatos ameríndios, 

mas também máscaras utilizadas em rituais da cultura popular portuguesa. O 

Museu deveria ser, em suma, um reflexo da própria concepção de etnologia e 

antropologia de Jorge Dias, na qual cabia tanto o estudo do “outro” longínquo 

como o estudo do “outro” próximo. 

E DEPOIS DA REVOLUÇÃO

Jorge Dias morreu em 1973. Um ano depois aconteceu a revolução portuguesa 

que pôs fim a mais de quarenta anos de ditadura. A revolução mudou profun-

damente a universidade portuguesa. Uma das modificações mais importantes 

teve a ver com o ensino das ciências sociais, até aí proibido pela ditadura, que 

achava que o “social” de ciências sociais era muito parecido com o “social” de 

socialismo. A antropologia tinha sido uma exceção, embora limitada. Daí que 

se tenha beneficiado também ela com esse processo de desenvolvimento das 

ciências sociais em Portugal. Entre 1974 e 1984, foram criadas três licenciaturas 

(graduações) em antropologia, todas em Lisboa (Universidade Nova de Lisboa, 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas). Um pouco mais tarde, foi criada uma licenciatura 

em Coimbra. Com a criação dessas licenciaturas, apareceram também os pri-

meiros Departamentos de Antropologia em Portugal. No Instituto de Ciências 

Sociais (Universidade de Lisboa) surgiu uma linha de investigação autônoma 

em antropologia. E em várias outras universidades (Universidade do Minho, 
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Universidade do Porto) surgiram seminários de graduação e pós-graduação em 

antropologia.

Acompanhando este processo de expansão institucional, assistiu-se a 

uma renovação importante da antropologia portuguesa, com o surgimento e 

afirmação de uma nova geração de antropólogos, a maior parte com formação 

obtida fora de Portugal. Esse processo decorreu em dois momentos principais. 

Num primeiro momento, a partir de 1974, envolveu o regresso de um conjun-

to de antropólogos, nascidos por volta de 1945, que se tinham exilado em 

países como a França e a Bélgica. A antropologia que trouxeram era por isso 

muito marcada pela tradição antropológica francófona, com destaque para o 

estruturalismo francês. Num segundo momento, nos anos 1980, envolveu so-

bretudo antropólogos – portugueses ou estrangeiros – com doutorado realiza-

do fora de Portugal – particularmente na Inglaterra –, muitos dos quais esta-

vam, por isso, alinhados, de formas diversas, com a tradição da antropologia 

social britânica. 

O processo de renovação da antropologia portuguesa associado a esta 

dupla vaga migratória teve inúmeras facetas. Houve mudanças significativas 

na definição dos objetos empíricos, nas metodologias de trabalho e, sobretudo, 

nas orientações teóricas. Alguns antropólogos – com destaque para José Carlos 

Gomes da Silva (1987, 1990) – desenvolveram a sua pesquisa em contextos não 

portugueses. Mas a maioria dos “novos” antropólogos portugueses continuou 

a privilegiar o estudo das sociedades rurais portuguesas, como mostra o livro 

Lugares de aqui (Brito & O’Neill, 1991), uma espécie de manifesto dessa “nova 

antropologia” que junta colaborações de alguns dos antropólogos regressados 

nos anos 1970 e 1980 com antropólogos formados em Portugal.9

Esta orientação ruralista da antropologia portuguesa prosseguiu nos 

anos 1990, até que a crise da sociedade rural “tradicional” portuguesa, combi-

nada com o advento de uma nova geração de antropólogos interessados nou-

tros objetos e noutras perspectivas produziu uma reorientação significativa 

nos estudos antropológicos sobre Portugal. Surgiu a antropologia urbana, de-

senvolveram-se os primeiros estudos sobre comunidades imigrantes em Por-

tugal e a antropologia portuguesa, cada vez mais desinteressada dos contextos 

rurais que antes tinha privilegiado, ganhou uma diversidade de objetos e con-

textos de pesquisa que se mantém até hoje. Simultaneamente, cresceu o inte-

resse por contextos não-portugueses de pesquisa: iniciado ainda nos anos 1980, 

este movimento acentuou-se nos anos 1990 e prossegue até hoje. Não é que a 

maioria dos antropólogos portugueses não continue a pesquisar sobre Portugal, 

mas é já significativo o número daqueles cujo foco se situa fora de Portugal, 

muitas vezes – mas não exclusivamente – em antigas colônias portuguesas. O 

interesse pelo Brasil faz parte deste movimento de cosmopolitização da an-

tropologia portuguesa (Bastos, 1999; Almeida, 2000; Rowland, 2001; Leal, 2007, 

2014; Viegas, 2007; Pina Cabral, 2013).10
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Este não é o lugar para fazer um balanço completo deste conjunto de 

mudanças, que apenas esbocei.11 O ponto que queria sublinhar é outro. Ao 

lado de descontinuidades importantes com a antropologia que se fazia antes 

de 1974, a nova antropologia portuguesa pós-1974 manteve abertas linhas de 

comunicação com a sua antecessora. Ela se beneficiou, por um lado, de um 

conjunto de aquisições institucionais, que iam desde o Museu Nacional de 

Etnologia a uma tradição de pesquisa científica e de ensino universitário da 

antropologia. Foi, por exemplo, a partir do renovado corpo docente do Curso 

Complementar de Ciências Antropológicas e Etnológicas do ISCSP (ex-ISCSPU) 

que foi fundada, na Universidade Nova de Lisboa, a primeira licenciatura em 

antropologia em Portugal. Simultaneamente, a nova antropologia portuguesa 

se beneficiou de aquisições relativas ao entendimento do campo disciplinar 

da antropologia. Entre elas, a mais relevante foi, sem dúvida, a definição in-

clusiva de antropologia que é possível encontrar em Jorge Dias e, em particu-

lar, o modo como ela tinha consagrado as sociedades rurais e as culturas po-

pulares de base rural como objeto de inquirição da antropologia portuguesa. 

Mais do que isso, a “nova” e a “velha” antropologia cultivaram também 

algumas linhas de diálogo. Estas foram facilitadas tanto pela abertura da equi-

pe de Jorge Dias – em particular de Ernesto Veiga de Oliveira e de Benjamim 

Pereira – às novas formas de fazer antropologia, como pela vontade de muitos 

dos “novos” antropólogos em retomar em bases diferentes temas que tinham 

sido centrais na “velha” antropologia. É o caso do comunitarismo agropastoril. 

Trabalhado por Jorge Dias nas suas monografias sobre Vilarinho da Furna e Rio 

de Onor, o tema foi objeto de duas monografias dos anos 1980 e 1990 (O’Neill, 

1984; Brito, 1996). Foi também o que se passou como as festas do ciclo dos 

Doze Dias do Nordeste de Portugal – inicialmente estudadas por Benjamim 

Pereira (1973) – que, revisitadas com frequência nos anos 1980 (ver Carvalho 

et al., 1991), foram depois tratadas de forma mais detalhada por jovens antro-

pólogos “filhos da revolução” (Godinho, 2010; Raposo, 2010). 

Dois eventos editoriais que remontam aos anos 1980 ajudaram a tornar 

visíveis estas linhas de diálogo entre a antropologia portuguesa anterior a 1974 

e a que se lhe seguiu. O primeiro foi um livro coletivo em homenagem a Er-

nesto Veiga de Oliveira, editado em 1989 (Baptista et al., 1989). O livro home-

nageava aquele que, depois da morte de Jorge Dias, se tinha transformado no 

chefe do seu grupo de pesquisa. Que quase todos os antropólogos portugueses 

da nova geração se tenham associado a essa homenagem é elucidativo.12 Um 

segundo evento editorial é uma coleção – criada e dirigida por Joaquim Pais de 

Brito – intitulada Portugal de perto. A coleção iniciou-se nos anos 1980 e durou 

até ao início da década de 2000, publicou mais de quarenta livros e foi uma 

contribuição fundamental para dar visibilidade à antropologia portuguesa des-

se período na esfera pública. O que tem essa coleção de particular? O modo 

como juntou obras da nova geração de antropólogos e reedições dos clássicos 
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da antropologia portuguesa: Teófilo Braga e João Pina Cabral, Joaquim Pais de 

Brito e Leite de Vasconcelos, Jorge Dias e Brian O’Neill, Consiglieri Pedroso e 

Jorge Freitas Branco. O que a coleção traduzia era uma leitura da “nova” antro-

pologia portuguesa que, no preciso momento da sua afirmação, procurava si-

tuá-la num espaço genealógico que, remontando aos estudo da literatura e das 

tradições populares do final do século XIX, tinha passado pela etnografia da 

primeira metade do século XX, continuou na etnologia e na antropologia da 

escola de Jorge Dias e culminou na antropologia social das sociedades rurais 

que se desenvolveu em seguida à revolução.

AS ALTERIDADES DA ANTROPOLOGIA

Marisa Peirano (1999) sublinhou o modo como o percurso da antropologia bra-

sileira se iniciou com o estudo da alteridade máxima – os grupos indígenas – 

para gradualmente ir englobando formas de alteridade intermediária – os 

camponeses – e, por fim, formas de alteridade mínima – situadas em contextos 

urbanos. A antropologia portuguesa – entre 1870 e 1970 – seguiu a esse respei-

to um percurso diferente. Começou por privilegiar formas de alteridade inter-

mediária – os camponeses – para só mais tarde se interessar por formas de 

alteridade longínqua – com a pesquisa de Jorge Dias entre os Macondes.

Neste seu percurso, a antropologia portuguesa seguiu um itinerário que 

a distingue não só da sua congênere brasileira, mas também de tradições an-

tropológicas mainstream, como a britânica, a norte-americana ou a francesa. 

Nestes países, a antropologia começou por ser uma disciplina focada nos “pri-

mitivos”, para só nos anos 1960 passar a englobar os “camponeses”. A singu-

laridade “portuguesa” deve ser sublinhada. Ela decorre de uma dupla circuns-

tância. Por um lado, exprime a importância da cultura popular de base rural 

na produção de discursos identitários sobre Portugal desde finais do século 

XIX até ao final da ditadura de Salazar (Leal, 2000). Por outro lado, reflete o 

caráter tardio da “ocupação científica” das colônias resultante do caráter atra-

sado do colonialismo português. De acordo com a terminologia proposta por 

George Stocking (1982), a antropologia portuguesa começou por ser uma an-

tropologia de “construção da nação” e só quando – perante a ameaça do de-

senvolvimento de movimentos anticoloniais na África – os destinos da nação 

e do império passaram a ser vistos, pelo regime de Salazar, como indissociá-

veis, ela se tornou também uma antropologia de construção de Império.

Recebido em 30/11/2015 | Aprovado em 03/02/2016
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 NOTAS

1  Versões preliminares deste artigo foram apresentadas em 

dois seminários realizados no Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Agradeço a Maria 

Laura Cavalcanti o convite para participar em ambos, bem 

como os seus comentários ao presente artigo. Agradeço 

também a Robert Rowland e a Joaquim Pais de Brito por 

seus esclarecimentos e indicações bibliográficas. 

2  A bibliografia sobre Sílvio Romero é extensa. Ver, entre 

outros, Candido (1988), Matos (1994) e Schneider (2005). 

Sobre Teófilo Braga, ver Branco (1985) e Leal (2006: 57-61).

3  Para outros exemplos destas interfaces entre antropologia 

brasileira e antropologia portuguesa, ver Rowland (2010).

4  Sobre estes autores, ver Leal (2006: 11-78). Para uma visão 

de conjunto do desenvolvimento histórico da antropologia 

portuguesa, ver Pina Cabral (1991) e Leal (2000).

5  Mais tarde, o Museu foi rebatizado como Museu Etnológi-

co Português e é hoje designado – mais de acordo com 

aquele que foi sempre o seu perfil dominante – como Mu-

seu Nacional de Arqueologia.

6  Sobre as concepções de etnologia e de antropologia em 

Jorge Dias, ver Oliveira (1968), Lupi (1984) e Pina Cabral 

(1991: 28-36).

7  Foi também nos anos 1960 que foi editado o livro Instru-

mentos musicais populares portugueses (Oliveira 1966) que 

permanece até hoje um referência insubstituível para o 

estudo da música popular portuguesa.

8  Este curso, com a duração de dois anos e que conferia o 

grau de licenciado, operava simultaneamente como curso 

complementar para estudantes com o bacharelado em 

Administração Ultramarina (três anos), também minis-

trado no ISCSPU, e como curso de pós-graduação para 

estudantes com outras licenciaturas. Antes de 1974, era 

clara a sua orientação privilegiada para a etnologia ”ul-

tramarina”.

9  Entre os antropólogos regressados nos anos 1970 e 1980 

que publicaram em Lugares de aqui, contavam-se Jorge 

Freitas Branco, João Pina Cabral, Brian O’Neill, Joaquim 

Pais de Brito, Francisco Martins Ramos e Raul Iturra e 

entre os antropólogos formados em Portugal estavam João 
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A ANTROPOLOGIA EM PORTUGAL E O 

ENGLOBAMENTO DA CULTURA POPULAR

Resumo

Este artigo explora alguns aspectos do desenvolvimento do 

campo de estudos da cultura popular em Portugal. Usa co-

mo contraponto o caso brasileiro, onde essa tradição se 

desenvolveu no quadro disciplinar do folclore, pensado 

como distinto da antropologia. Em Portugal, embora essa 

tradição tenha começado por ter um recorte substancial-

mente folclorista, no sentido em que privilegiava o estudo 

da literatura e das tradições populares, expandiu-se depois 

a outros domínios, como a arte popular, a cultura material 

ou organização social das comunidades camponesas. Tal 

processo foi acompanhado por uma definição sucessiva-

mente mais abrangente do campo de estudos da cultura 

popular como pertencente à etnografia, à etnologia e à an-

tropologia cultural. Assim definido, esse campo de estudos 

foi não só importante no processo de institucionalização 

da antropologia em Portugal, por intermédio da universi-

dade e do museu, como repercutiu também em desenvol-

vimentos mais recentes da antropologia portuguesa.

ANTHROPOLOGY IN PORTUGAL AND THE 

ENCOMPASSMENT OF POPULAR CULTURES

Abstract

This article explores some aspects of the historical devel-

opment of the studies of popular culture in Portugal. It 

uses as its counterpoint the Brazilian case, where a similar 

tradition gave rise to the discipline of Folklore, which re-

mained distinct from Anthropology. In Portugal, despite its 

folklorist beginnings, the interest on popular cultures was 

able to expand to other domains, such as folk art, material 

culture, or the social organization of peasant communities. 

Such a process was accompanied by a disciplinary defini-

tion of the study of popular cultures as belonging to the 

fields of Ethnography, Ethnology and Cultural Anthropol-

ogy. Thus defined, the study of popular cultures was not 

only important in the processes of institutionalization of 

Anthropology in Portugal, but has also had an impact on 

more recent developments in Portuguese Anthropology.
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INTRODUCTION

Public policies designed to combat informality often build upon incomplete 

diagnoses of informality and its role in the structuring of economic and social 

relations in countries in which it at times occupies the majority of the eco-

nomically active population. In Latin American countries, informal workers, 

on average, arguably work more, earn less, toil in unsafe conditions (informal 

labor is often linked to illegal activities), are in vulnerable positions in the 

labor market, since their businesses can swiftly be lost, become embroiled in 

illegal networks and/or police corruption, have worse living conditions, etc., 

all comparing unfavorably to formal jobs or jobs protected by the State or by 

market regulation institutions (whether labor or business related). In this con-

text, combatting informality is tantamount to combatting the social vulnerabil-

ity of a significant portion of the working masses.

This rapid listing of some of the dimensions of this vulnerability makes 

it clear, however, that combatting informality goes beyond the simple idea of 

“formalizing the informal”, which has been the main line of action followed 

recently by the International Labour Office, for example.1 Bringing into the 

State’s view informal activity through its formalization is important as it 

opens the doors to public regulation and, above all, social protection. But pol-

icies must build perspectives that are adequate to the phenomena they are 

dealing with. 
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Brazil, in line with other countries in the region, and in response to the 

recommendations of international agencies (such as the International Labor 

Organization and the World Bank), has been adopting policies that aim at ren-

dering formality more attractive to workers that have so far shunned formality. 

These measures have been varied. They include the reduction of costs incurred 

by formalization, the creation of incentives for formalization and permanence 

in the formal market, and, to a lesser degree, increasing the costs of informality. 

They also include other policies that are not necessarily aimed at formalization, 

but ultimately produce this result. Such is the case of income distribution poli-

cies, which, by affecting overall salaries, increase available income, and thus the 

consumption pattern of the poorer segments of the population, thus energizing 

typically informal marketplaces that usually depend on this type of popular 

consumption. Such is also the case of investments in infrastructure, which gen-

erate a large number of formal employment in civil construction, a sector that 

is typically informal. 2

In this study, I intend to discuss some of these policies, their design and 

eventual impact on the reduction of informality. Before, however, I return to 

the debate on informality in order to advance the idea that it is one among 

other social forms of labor, typical of countries in which the regulated and 

protected labor market never generated enough work for all, leaving successive 

generations no other choice than to create their own mechanisms to obtain 

their means of living, generally in environments in which everything is infor-

mal: the occupation of urban land, the construction of homes, access to urban 

infra-structure (such as electric power, water, sewage and others), interper-

sonal relations and the relationship with public institutions (generally the 

police, and usually marked by violence) and sociability in general. In Latin 

American countries, informally securing means of living is an integral part of 

the life styles of a significant portion of the population, to whom the State 

appears (and was historically constructed) as a complex institutional entity 

that raises suspicion and for many is better kept at bay. “Formalizing the in-

formal” requires, in this context, broad-ranging intervention aiming at formal-

izing the very way of life of entire parcels of the population that extract sus-

tenance from their work.

THE ETERNAL RETURN TO THE INFORMAL

What should be understood by informality? The term (which many consider a 

concept) has a long history, summarized through time by an assortment of 

authors, among them Barbosa (2011), a competent venture into the field. He 

surveys the metamorphoses of the concept from the time of its dissemination 

with the publication of an ILO report on the economy of Kenya, dated 1972, 

which most consider as the starting point of the trajectory of this “quasi-

concept” (as Machado da Silva, 2002, would rather frame it) in worldwide social 
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theory and research (ILO, 1972). In the Kenya report and in Keith Hart’s seminal 

text (1973), “informality” was constructed as a category in dialogue with the 

structural transformations under way in peripheral countries in the capitalist 

system, and served to render intelligible an urban world in accelerated trans-

formation, as the result of intense rural migration to the cities, where the 

salaried job market was far too small to absorb all incoming workers. 

This is not the place to retrace the history of the concept; I would sim-

ply like to remark that there are a plethora of definitions, which not always 

refer to the same phenomena. In Filgueiras et al. (2004:211), for example, we 

read the following definition:

the several concepts of informality [comprise], in the aggregate, all productive 

activities that are not constituted as forms of capitalistic production, for they 

do not employ salaried work and do not follow the logic of the pursuit of profit 

and the accumulation of capital; or, alternatively, and in a broader sense, be-

cause they encompass, also in the aggregate, all economic activities, capitalis-

tic or otherwise, that are not regulated by the legal norms in effect and that are 

socially accepted. 

The first part of the definition alludes to the more deep-seated struc-

tures of the capitalist order, while the second one refers to its legal and regu-

latory framework (also see Telles, 2010). The ILO’s definition, laid out in 1972, 

is closer to the first one, while the second one reflects the redefinition that 

the ILO itself applied to its concept of informality in 2002, with the goal of 

including informal (and often illegal) practices that are also found in wealth-

ier nations (ILO, 2002), caused by new forms of flexibilization and the deterio-

ration of the use of labor as a result of economic globalization.

Both dimensions of the definition are often intertwined in theoretical 

discussions and in their use in empirical research. Dedecca (2007), however, 

calls the first “the informal sector” (Oliveira, 1972 and 1987; Souza, 1980; and 

Cacciamali, 1982 would follow suit) and the second one simply “informality,” 

making it clear that it is necessary to distinguish non-agrarian economic prac-

tices with the goal of guaranteeing the survival of those involved (which, there-

fore, could not be called typically capitalistic), from forms of binding the 

worker to the productive capitalist system, characterized by precarious condi-

tions and the lack of protection, something Cacciamali (2000), Sassen (2000) 

and also Oliveira (2011) would agree with. Cacciamali (2000) calls the phenom-

enon a “process of informality” while the latter two use the term “new infor-

mality,” both in order to distinguish it from the “informal sector” (in its tradi-

tional meaning of autonomous activities for the worker’s survival) and to draw 

attention to new forms of the use of labor in globalized and flexible capitalism. 

These approaches, although often very distinct in their analytical con-

sequences, assume at least one point in common: the existence of an “infor-

mal sector” or a (theoretical and empirical) “environment” in the economic 
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order that cannot be reduced to the other which serves as the normative ref-

erent in the definition, i.e. the “formal sector.” Even if, after Oliveira (1972) or 

Tokman and Souza (1976), it is no longer possible to deal with the two “worlds” 

as poles, or as static and separate opposites, one modern and capitalist, and 

the other lagging and not fully capitalist (or even pre-capitalist), nevertheless 

what lies in the horizon is the idea of segmented labor markets, determined 

by distinct logics, that is, distinct forms of circulation of people through exist-

ing positions, distinct forms of compensating work, valuing capital and so on. 

The definition proposed by the anthropologist Keith Hart (in a text pub-

lished in 1973, but which served as a reference for the ILO mission in Kenya 

culminating in the abovementioned report3) was more complex and multi-di-

mensional. For Hart there were potential sources (or opportunities) of income 

in peripheral economies such as Ghana, the object of his study: one in a sector 

in which opportunities of income are formal (in the public or private sector), 

another one in which opportunities are informal, yet legal (he uses the term 

legitimate, such as small businesses and services in general), and a third one, 

in which the opportunities are informal and illegal (such as prostitution and 

smuggling, and the term used is illegitimate (Hart,1973: 69). These “sectors” 

are not static, and each one in itself is very heterogeneous. Furthermore, a 

large number of people had occupations (or undertook paid activities) in more 

than one or even in all three, in combinations that led to extended working 

hours, despite low remuneration. Hart himself, later commenting on his defi-

nition, would go on to insist that “there was never a moment in which I iden-

tified the ‘informal economy’ as a place, a class, or even with people” (Hart, 

2006: 25), despite advancing, in the end of the article, forms of studying the 

relationship between the “two sectors.”

Without dwelling upon the details of the discussion that followed these 

works and the dissemination of the concept of informality through the world 

(and the related terms “the informal sector” and the “informal economy”) the 

relevant point for this study is the idea, pregnant with analytical possibilities, 

of opportunities of income available to workers in economies that are marked 

by an excess of available labor force, often the result of accelerated urban 

growth that is not accompanied by the growth of structured (or formal) sectors 

of the economy, incapable of generating enough jobs to absorb all those who 

have migrated to cities. This was the reality found by Hart in Ghana and by 

the ILO mission in Kenya, and this was (and still is) the reality of the majority 

of Latin American countries, to where the concept migrated in the 1970s (re-

placing notions such as the “culture of poverty,” “liminarity,” and, most of all 

“marginality,” all of which have been recurrent in the academic debate concern-

ing urban overpopulation in the 1960s and part of the 1970s4) responsible for 

producing important analyses of the specificity of peripheral capitalist econo-

mies (Nun, 2001; Tokman, 2004; Lautier, 2004; Coletto, 2010). 
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Hart’s perspective was that of the anthropologist, interested, first and 

foremost, in the mechanisms of incorporation of migrants into the urban 

world, and their living conditions, particularly their capacity of generating 

enough income to ensure the survival of individuals and families. This starting 

point is rather different than the one traditionally adopted in the economic 

analyses conducted by the institution the research of which Hart inspired (the 

ILO), that adopted the point of view of the firm to suggest the employment 

and development policies for Third World countries. Hart assumed the per-

spective of people in search of economic opportunities. 

In fact, economic theory traditionally utilizes the terms supply and de-

mand to designate those supplying and demanding labor. Demand for labor, 

labor supply. The point of view assumed is that of the demanding side, name-

ly, the firm, that detains the decision-making power over investments, which, 

whether small or large, require more or less labor force, more or less technol-

ogy, more or less financial resources, public policies of this or that nature, etc. 

The starting point is the entrepreneurial capitalist who sets in motion the 

economy, workers and the institutions of the State in the pursuit for profit. A 

legitimate point of view, to be sure, capable of producing relevant knowledge 

concerning the economy, state institutions and life opportunities. Yet insuf-

ficient to understand the many dimensions of informality, and the actions 

necessary to face them. 

From the point of view of a sociology of the labor market, the one adopt-

ed here, those who demand (or seek) occupational and social insertion, and 

also income opportunities, are workers, or people who bring to the economic 

order their will to provide labor.5 The economic and social order is perceived 

as a set of opportunities and restrictions to access positions within its structure. 

Men or women, therefore, are in search of social and economic insertion, and 

these will not always be associated with (or conditioned by) the supply of 

positions on the part of those who control the means of production and cir-

culation of wealth and services (private and public). This perspective is still 

pregnant of theoretical and empirical consequences that can help to renovate 

the horizon of our comprehension of the social forms of labor in Brazil and 

Latin America, and especially “informality.” 

People of a certain age and after undergoing determined identity tran-

sitions (usually through the educational system) become part of the workforce. 

This does not mean they are in the labor market. They simply become avail-

able to employ their physical and mental faculties in this environment where 

the production of goods or the provision of services that support this produc-

tion (in commercial or financial transactions, or in personal or family-orient-

ed services that support individual and collective life) occurs. 

From the point of view of people who become available for work, as said, 

the world presents itself as a complex and often opaque set of opportunities 
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leading to occupational insertion (and its entrance barriers), and the effective 

realization of the potential that is the availability of labor will be a function 

of a set of determinants only partly (often a minute part) controlled by indi-

viduals themselves. 

From the perspective of the economic structure, there is the effective 

supply of jobs, which for the isolated worker may not always seem as what it 

is, i.e. the aggregate result of business and government decisions (public em-

ployment is always important), a figure the isolated worker entirely ignores or, 

if not, can do little about in terms of determining its direction, size, scope or 

duration in time. Unless the person in question is the daughter of a precau-

tious capitalist, who has ordered the structure of opportunities of his offspring 

so that she could choose between submitting to the decision of others or be-

coming someone to whom others will submit their disposition to work, for 

example, following in the footsteps of the progenitor, for the majority of work-

ers the only option is to locate, within the structure of opportunities, those 

that match their qualifications, aspirations, desires, needs and urgencies, 

which are, moreover, shared with others in similar conditions, thereby making 

it possible to approach the question in terms of social classes or collectives 

that share the same social trajectory probabilities in environments that are 

only tenuously within their control.6 

This means that the structure of supply of opportunities of occupa-

tional insertion is largely independent from the worker who is seeking inser-

tion. The supply of labor opportunities is exogenous to most people (the out-

come of decisions made by others which, in the aggregate, constitute eco-

nomic activity and its history). However, and this is the main point, to some 

it can be endogenous.

Let us consider. Looking at the world from the point of view of someone 

who is seeking opportunities, there is the person who creates for herself the 

conditions of occupational insertion, not only as a capitalist (or artisanal or 

artistic) entrepreneur, but also as a liberal professional with enough resources 

to establish herself on her own (a dentist, a psychoanalyst, a doctor), or even 

as an autonomous worker that holds more or less capital (or entirely lacking 

capital), who “chooses” this type of social inscription because the objective 

structure of the supply of insertion opportunities is not viewed as such, expe-

rienced as such, or accepted as such, or does not accept the one demanding 

work as adequately qualified or is simply saturated in terms of the capacity 

to absorb more workers demanding positions. 

The choice of one’s own pathways, either creative and voluntary ones, 

or others that are compulsory as a result of the friction between what is of-

fered by the social and economic structure and the worker’s aspirations and 

actual labor skills, which may thwart or hinder access to existent position 

(also due to competition between those demanding jobs) is a central element 
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determining life opportunities in Brazil and Latin America. There are not, nor 

has there ever been, enough salaried positions for all those who earn their 

income from labor. Salaried positions do not correspond to the aspirations and 

demands of all. Salaried work as a collective destiny is not a given for all. The 

supply of “good” positions (as if salaried, wage-earning work were “good”) is 

not universal. Thus, not everything in the social and economic order presents 

itself as exogenously determined opportunities, or, more precisely, that which 

is thus given is not accessible to all, and a part of those who become part of 

the labor force will never even seek for social insertion according to the rules 

or conditions created by the order determined exogenously. In other words, 

not all will become a part of the labor market as such, since not all are willing 

to sell their labor to any employer. 

Of course, as modernity is capitalist and commodity-driven, access to 

the basic means of living (and a reasonable amount of others) occurs through 

the market. To become socially integrated in a minimally autonomous fashion 

in a commodity-based environment means to achieve the material conditions 

to obtain or generate means of living in the market. The key word is, today, as 

much as when Hart wrote about Ghana, income. It provides access to means 

of living in the urban world. It provides access to the things that allow us to 

build our identity, including life styles; it provides us with social and cultural 

capital (Lin, 2001; Bourdieu, 1977), which, in turn, makes it possible for us to 

fulfill our potential trajectories in the commodity-based world. 8 

The pursuit of the “mechanisms to obtain the means of living” unfolds 

in heterogeneous environments in which there are hierarchies that determine 

the supply of opportunities, and also hierarchies in terms of the capability to 

choose one’s own means of obtaining income. In an environment in which 

salaried, wage-earning work never became universal, it is not a given that the 

State regulated salaried positions (and all its attendant rights) are a general 

aspiration. It is known that in situations of social vulnerability, if one could 

choose, one would choose protected work.9 But this aspiration does not always 

structure all life projects. The social and economic environment in which so-

cialization occurs in Brazil is in fact constituted by the non-universality of 

salaried work, and therefore by the naturality of projects and aspirations to 

live according to one’s own design – something that can be shared by the fam-

ily as a whole or by a portion of their members.10 This occurs regardless of the 

desire of more or less well-being involved in this operation because, as shown 

by Santos (2006), the horizon of expectation for income is very narrow in Brazil. 

Life is by and large vulnerable and fragile, and inclusion by one’s own efforts, 

when precariously realized, is compared to salaried positions that can be equal-

ly unstable and precarious, and also poorly paid. Thus, for a long time in Brazil 

the majority of social integration aspirations were built in environments where 

income expectations have been astonishingly low.11 
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This, obviously, curtails the idea that, at some point, it would be pos-

sible to “revolutionize” the “informal sector” with regulated salary-based labor. 

A considerable part of workers who are today self-employed would rather re-

main in such position, even with the perspective of a job, whether temporary 

or not. In the cost-benefit equation considering shifting between occupation-

al opportunities, autonomy, “liberty,” and the possibility of employing a fam-

ily member, etc., can lead to a preference for informality, even if income levels 

remain lower. Indeed, as posited by Harvey (2011), capitalism is capable of 

renovating in many ways its “primitive accumulation,” and tends to occupy 

previously informal economic spaces every time entrepreneurs foresee profit, 

and those who were previously established in these spaces of accumulation 

will gradually be driven away.12 Nevertheless, they will, if possible, establish 

themselves in another space or in another activity maintaining the same char-

acteristics, depending on factors such as age, gender, financial resources, etc.  

The “option” for the informal can be the result of socially determined 

choices at very early ages, and – a very important aspect – is not a univocal 

class destiny. A significant part of young Brazilians drop out from school pre-

cociously, not always aware that this will limit their first choices, and occupa-

tional insertion will almost always lead to an adjustment of expectations to 

the objective conditions of competition with other more qualified workers. The 

adjustment will occur throughout their lives and, although most times workers 

are “chosen by their choices” (Bourdieu, 1979), they will nurture the illusion 

that autonomy is a “choice” when “choosing” salaried work is no longer an 

option due to age or labor-related diseases or outdated qualification, etc. The 

trajectory “school drop-out à first precarious job à adjustment of occupation-

al expectation à return to school à more precarious jobs à self-employed inser-

tion” is typical in Brazil, i.e. it tells the story of a substantial portion of older 

workers.

Yet, it is not a univocal class destiny because Brazilian families are made 

up of the amalgam of configurations that their members constitute as they 

enter the fray to achieve or construct their means of living. And also as, in 

many cases, there is the possibility of some being formally employed, others 

working informally, upwards social mobility of some, declassification or “de-

filiation” of many others (Castel, 1998), etc., such that the probability of life 

trajectories, albeit shared by extensive collectives of workers, are shared in 

their profound heterogeneity and complexity. If all, starting at a certain age, 

are part of the workforce, not all will be part of labor market, or at some point 

will be excluded.

In sum, hard pressed by the need to obtain the means of living in a 

commodity-based social order, workers demand or construct opportunities of 

occupational insertion, and informal labor, self-employment, or unregulated 

work figure among the available options. Options that are, historically, part of 
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the horizon of possibility of social inscription of people who live from their 

work in environments often characterized by extreme vulnerability and pre-

cariousness, leading to a “natural” and often precocious choice for informality. 

And informality, whether chosen or compulsory, will never be “pure,” since it 

will share the social space of opportunities with other social forms of labor, 

whether those achieved by workers in search for means of living or those ex-

ogenously offered by the economic order. 

This means that, from the point of view of those demanding positions 

in the economic and social structure, social insertion in the realm of “infor-

mality” can be: (i) the outcome of more or less vulnerable life trajectories; (ii) 

a “choice” that results from a daily adjustment of expectations to objective 

conditions; (iii) an effective choice taken in an environment of socialization 

constituted by a hierarchy-based and heterogeneous set of opportunities and 

limits of social insertion, among them “informality”; (iv) an opportunity (an 

inheritance, an invitation from a business partner, etc.). 

It is possible to broaden this categorization, subdivide it, render it more 

complex, but most trajectories that end or are born or are created in the “in-

formal” can be framed within it.13 And it denotes that insertion in “informal” 

spaces is not only adaptive, in the sense of adaptation of the qualification and 

longings of workers to the supply of precarious positions by others (public or 

private jobs). It is often also creative, in the sense that people must produce, 

alone or in association with family or friends, the conditions to secure means 

of living.

In addition, inscriptions (i) and (ii), above, indicate that, for a significant 

part of Brazilian workers, the dream of being a part of the world of formal 

labor rights and its attendant social protection, thereby leaving informality, is 

the remnant of the past and was never realized, 14 sometimes by will of the 

worker. Thus, any policy aimed at taming informality must acknowledge an 

structural aspect of the Brazilian (and also Latin American) process of capital-

ist modernization: there are several “lost generations” in the course of the last 

decades, that accumulated a generational deficit of workers that will never 

enjoy the coverage of formal salaried work. And, in younger generations, there 

is a non-negligible proportion of those who will not find protected work, due 

to any one of the four reasons mentioned above.16 

This also means, as previously suggested by Nun (1969) and, afterwards 

by Oliveira (1972 and 1987), that the “informal sector” is not a “cushion” or a 

“reservoir” of labor for the “formal sector,” neither a set of economic and social 

practices that will be “revolutionized” as capitalism makes inroads into the 

country. In other words, regardless of the degree of structuring or formaliza-

tion of labor in Brazil (our next topic), there will always be a resistant and 

significant fringe of social and economic relations that specialists will con-

tinue dubbing “informal.” This conclusion is contained in the pioneering stud-
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ies of Oliveira (1972), Tokman & Souza (1976) and also Cacciamali (1982), three 

of the most important theoretical references on the subject in Latin America.

With the exception, however, of Oliveira (1972), and as argued by Macha-

do da Silva (2002), the “quasi-concept” of informality was coined and thrived 

in a political and intellectual atmosphere (the 1970s) that cultivated ideas that 

stemmed from the theories of modernization, and the trajectory that followed 

the pattern urbanization/industrialization/salaried work/full employment was 

conceived as typical of capitalist societies, and hence, sooner or later, the in-

evitable fate of “developing” countries. Informality (and the “informal sector”) 

would cease to exist the moment countries reached full development. The 

crises of the 1980s, the de-industrialization of the countries where capitalism 

originated, the relative weakening of the Welfare State and its policies of social 

protection, employment and the flexibilization of labor (especially top-to-bot-

tom outsourcing and subcontracting in value chains) pulled the rug from under 

the belief that development would result in the overcoming of the “informal” 

and globalization ultimately helped generalize, in the developed world, prac-

tices previously thought to be exclusive to underdevelopment, such as pre-

carious, atypical work that is not covered by social protection.15 

RECENT EVOLUTION OF INFORMALITY IN THE BRAZILIAN  

LABOR MARKET

In Brazil, informality is traditionally estimated based on two main indicators, 

collected from household surveys: the proportion of self-employed or autono-

mous workers that do not contribute to social security; and the proportion of 

salaried workers that do not have signed labor cards.17 Public policies aimed 

at the reduction of informality to be discussed ahead, adopted as an eligibil-

ity criterion for tax breaks the firm’s turnover (with upper thresholds that vary 

according to each policy) and, in at least one case, the employment of labor 

(one occupation offered). Therefore, public policies acknowledge that there are 

informal employers, and in fact they are the main target, as we shall see. 

Based on this, I propose a refinement of the traditional rate used in 

Brazil, so as to include, in addition to salaried workers without signed labor 

cards and self-employed, non-contributing workers, employers with only one 

occupied worker who also does not contribute towards social security. Using 

these criteria, the rate of informality in Brazil has been dropping consistently 

since 1999, being that after 2003, this drop has accelerated. It must also be 

observed that, although the rate declines (meaning that more formal than 

informal occupations are being generated during the analyzed period), in ab-

solute numbers informal workers also grow consistently until 2007, when their 

number reached 37.4 million, then dropping to 35.5 million in 2013 (a differ-

ence of almost 2 million positions). Therefore, there has been an effective 

decline in the proportion of informal employers and entrepreneurs in Brazil, 
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however until 2007 this decline was due, moreover, to the generating of formal 

occupations in a superior rate than informal occupations. Since then the drop 

has also been the result, assumedly, of the “formalization of the informal” 

since informality drops in absolute terms. This begs the question of whether 

this decline can be attributed to public policies designed to this end.18 

  Table 1

  Evolution of informality rate in the Brazilian labor market 

  (occupied population age 15 and above) 1999-2013 19

  Source: PNAD

POLICIES COMBATTING INFORMALITY:  

DESIGN AND EFFECTIVENESS

The federal government has built, in the past two decades, a broad repertoire 

of policies aimed at enhancing the income of more vulnerable segments of the 

population. A large fraction of this repertoire is under the responsibility of the 

Ministry of Labor and Employment (Ministério do Trabalho e Emprego – MTE), in 

charge of executing and overseeing several legal instruments instituted in the 

last two decades or so. These instruments acknowledge the many facets of 

informality, which also require actions that are also multiple, and can be 

grouped into the following three lines:

a) policies aimed at the oversight and enforcement of the legislation and the 

formalization of labor contracts (such as labor inspection);

b) flexibilization of labor regulations;

c) policies aimed at increasing the number of jobs and income generation, 

comprising a varied array of initiatives, from microcredit to tax simplification, 

and including tax breaks of different kinds and minimum wage increases. 

Since there is not enough space here to analyze all policies, I shall 

concentrate on those directly aimed at “combatting” (or reducing) informality.20

Year Occupied Workers Informal %

1999 69.143.254 31.596.285 45,7

2001 73.522.903 33.933.943 45,3

2003 77.544.872 34.668.495 44,7

2005 85.225.154 37.122.778 43,6

2007 89.185.678 37.411.883 41,9

2009 91.431.443 36.889.610 40,3

2011 92.465.640 35.479.844 38,4

2013 96.659.379 35.472.544 37,0
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INCOME GENERATION AND JOB CREATION

In line with the changes in how international agencies perceived informality, 

especially in Latin America, Brazil has slowly built the idea that informality is 

a structural component of our economic dynamics and that the best form of 

“taming” or “combatting” it is by opening up job opportunities for workers and 

informal entrepreneurs to improve their income, working conditions and en-

terprises. Also given the academic literature linking the amount of taxes in-

curred by businesses and entrepreneurship indicators (for example, Djankov 

et al., 2010), Brazil has developed an important set of measures that encourage 

small businesses. Among them, there are actions targeting regulation and the 

financing of micro, small and medium-sized businesses (MPME), individual 

micro-entrepreneurs (MEI), policies of income distribution and others. Those 

policies aimed at reducing the cost of formalization, and the generation of 

incentives for permanence in formality. In the next section, I conduct a review 

of the main programs and their results.

REGULATION OF MPMES

In 2006, the Federal Government created the Simples Nacional (The National 

Simple Program), aimed at the reduction of taxes and the simplification of 

bureaucratic procedures for micro, small and medium-sized businesses. The 

Simples Nacional unifies eight federal, state, and municipal level taxes into a 

single payment slip, reducing bureaucracy and taxing incidence by 40%. The 

tax bracket varies according to turnover and the economic sector. Micro-sized 

companies (which yield up to 180 thousand Brazilian Reais) must pay between 

4% and 6.5% of their turnover per year, depending on the sector, while eligible 

companies within the upper bracket of the program (up to 3,6 million Brazilian 

Reais per year) may pay up to 25%, depending on the sector. 21 

In 2008, within the Simples Nacional program, a category called Individ-

ual Micro-Entrepreneur (Microempreendedor Individual – MEI) was created and 

defined as “a person who is self-employed and becomes legalized as a small 

businessperson.” 22 Pursuant to Complementary Law n. 128 (December 19, 2008), 

those who qualify for MEI cannot have turnovers exceeding 60 thousand Brazil-

ian Reais per year and cannot be a partner in another business as an associate 

or owner. The MEI can employ one person and pay minimum wage or the min-

imum established according to the professional category. Upon enrollment, the 

worker is registered in the National Listing of Juridical Persons (Cadastro Na-

cional de Pessoas Jurídicas – CNPJ), which entitles her to open a business bank 

account and enter the universe of government-subsidized credit. In addition, 

the MEI is exempt from federal taxes (Income Taxes, PIS, Cofins, IPI and CSLL). 

The cost of maintaining this status is the monthly payment of a fee 

(40.40 Brazilian Reais in the case of commerce and industry; 44.40 Brazilian 

Reais in the case of services; or 45.40 Brazilian Reais for commerce and ser-
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vices). This money is allocated to Social Security and the funds linked to the 

taxes on the sales of goods and services (ICMS) and services, respectively a 

state and municipal-level taxation. These numbers are updated on a yearly 

basis, according to variations of the minimum wage. With these contributions, 

the MEI is granted access to social benefits such as paid maternity leave, paid 

sickness leave and retirement.

In other words, the policies has a threefold effect: (i) it reduces to zero 

the cost of entry in formality; (ii) it considerably lowers the cost of permanence 

in formality (0.9% or less of the annual turnover of those within the 60 thou-

sand Brazilian Reais bracket); (iii) offers important incentives to workers who 

previously were not covered by the public pension or health system.

The Federal Government stipulated eligible sectors of the economy 

based on the National Classification of Economic Activities (CNAE), and most 

of those selected are concentrated in the subsectors of commerce and ser-

vices, or those that combine these with micro-industrial activities. In other 

words, only workers from selected sectors can enroll as a MEI. In 2011, the 

number of selected sectors was significantly expanded, encompassing close 

to 70% of the economic activities listed by the CNAE.

These two mechanisms (the Simples and the MEI) drastically reduced 

the costs of formalizing, in addition to offering opportunities of access to the 

financial system, and in the case of the MEI, the benefit of pension system 

coverage. The success of the measure is, however, the object of controversy. 

Indeed, in 2012, there were 7 million people enrolled in the Simples Nacional, a 

number that climbed to 9,2 million in September 2014, according to data pro-

vided by the Federal Income System. Of the latter, approximately 6,2 million 

(or two-thirds) were MEI, of which 4,5 million entered the system directly 

through an internet gateway created (the Portal do Empreendedor), meaning that 

they had not been entrepreneurs before, and another 1,7 million enrolled as 

MEI after leaving another entrepreneurial classification. It is undeniable that 

the new legislation attracted new entrepreneurs and reconfigured the status 

of those previously enrolled in the Simples, although it is still not clear what 

the true impact on informality has been. 

Let us take, for example, the contributions towards the pension system 

by autonomous workers and employers. In 2008 only 1 out of each 6.3 autono-

mous workers were covered. Among the employers with one employee, protec-

tion was assured in only half of all cases. Five years later, one out of four au-

tonomous workers were protected and almost two out of three micro-entrepre-

neurs. This translated into more than 2 million autonomous workers and micro-

entrepreneurs being removed from informality in the span of 5 years, through 

entry in the pension system, something that must be assumed as an indicator 

(albeit indirect) of adhesion to the mechanisms of formalization with the Sim-

ples and MEI. This is what Table 2 suggests. One can note the drop in the num-
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ber of employers with one employee during the period. And we know, from the 

same source of the table, that the number of employers with two or three 

employees has increased. It is probable that a migration from one category to 

another occurred, also indicating a shift towards greater formalization. 23 

  Table 2 

  Evolution of rate of pension contribution among  

  self-employed workers and employers   

  with a single employee. Individuals aged 15 or more.  

  Brazil, 2008 and 2013

  Source: PNAD

Be it as it may, costs of formalization were reduced to almost zero, in 

the case of the MEI, and considering that the cost of remaining in informality 

is low, we must inquire why adhesion, at least until 2013, was so low (only 

one-fourth of those self-employed contributed towards the pension system). I 

would like to suggest that part of the explanation has to do with the notion 

“informal sociability,” a distinguishing trait of the social and economic environ-

ment of most of these entrepreneurs, especially the poorer ones, as discussed 

in the first part of this study. I will return to this matter in the conclusion.24 

MINIMUM WAGE AND INFORMALITY

It is part of the conventional wisdom of economic literature that increases in 

minimum wage lead to a reduction of formal jobs and, consequently, an in-

crease of informality and unemployment.25 In the case of Latin America and 

Brazil, in particular, much of the literature was produced during the years of 

neo-liberal adjustments,26 and are in line with the recommendations of inter-

national agencies (such as the IMF and the World Bank), towards the flexibili-

zation of labor relations, in order to thereby reduce the negative impacts of 

neoliberalism on labor market indicators (employment, income, formality rate 

etc.). The public policy recommendations, in this context, almost invariably 

point towards minimum wage as an element that conducts to rigidity in labor 

Contributors Number Total occupied population

2008 Self-employed 15,8% 2.950.430 18.728.540

Employer with one employee 45,9% 534.490 1.163.646

Total 17,5% 3.484.920 19.892.186

2013 Self-employed 25,5% 5.073.381 19.868.867

Employer with one employee 60,3% 541.814 894.149

Total 28,0% 5.615.195 20.763.016
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markets, suggesting that it be pegged at levels (usually low ones) that will 

ensure equilibrium between labor supply and demand. 

In recent years, however, the Brazilian case has offered evidence in the 

opposite direction, meaning that it is possible to (substantially) increase the 

minimum wage and at the same time generate formal jobs and reduce infor-

mality (Chart 1). The chart suggests that the increase in the mass of salaries 

that derives from real increases of the minimum wage benefits informal eco-

nomic activities, as a result of greater demand for their services and products 

(see Oliveira, 1987: 85-89), ultimately increasing the income of informal work-

ers and also their disposition to formalize their businesses or activities. The 

association of this general mechanism with policies of reduction of the costs 

of formalization (such as those discussed in previous sections) seems virtuous, 

or at least it has been so until economic crisis that struck after 2010.

Chart 1 

Relationship between the growth of  

minimum wage and informality rates  

Brazil, 2003-2012

Sources: Institute of Studies of Work and  

Society (IETS) for the formality rate;  

Panorama Laboral (2014) for real minimum  

wage in Brazil
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Stated otherwise: the hypothesis these data seem to suggest is that the 

reduction of the costs of formalizing informal businesses as well as the reduc-

tion of costs of remaining in the formal world (which guided the institution 

of the MEI) were efficient in the reduction of informality because they were 

undertaken, also, in an environment in which lower-income classes received 

a major boost in their consumption capacity, as a result of the increase of the 

minimum wage and of average real income in the economy, which provided 

the safety cushion for self-employed workers to bear the costs of making 

themselves visible to the State through formalization. This hypothesis cannot 

be tested directly here, but must be part of any in-depth discussion regarding 

policies aimed at reducing informality. 

CONCLUSION

The many policies designed in Brazil in the last years seemed to have contrib-

uted towards the reduction of informality, both in relative and absolute terms. 

Nevertheless, informality remains the main form of achieving the means of 

living of almost 40% of the population. Even though millions have been re-

moved from this condition, there are still millions of others that will fail to be 

reached by any specific policy, simply because their entire sociability was 

formed in the realm of informality. Housing, access to electricity and other 

urban infrastructure, social relations, and the relationship with the State – 

everything is informal. As are the businesses of those who own one. There are 

no taxes to be paid and, more often than not, all urban facilities are also ac-

cessed illegally, especially electric power, plumbing, and information technol-

ogy (such as cable television and the internet). Formalizing a business does 

not mean exclusively becoming integrated into social security, for example. It 

chiefly means becoming visible from the State’s point of view and facing high-

er costs for the maintenance of one’s small informal business, jeopardizing its 

sustainability.27 Furthermore, a considerable portion of these small informal 

entrepreneurs is suspicious of public agents, microcredit providers, NGOs and 

other entities that try to support them. What is more, a large number of sala-

ried workers without signed labor cards are in this situation because their 

employers are in informality, rendering this segment of the informal world 

very resistant to public policy. 

Income distribution policies (especially minimum wage increases, but 

also, in the poorer regions of Brazil, the Bolsa Família program) seem to have 

produced a significant impact on the reduction of informality through the 

increase of the mass of salaries and the purchase power and consumption 

capacity of the poorer, a fraction of which goes to the pockets of informal 

entrepreneurs in commerce, personal services and maintenance, and also 

civil construction. The increase of income and well-being of these entrepre-

neurs, in combination with the policies aimed at reducing the cost of for-
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malization, can be driving the shift detected in Chart 1, above, especially after 

the second round of measures aimed at reducing the costs of remaining for-

malized. This hypothesis, however, requires further investigation – yet its plau-

sibility can be sustained by the data presented in Graph 1. 
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 NOTES

1  See project FORLAC: <http://ilo.org/americas/temas/

econom%C3%ADa-informal/lang--es/index.htm>.

2  An excellent study on the interaction between different 

vectors of formalization in Brazil is Krein & Manzano 

(2014). The note available at the ILO website is an execu-

tive summary of the article, to which I had access thanks 

to the generous offer by José Dari Krein, to whom I am 

thankful.

3  According to Palmer (2004: 7), Keith Hart presented his 

ideas to colleagues at the Institute of Development Stud-

ies (IDS, UK) for the first time in 1971, the result of re-

search carried out in Ghana between 1965 and 1968. 

Among audience members, Hans Singer and Richard Jolly, 

who would lead the ILO mission to Kenya in 1972. Macha-

do da Silva (1971) was the first to identify a “non-formal” 

sector in urban areas in peripheral capitalism, the char-

acteristics of which are the same as the ILO’s 1972 infor-

mal sector.

4  See Lewis (1961), Nun (1969), Quijano (1970, 1978), Paoli 

(1973), Touraine (1977), among others. 

5  The most polished formulation of this argument was made 

by Granovetter (1974), who returns and develops the idea 

later in Granovetter (1988).

6  This notion of social class is owed to Bourdieu (1979), and 

also Bourdieu (1989: cap. VI).

7  And also in most of the rural world, where pure subsist-

ence, obtained through the means of production outside 

the Market, is also a thing of the past in most countries 

in the region. Likewise, economies based on bartering 

and the gift cannot be generalized in the urban world, nor 

are capable of providing the infrastructure for survival.

8  Since Simmel (1978: chapter. 6) we know that culture, a 

central aspect of the identity construction process, is also 

converted into a commodity, just as in Brazil good educa-

tion and quality health services have become commodi-

ties. As a result, the construction of the dispositions of 

actions, which constitute the core of our social identity 

(Lahire, 2006) is, largely, mediated by the market and, in 

this sense, privatized. 



339

article | adalberto cardoso

9  The employment crisis of the 1990s in Brazil (Pochmann, 

2001; Pastore, 1997) and in the rest of the world (Rifkin, 

1996) generated everywhere grievances for social protec-

tion and rekindled the dream of salaried work regulated 

by the State, which was always within the horizon of mi-

grant workers in the country (Cardoso, 2010), but which 

intensely competed with the desire to achieve autonomy 

and establish oneself independently. 

10  During the privatizations of the 1990s in Brazil, many work-

ers sent off from state-owned companies, often through 

“voluntary dismissal programs” offering different sorts of 

monetary incentive, nurtured (and sponsored) the dream 

of becoming independent. Research on the frustration of 

such projects is abundant, and nostalgia for protected, 

salaried work is identified as a constant. See Gomes (2002) 

and Piñaranda et al. (2006).

11  Analyzing the data collected from the Life Patterns Survey 

conducted in the first decade of the 2000s, Santos (2006), 

concluded that the horizon of a “good life” for the average 

Brazilian was an income of R$ 1,000 (approximately 

850USD, considering the Exchange rate in December 2014).

12  In a not so recent review of the concept Cacciamali (2007) 

qualifies as Marxist the interpretations of the “Informal 

Sector” (she uses upper case for the term) that compre-

hend it as the set of interstitial activities embedded in 

capitalistic economic activity, which can be destroyed by 

accumulation or reproduced as a complement to other key 

activities of the economy. The recent experience of “pac-

ification” of favelas in Rio de Janeiro is an example of the 

penetration of capitalistic forms of accumulation in ar-

eas formerly the exclusive province of informal or illegal 

enterprise. 

13  For the Mexican case, see Pries (1992). For an aggregate 

study on Brazil see Cardoso, Guimarães & Comin (2006)

14  In the Brazilian labor Market (and also in the majority of 

Latin American countries), there is a set of people that 

are and will probably remain in occupations that will very 

likely never be “formalized.” Among them, men who are 

too “old”: someone who loses his formal job at 45 will 

hardly find another registered job, as shown by Cardoso 

(2013). There are also women of “advanced” age, who 
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spend their lives working as maids or in other precarious 

jobs in commerce or the services sector, who are unable 

of finding occupation other than unregistered or self-

employed work. There are people who will never find 

salaried, regulated or unregulated, work. 

15  As argued by Cacciamali (2000), Sassen (2000), Dombois 

(2012), among others.

16  In other words, informality as necessity, opportunity, or 

choice, or the residual outcome of precarious life trajec-

tories. 

17  This definition is found in the majority of studies on the 

“informal sector” in Brazil. See for example, (2007), Poch-

mann (2012), Pastore (1997), Coletto (2010), Dedecca (2007). 

Starting in 2011, the National Survey by Household Sam-

ples (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD) 

included in its basic questionnaire some questions di-

rected to employers and self-employed workers concern-

ing the status of their enterprises (whether they offer 

receipts, are registered in the CNPJ, perform professional 

accounting and others). The questions will allow for the 

construction of historical series to hew more closely to 

the real world of informality, which has so far only been 

described as a result of approximations derived from tra-

ditional statistics. 

18  The decline can have other causes, such as a generation-

al effect (older aged informal workers abandoning activ-

ity), the reduction of the rate of informality, unemploy-

ment (with more informal workers becoming unemployed) 

etc., which would have the same effect as reducing infor-

mality in absolute terms.

19  This indicator is comprised of: 1) salaried workers without 

signed labor cards (including domestic workers); 2) self-

employed workers who do not contribute towards social 

security; 3) employers with one employee who do not 

contribute towards social security.

20  For labor inspection see Cardoso & Lage (2007). An excel-

lent study on the f lexibization of labor legislation in Bra-

zil is Voguel (2013). Bensusán (2006) contests the theories 

that call for f lexibilization as the solution to create jobs 

and reduce informality in Latin America.
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21  See <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/arti-

gos/Mudan%C3%A7as-no-Supersimples:-o-que-o-dono-

de-pequeno-neg%C3%B3cio-deve-saber>. Accessed May 

2016.

22  See <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-mi-

croempreendedor-individual>. Accessed May 2016. 

23  Another piece of evidence in the same direction is pre-

sented by Rocha, Ulyssea & Rachter (2014).

24  Policies aiming at formalization by means of employment 

generation and job creation, as stated above, focus on two 

vectors: reducing formalization costs; and reducing costs 

and creating incentives for the worker to remain in the 

formal labor realm. In an addendum to relief measures 

and simplification of regulation of entrepreneurship, the 

federal government expanded existing microcredit supply 

mechanisms, and created new ones, injecting a substan-

tial amount of resources in the informal economy, hoping 

to thereby expand the formalization of enterprises. The 

Employment and Income Generation Program (PROGER) 

is one of those mechanisms. Since this is not the place 

to discuss the topic, I draw the reader’s attention to MTE 

(2012) and the evaluation of its effects on the formaliza-

tion of the jobs carried out by FIPE (2012). Another impor-

tant policy is the National Program of Oriented Productive 

Microcredit (Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado – PNMPO), created in April 2005, targeted at in-

formal micro entrepreneurs.

25  In this direction, Mazumdar (1989), Harrison & Leamer 

(1997), Perry et al. (2007: chap. 4). Ghellab (1998), for ex-

ample, found that after a 10% increase of the minimum 

wage in Ghana, the informal sector grew 1,4%. For the 

case of Indonesia see Comola & Mello (2010).

26  For the case of Chile see Wedenoja (2013). In a similar vein 

concerning Brazil (from 1982 to 2002) see Carneiro (2004). 

For the case of Colombia, see Maloney & Mendez (2004).

27  In Brazil this is the case of the SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio à Pequena e Média Empresa), a semipublic entity 

that offers training and logistical support for small and 

micro-sized enterprises. 
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INFORMALIDADE E POLíTICAS PúBLICAS PARA 

COMBATÊ-LA. O CASO DO BRASIL

Resumo 

O artigo parte da constatação de que muitas das recomen-

dações de políticas públicas feitas por agências interna-

cionais adotam perspectiva por vezes ingênua sobre a na-

tureza da informalidade. Propõe-se uma abordagem ino-

vadora da informalidade como uma forma social do traba-

lho que ganha contornos quando os trabalhadores se põem 

em movimento para obter meios de vida em ambientes nos 

quais quase tudo é informal (habitação, serviços de infra-

estrutura urbana, relações pessoais etc.). Depois de passar 

em revista as principais políticas adotadas pelo Brasil nos 

últimos anos para combater a informalidade, argumenta-

-se que parcela expressiva do “informal” jamais se forma-

lizará, porque é resultado enraizado da experiência urbana 

de proporção significativa da população, que tem na infor-

malidade seu elemento estruturante.

INFORMALITY AND PUBLIC POLICIES TO OVERCOME 

IT. THE CASE OF BRAZIL 

Abstract 

The article states that most of the policy recommendations 

made   by international agencies adopt a sometimes naïve 

perspective about the nature of informality. It proposes an 

innovative approach that defines informality as a social 

form of work that is shaped when workers get on the move 

to obtain means of existence in environments where al-

most everything is informal (housing, urban infrastructure 

services, personal relationships etc.). After reviewing the 

main policies to combat informality adopted by Brazil in 

recent years, it argues that a significant portion of the “in-

formal” will never formalize because it is rooted in the very 

urban experience of a significant proportion of the popula-

tion, of which informality is a structuring element.
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Reflecting the deep economic and social transformations experienced by Bra-

zil over recent decades, research on social classes has moved to the centre 

of contemporary political and sociological discussion (Santos, 2004). The ri-

se of a new contingent of individuals to higher socioeconomic levels of inco-

me and consumption has been accompanied by an intense academic and 

political dispute over the effects contained in this change (Neri, 2008; Souza 

& Lamounier, 2010). Over and above the description and characterization of 

the sociological profile of the sectors incorporated into new consumption 

patterns and lifestyles, what is ultimately at issue in this debate is the very 

definition of this stratum and its place in Brazil’s social structure (Guerra, 

2006). Responding to this question about who the middle class is, and what 

it wants, seems to have transformed into the key to understanding contem-

porary Brazil. Or to put it otherwise: in today’s Brazil, the sociology of clas-

ses has been converted into a sociology of the middle class.

In this article, however, I am not concerned with this slippery term 

‘middle.’ My initial premise is that, looking beyond the empirical challenges 

posed by this task (noting that the studies in this area evince an increasing 

technical refinement and sophistication), numerous theoretical challenges 

are also raised. Consequently I do not believe, as Freitas (2010: 75) sustains, 

that “the ‘Marx’ of Eric O. Wright and the ‘Weber’ of John H. Goldthorpe are 

all the area needs.” Taking a polemical stand against the instrumental-em-
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piricist reading of science informing this assertion,1 I contend that the in-

f luence of theoretical choices on the research process is, alongside the em-

pirical dimension, a vital element in this discussion. Bearing in mind the 

long history of this problematics and the ever-expanding international lite-

rature on the topic, the heuristic dimension also demands considerable in-

vestment.

The present study aims to contribute precisely to the analytic aspects 

of the debate, albeit from a fairly specific and localized but – I believe – no 

less decisive angle. Setting out from a dialogue with the sociology of knowled-

ge, my intention is to critically investigate two aspects of the theoretical 

discussion surrounding the study of inequalities in Brazil: 1) the problematic 

and peculiar way in which Max Weber’s theory of social stratification was 

absorbed; and 2) its secondary role in the debate currently taking place. The 

article comprises, therefore, an exercise in historical revision with a syste-

matic purpose. The first part provides an exegesis of the theme of social 

stratification in Max Weber’s work. In the second part, I describe and critique 

some of the trajectories and processes that have shaped the haphazard, pe-

culiar and problematic way in which Weber’s theory of classes was received 

in Brazil. In discussing this topic, I identify a number of interpretative dis-

tortions and highlight the need for greater conceptual rigour when dealing 

with this aspect of his work. Moving beyond this historical aspect, though, 

the premise guiding this article is that the analytic potential of Weber’s 

theory of classes remains underexploited. Hence in the final part of the text 

I provide a critical review of some of the contemporary debates in German 

academia concerning the recent developments and repercussions of this ap-

proach. What can we learn from this debate? The final part summarizes the 

text’s principal conclusions.

1 

THE TWO VERSIONS OF THE THEORY OF INEQUALITIES IN WEBER

There is one detail concerning the Weberian theory of social classes that 

would seem to make all the difference: more than one written version exists 

of the text where Weber examines this question. Weber’s first essay on this 

subject was a text entitled “Class, Status, Party.” The precise moment when 

this short text was written remains unknown (some point between 1910 and 

1914) but we do know that it was revised by the author in 1920, shortly befo-

re his death, under the even briefer title: “Status Groups and Classes.” Both 

texts were kept by Marianne Weber and included posthumously in Economy 

and Society.2 This detail has tended to be overlooked by much of the secondary 

literature, which generally combines the texts, ignoring the perceptible dif-

ferences in form and content between them. In order to understand the analy-

tic implications of this fact for an analysis of the question of social inequality, 
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we have to situate the two texts within the chronological and theoretical 

evolution of the project of editing Economy and Society.

The detailed research available today on the publication of Economy 

and Society (Lepsius, 2012) shows that the book was not originally conceived 

as two integrated parts, one theoretical and the other applied, as its first 

editors, Marianne Weber and Johannes Winckelmann, proposed. In fact it 

was a bundle of texts produced in two main stages. The first set were written 

by Weber prior to the First World War and were closely linked to the concep-

tion of sociology formulated in his 1913 essay On some categories of comprehen-

sive sociology. Returning to the work in 1920, Weber sought to improve the 

terms of his theoretical proposal and, without altering its basic foundations, 

present the ideas in a more accessible form. During this textual revision, he 

abandoned the formula that community action [Gemeinschaftshandeln] was 

the object of sociology and proposed instead that social action should provide 

its basic foundation. A fierce controversy exists among Weberian scholars 

on the extent and consequences of this terminological change. Although some 

analysts argue that, given these modifications, we can isolate two sociologies 

within Weber’s work (Lichtblau, 2011), here I follow Schluchter’s interpreta-

tion (2014) which suggests that we are dealing with a process of lexical re-

finement and theoretical enhancement, much more than a rupture per se. 

But whatever the case, these modifications undoubtedly have implications 

for diverse other aspects of Weber’s sociological ref lection, beginning with 

the theme of social stratification.

The first and most visible difference in form observable between these 

two texts is that the title of the first version ref lects precisely the three 

spheres analysed by Weber: the economic, status groups and the political. In 

the second version, however, the title already announces that the original 

tripartite schema has been reduced to two variables: class and status group. 

The theme of political parties was cut from this section and reinserted by 

Weber in another area of his work, namely his sociology of domination. This 

change in the form of presentation also conceals more substantial modifica-

tions. Consequently, in the section below, rather than providing a conven-

tional review of Weber’s arguments, I shall call attention to these differ-

ences and, through them, point out some of the interpretative misconceptions 

that have been reproduced in the secondary literature.

From the viewpoint of content, the main aspect to emphasize is that a 

reading of the first essay shows clearly that Weber is still exploring the theme 

from the perspective of the sociology of social groups and their internal 

power relations. We can deduce this orientation from the fact that this frag-

ment reflects the work plan conceived by him in 1910 and that, as well as the 

economy and law, or the economy and culture, also aims to explore the econ-

omy and social groups (among them, the family, community associations, 
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statuses and classes, and the State). This conception was no different to the 

one that also appeared in 1914 in which a new and much more expansive 

work plan [Einteilung] was set out for Economy and Society, where, once again, 

the theme of groups was maintained.3 In congruence with this analytic frame-

work, the question informing the elaboration of the first text is whether or 

not classes, status groups and parties constitute specific forms of commu-

nity. Weber’s response to this question is very clear: “In our terminology, 

‘classes’ are not communities” (MWG, I/22-1: 72), they are only types of com-

munity action. A different situation applies to status groups, which “[i]n 

contrast to classes […]  are normally groups. They are, however, often of an 

amorphous kind” (MWG, I/22-1: 82). These conclusions rest on the fact that 

class is situated in the sphere of the market (an economic order) while status 

is located in the social order, both of them being conceived as mutually op-

posed (since statuses possess irrational consequences from the viewpoint of 

a market economy).

Only in the second version of the text do the concepts of class and sta-

tus cease to be conceived as phenomena relating to the distribution of power 

within communities and are embedded in a full-blown theory of inequalities. 

In other words, it is here alone that we can identify a Weberian theory of social 

stratification in the strong sense of the term. Not by chance, Weber planned to 

insert the fragment on class and status after the sociology of domination and 

before the study of communities, an arrangement that already demonstrates 

the exclusivity attributed to the topic in question. As well as a new place in 

the overall layout of Economy and Society, the approach informing the text also 

changes, which becomes essentially typological (and no longer historical as 

before). With the advent of this fresh approach, the content of the manuscript 

acquires a new format. This theory of inequalities is organized around two 

fundamental variables, which are themselves structured by two concepts: 1) 

Klassenlage (class situation) and 2) Lebensführung ( life conduct). The second 

version of Weber’s text, though much shorter than the first, introduces fun-

damental clarifications and corrections to each of these spheres.4

The core role played by the concept of Klassenslage in Weber’s schema 

of the economic dimension is revealed by the fact that class is defined simply 

as “any group of people that is found in the same class situation” (WuG: 177). 

Hence the fundamental importance of defining what is understood by ‘class 

situation.’ According to Weber, this can be comprehended as follows:

‘Class situation’ means the typical probability [chance5] of 1. procuring goods, 2. 

gaining a position in life and 3. finding inner satisfactions, a probability which 

derives from the relative control over goods and skills and from their income-

-producing uses within a given economic order (WuG, 1980: 177).
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Weber uses these criteria to distinguish between two types of classes 

in the economic sphere, namely: 1) the property class [Besitzklasse] and 2) the 

commercial (or acquisition) class [Erwerbsklasse]. This formulation clearly 

differentiates this second version from the older version in which the role of 

‘property’ and ‘market’ in the determination of class situation were not clearly 

demarcated. This led some commentators to insist (based on the first version 

of the text) on the thesis that in Weber’s work only the market element (in 

contrast to property, central to Marxism) determines the individual’s econo-

mic condition. A rapid comparison with the second text already shows this 

not to be the case. For Weber, property possession defines the property-ow-

ning classes, on one hand, while the commercial class is precisely the one 

whose situation is explained “by the marketability of goods and services” 

(WuG, 1980: 177). Hence, property and market are not antagonistic or mutually 

exclusive principles, but two distinct and complementary variables that de-

fine distinct situations of 1) provisions of goods; 2) external position in life; 

and 3) personal destiny.

As well as clarifying this point, Weber improves another aspect in this 

second version. He clearly distinguishes class as an element of the ‘economic’ 

order from class at a ‘social’ level. With this aim in mind, he develops another 

concept absent from the first version, namely that of social class, presented 

as follows: “the totality of those class situations within which individual and 

generational mobility is easy and typical” (WuG: 1980: 177). In order to defi-

ne classes in the social sphere, Weber employs criteria distinct from the 

narrowly economic, since he refers us to a) intragenerational and b) interge-

nerational factors. This means that, rather than classifying and describing 

the position of individuals in terms of shared economic conditions, he high-

lights the mechanisms and processes that involve the transformation and 

shaping of these economic differences in specific social layers. Based on 

these criteria, Weber aims to develop, then, a typology of the structure of 

contemporary society based on four social classes: 1) proprietors; 2) petty 

bourgeoisie; 3) intellectuals and liberal professionals; and 4) workers as a 

whole. The analytic character of this typology and, above all, its empirical 

validity in the face of actual reality, is a topic with a vast bibliography and 

an issue to which I return later. Indeed, this is a fundamental dimension, but 

for now I provide merely a summary of the elements used by Weber in for-

mulating his configuration of the modern social order: 
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Max Weber: class categories

Property Class Commercial Class Social Class

Positively 

privileged

Rentiers Slaves Entrepreneurs Merchants The class of 

property owners 

and those 

privileged by 

education

Land Shipowners

Mines Industrial Entre.

Installations Agrarian Entre.

Ships Bankers

Securities Financiers

Creditors Livestock Liberal

Professionals

Physicians

Grain Artists

Money Lawyers

Workers with monopolistic quali-

fications and skills

Middle 

Classes

Sectors possessing 

property or education who 

obtain a living from the 

same

Farmers

Self-employed artisans

Public or private sector officials

Liberal professionals

Workers with monopolistic quali-

fications and skills

Petty bourgeoisie

Propertyless 

intellectuals

Specialists

Propertyless 

intellectuals

Specialists

Negatively 

privileged

Unfree (slaves)

Declassed

Paupers

Labourers Skilled

Semi-skilled

Unskilled

Labourers as a 

whole (drilled 

work)

Based on Vester (2001)
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 In the text written prior to the First World War, Weber devotes most 

of his observations to a direct dialogue with the Marxist thesis of the forma-

tion of class as a political actor – i.e. the transition from the Klasse an sich [in 

itself ] to the Klasse für sich [for itself ]. Or in Weberian terms, to the problem 

of interests and class action. In his second version, this issue is diluted over 

the course of the text, although the arguments developed are essentially the 

same. Basically Weber calls into question the automatic nature of the transi-

tion from the economic to the political. In other words, he problematizes the 

inadequacy of Marx’s theorization of the relationship between the economic/

objective dimension and the political/subjective dimension of the classes. 

From this perspective, the formation of classes as political groups (class ac-

tion) is not an intrinsic necessity but a contingent political construction in-

volving diverse factors.6 Pursuing the same logic, the identity of interests 

does not automatically lead to the class struggle (or action) and the latter, in 

turn, does not necessarily lead to revolution. At any rate, in the second ver-

sion of his work the political factor ceases to be an independent analytic 

element of the Weberian theory of social stratification. The idea that power, 

alongside the economic and the social, constitutes a third element of his 

theory of social hierarchies is, in fact, an a posteriori reconstruction that takes 

as its starting point the text from the earlier part of Economy and Society. The 

final version of the Weberian proposal is dual, not triadic, and based solely 

on the dimensions of class and status. Consequently, I turn now to this sec-

ond element.

As already formulated in relation to classes, Weber also distinguishes 

between ‘status group’ [Stand]7 and ‘status situation.’ Unlike class situation, 

where the determining factor is the individual’s living conditions [Lebens-

bedingungen], his or her status situation refers to “an effective claim to social 

esteem in terms of positive or negative privileges” (WuG: 1980: 179) based on 

the following factors: 1) a specific type of life conduct; 2) a formal mode of 

education (which in turn may be empirical or rational in kind, with its cor-

responding form of life);8 and 3) founded on the prestige derived from descent 

or profession. Finally, Weber also locates the forms through which a person’s 

status situation is manifested. In other words, he identifies the social mech-

anisms of distinction through which a status group delimits its boundaries. 

These mechanisms comprise: 1) conditions of marriage; 2) commensality; 3) 

the monopolistic appropriation of acquisition opportunities;9 and 4) traditions 

or conventions. It is through these social practices that social limits and 

boundaries become manifest.

Based on these observations, Weber defines the status group as “a plu-

rality of persons who, within a larger group, successfully claim a) a special 

social esteem, and possibly also b) status monopolies” (WuG: 1980: 179). Tur-

ning to analyse status groups, he begins by determining the mechanisms 
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responsible for generating the status group situation, distinguishing between 

three types of processes. The first is primarily historical in nature and in-

volves status by birth. In addition there is a primarily economic type (status 

by profession) and a political-hierocratic type (political or hierocratic statu-

ses). Hence through these three processes Weber identifies the main social 

types of modern status groups with their corresponding forms of life: status 

by birth, by profession and by politics (or religion).

Viewed in retrospect, a comparison between the first theoretical mo-

del sketched by Weber (triadic in nature) with this second model (dual) shows 

that in the latter version class and status group are categories organized 

through symmetrical heuristic parameters. This advance derives from the 

fact that Weber organizes his analysis of classes and status groups through 

the use of aggregation criteria that are simultaneously analytic-descriptive 

(class situation and status group situation: i.e. an aggregate of positions) and 

synthetic-explicative, that is, implying the institutionalization of these ag-

gregates in social layers as particular collective units (the social class and 

status group properly speaking). It is also important to stress that class and 

status group cannot be dualized as though the former represents an objecti-

ve factor and the latter a merely subjective factor. Neither can they be for-

mulated as an opposition between the material and the symbolic, since the-

se analytic criteria are present as constitutive dimensions of both poles of 

the model. For this reason both spheres also constitute principles independent 

of social stratification. This does not mean that the type of social aggregates 

that result from them possess the same nature. In the case of (economic or 

social) classes, the principles of delimitation are open (life chances and per-

sonal or generational mobility), while in the case of status groups (based on 

birth or profession) mechanisms of inclusion/exclusion operate that establish 

objective social boundaries.

Having made these conceptual distinctions (pure types), two points 

remain to be debated: namely, the historic and analytic relations between 

these two domains of hierarchization and social segmentations. From the 

historical point of view, Weber recognizes that when the status group is the 

dominant principle of the social order, we encounter a status society (con-

ventional in nature and thus strongly irrational from an economic point of 

view). But when class is the dominant principle, the result is a classist society. 

Seen in these terms, modern societies, oriented by a market economy, are 

generally structured in classes, in contrast to the status-group principle that 

prevails in the feudal and patrimonial regimes for meeting economic neces-

sities. However it is important we do not lose sight of the fact that the class/

status group distinction is not only historical, but primordially analytical, 

which implies that status groups should not be taken to be a residual, pre-

modern element. Both class and status group are structuring principles of 
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the hierarchical configuration of contemporary societies and each possesses 

autonomous agency and social effects. 

Over and above the historical relation, therefore, we need to prioritize 

the analytic connection between these two mechanisms of social distinction. 

Here Weber takes pains to emphasize that neither of these two principles 

has an analytic priority or an explanatory dominance: neither is class deter-

mined by the status situation, nor do status groups depend on the class si-

tuation. Nevertheless, treating both principles in autonomous form does not 

imply either that they comprise two self-contained mechanisms. Just as the 

status situation can condition the class situation, so certain social sectors 

can have very different economic living conditions (officer, civil servant, stu-

dent) even though their social prestige may be the same. Weber turns to 

history to recall that “[s]tatus groups are often created by property classes,” 

without also forgetting that class formations can develop status group cha-

racteristics: “The status group comes closest to the social class and is meet 

unlike the commercial class” (WuG: 1980: 180). Hence multiple causal rela-

tions are involved in which both status group and class assume the role of 

dependent or independent variable.

More than just elements of a social structure, class and status group 

perform a strategic role in Weber’s sociological inquiries, focused primarily 

on understanding modern entrepreneurial capitalism and the specificity of 

western rationalism. These two dimensions are also articulated by the con-

cept of ‘profession’ [Beruf ] , which, as we know, constitutes for Weber the 

social type par excellence of the modern individual. The importance and 

inf luence of the Weberian model in studies of class in the social sciences 

requires no further comments. To evaluate this impact I begin by highlighting 

a number of aspects of the singular way in which it was received in Brazil. 

2

THE PECULIAR BRAZILIAN RECEPTION: TWO MOMENTS 

The project of describing and elucidating the historical and social peculiari-

ties of the trajectories through which Weber’s thought was absorbed in Bra-

zil and how it shaped a particular reading of the country has gained impetus 

over recent years. We can identify two basic lines of inquiry: the historical 

and the sociological. The first line focuses on a comparative analysis of the 

reception of Weber’s texts (Mata, 2013), while the second foregrounds the 

study of contexts that shape the mechanisms involved in the selection and 

appropriation of his ideas (Villas Bôas, 2014). On this topic I situate myself 

in this second line of research and, without any pretence of filling all the 

historical gaps involved in this process, I concentrate on describing two dis-

tinct moments ( Jackson & Blanco, 2014) in the absorption of Weber’s sociol-

ogy of social stratification: 1) the moment when the social sciences formed 
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and expanded academically; and 2) the contemporary moment, characterized 

by its thematic specialization. Rather than a strictly historiographic recon-

struction, my aim is primarily theoretical in kind and looks to highlight some 

of the impacts and implications of Weber’s work within the sociological field.

In the first phase of this reception, the birth of a body of literature dedi-

cated to the systematic study of Weber’s ideas is closely connected to the role 

of what became known as the São Paulo School of Sociology (Escola Sociológica 

Paulista) and its project of constructing a scientific sociology. Taking just the 

translations of Weber’s works as an indicator, we would be led to conclude 

that the author’s incorporation in the Brazilian context was a relatively late 

process, since the first translation of one of his texts into Portuguese was 

undertaken only in 1967.10 However, we should not forget that some of Weber’s 

main theses were already decisively present in Brazilian political and social 

debates through invaluable pioneering works like Raízes do Brasil (1936) and Os 

donos do poder (1975) to cite just two of the most important.11 At the same time, 

little emphasis has been given to the detail that these works – subsequently 

incorporated into the sociological canon – were not gestated in Sociology 

Departments and that the formal approach is much more deeply inscribed in 

the area of social or political history than in sociology as a discipline. 

In light of this fact, I argue that the role of the São Paulo School of 

Sociology is localized in a second moment of Weber’s reception in Brazil, 

during the institutionalization of the compartmentalized social sciences (so-

ciology, anthropology, history, etc.) when a self-ref lexive awareness of the 

epistemological and methodological status of the human sciences was re-

quired. This means that Weber’s reception in this school already ref lects the 

desire to found and legitimize an area of knowledge inscribed in the sphere 

of scientific activity, practiced by specialists in the social space of the uni-

versity. This helps explain why Max Weber, an author who made enormous 

efforts to investigate the methodological foundations of sociology and for-

mulate a unique conception of the discipline, was mobilized in the discussion 

of a science then passing through its consolidation phase. This provides a 

key to understanding two decisive works from this period, namely Fundamen-

tos empíricos da explicação sociológica (Fernandes, 1958) and Crítica e resignação 

(Cohn, 1979), texts which, despite their different emphases, respond to the 

same intellectual context. This latter acted as a hermeneutic filter through 

which Weber’s theory was read under the sign of synchronicity by Fernandes 

(in his version, Weber’s ideal types represent an anti-historical approach) 

and of action and power by Cohn (Weber as a resigned critic of modernity). 

This Weberian Marxism avant la lettre (and despite Merleau-Ponty or the Frank-

furt School), with its peculiar hermeneutic critique, pursued its own path in 

Brazil, functioning as one of the main angles for interpreting Weber’s work 

in this intellectual context. 
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One area where this filter is more clearly ref lected is precisely the 

theme of social classes, since it was within the São Paulo School of Sociol-

ogy that a fairly peculiar form of systemizing this theme in Weber emerged 

– i.e. the apprehension of his theory via an organizing principle completely 

different to his texts. This change is far from marginal since instead of 1) 

class; 2) status group; and/or 3) party – as found in the first version developed 

by Weber – we have a new sequence: 1) caste; 2) status group; and 3) social class. 

Two works from this period clearly reveal this undeniable equivocation. The 

first is the collection of articles edited by Octavio Ianni, Teorias da estratifica-

ção social (1971), which presents precisely the triadic grid above.12 Much more 

inf luential, however, given its longevity, is the text by Sedi Hirano, based on 

his doctoral thesis and published in 1974 under the title Castas, estamentos e 

classes sociais (Hirano, 2002). The result of a systematic comparison between 

Marx and Weber, Hirano takes up Fernandes’s thesis concerning the histori-

cal nature of Marx’s approach and the poly-historical nature of Weber’s, and 

through this argument, reconstructs the argument of both authors within a 

diachronic perspective. Applying a historical schema that distinguishes be-

tween pre-capitalism and capitalism, the Weberian view is disassembled and 

reinserted in a sequence in which caste and status group are presented as 

pre-modern schemas of differentiation, while class is defined as the dominant 

modern mechanism of social stratification. 

The idiosyncratic grid through which Ianni and Hirano present the 

Weberian theory of stratification is partly explained as an outcome of the 

particular understanding of sociology that informs the São Paulo School. It 

also, though, answers the demand for a scientific and universal sociology in 

opposition to a sociology oriented by contextual imperatives (of the kind 

advocated by Guerreiro Ramos). For this reason, the insertion of Weber in 

the ‘caste, status group, social class’ schema ref lects, among other factors, 

the attempt to construct and fix a theoretical-systematic comprehension of 

social stratification, precisely as recommended by the approaches dominant 

in the international literature during the period in question. Hence Marxism, 

more than an element of a well-seasoned eclecticism, acted as the principal 

axiological and epistemological axis, relegating Max Weber to the study of 

the status dimension of Brazilian social life, leaving Marx to shed light on 

the mechanisms responsible for generating class in a bourgeois social order 

situated on the periphery of capitalism. Examples include the famous essay 

by Florestan Fernandes (A revolução burguesa no Brasil) or even the studies by 

Fernando Henrique Cardoso on the capitalist mode of production in southern 

Brazil (Capitalismo e escravidão no Brasil meridional).13

Even so, the triad ‘caste/status/class’ was not the only factor condition-

ing how Weber’s work on the topic was received in Brazil. It coexisted along-

side the triad ‘class/status/party,’ as divulged from early on through the world 
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famous set of articles edited by Wright and Mills (From Max Weber, published 

in 1946), translated in Brazil precisely during this same period (1967). In this 

way, a peculiar and problematic comprehension of the theme of social strat-

if ication in Weber became established in Brazil, sometimes following the 

modified schema advanced by the São Paulo School of Sociology, sometimes 

guided by the translation of Wright and Mills’s edited volume. In both cases, 

though, the theoretical evolution observable in Weber’s texts, as well the 

epistemological differences between the two versions, are completely ignored, 

leading to a fragmented and confused understanding of this theme in Weber.

Given the limits of the present article, I shall be unable to explore in 

detail the paths through which these competing and contradictory (but in-

terrelated) readings are reproduced, each in its own way, in the secondary 

literature, neither will I be able to point to their multiple impacts in the area 

of applied research. Setting this task aside for future investigations, I shall 

make a leap through history to concentrate on the present moment, looking 

to situate the place assigned to Weber in the theoretical orientations shaping 

discussion of the theme of social inequality in contemporary Brazil. Today 

the terms of this debate have been substantially modified and we can obser-

ve that the Weberian legacy is present in a differentiated form in the two 

main theoretical-methodological currents now vying to interpret the effer-

vescent social dynamics of Brazil during the era of globalization. 

The first of these orientations is fundamentally quantitative in kind, 

focusing on the structural dimension of social hierarchies. In this line of 

interpretation, the decisive figure in terms of Weber is the British social 

scientist John Goldthorpe (1963, 1992, 1996, 2000). Accompanying the inter-

national scenario, Goldthorpe’s typology (1992) has had an enormous inf lu-

ence in Brazilian social research, not only because it provides tools for mea-

suring social stratification, but also because it allows international compar-

isons (Scalon & Santos, 2010). Just like Erik Olin Wright in Marxism, Gold-

thorpe is traditionally cited as the main reference point in the continuity of 

a Weberian approach to the social classes. However, this stock assumption 

deserves a more detailed analysis and needs to be taken with due caution. 

What is really Weberian about Goldthorpe’s model? Or, paraphrasing Wright 

on Marxism, what is exactly ‘neo’ and what is ‘Weberian’ in this theory?

From a historical-genealogical perspective, the researcher himself ad-

vocates a degree of circumspection in responding to this question, since, he 

argues, it is somewhat strange to speak of a Weberian tradition of social strat-

ification given Weber’s sparse and succinct contributions to the topic. Indeed 

Goldthorpe defines his connection to the Weberian approach more broadly and 

indirectly, since, generally speaking, when discussing the subject, Weber ends 

up serving as a generic label that, despite contradictory interests, comprises 

a means of qualifying an entire set of alternative or even contrary approaches 
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to Marxism.14 Conceived in these terms, a Weberian approach remains merely 

negative and substanceless. Although he aligns himself with the latter position 

(Goldthorpe, 2007: 126), the term ‘Weberian’ is attributed a fairly broad sense, 

including a range of very different actors that, as well as Weber, also includes 

Schumpeter, Giger, Halbwachs, Marshall, Renner, Corner, Lockwood and (Ralf ) 

Dahrendorf. Furthermore, Goldthorpe’s model of seven social classes15 is not 

taken directly from Weber’s text but from David Lockwood’s theoretical pro-

posal (1958, later reformulated). Consequently between the initial and final 

product there exists a complex process of mediation and translation of con-

cepts. In sum, in historical terms, the Weberian character of Goldthorpe’s 

theory is much more ‘negative’ (in opposition to Marxism) than positive, much 

‘broader’ than specific and much more ‘indirect’ than direct. 

If the historical connection is weak, it remains, then, for us to examine 

the systematic link between Weber’s original model and the model proposed 

by the British sociologist. Are they based on the same principles? On one hand, 

it is worth recognizing that Goldthorpe (2012) remains faithful to one of the 

basic premises of Weber’s study: he assumes that ‘class’ and ‘status’ are in-

dependent mechanisms of social stratification. In relation to the class dimen-

sion, Goldthorpe’s model combines market situation and labour situation 

criteria and takes contractual employment relations as its main indicator, the 

reason why his model can be seen as much more eclectic than strictly Webe-

rian. However, we have already observed that the ‘market situation’ criterion 

tends to be taken, incorrectly, as the principal attribute of Weber’s model of 

class. Furthermore, maintaining and incorporating just one of the (supposed) 

criteria of the Weberian approach into his theoretical framework is not suf-

ficient for Goldthorpe’s theory to be considered a revival and continuation of 

Weber’s. Likewise, the fact that it takes elements from Marxism and Weber 

does not make the author’s theory a ‘synthesis’ of both. These observations 

lead to the hypothesis that it would be more accurate to interpret Goldthorpe’s 

theory as an original or self-sufficient proposal that must be defined in its 

own terms and not through its exclusive or combined affiliation with prior 

traditions of social thought. I believe, then, that neither neo-Weberian, nor 

Weberian-Marxian, we are dealing simply with a ‘Goldthorpian’ theory. 

The second of the main approaches to the theme of social inequality 

in Brazil is qualitative in kind. Its point of reference is the French sociologist 

Pierre Bourdieu and his well-known and widely deployed typology of capitals. 

A systematic comparison between the French author’s relational sociology 

of ‘practices’ and the sociology of ‘action’ developed by Max Weber still re-

mains to be explored in Brazil. Nonetheless the author tends to be presented 

as the thinker who advanced on the differentiation introduced by Weber be-

tween the strictly economic dimension of the classes in their Marxist version 

(monist perspective) and their social, cultural and symbolic aspects. From 
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this perspective, the work of the author of La distinction (2008) would be the 

most important development of the multidimensional approach of which Max 

Weber, for his part, would be the founder.

Not everything is a continuation, though. Bourdieu himself takes as a 

starting point for his model of social stratification a critique of what he iden-

tifies as a fissure between the elements of class and status in Max Weber, 

who, according to him, “opposes class and status group as two types of real 

units” (Bourdieu, 2011: 14). This observation is an indication that Bourdieu 

interpreted Weber through the opposition between the material (class) and 

the symbolic (status) (see Weininger, 2014). Along with this moving beyond 

this dichotomy, he also wants to overcome the opposition between the objec-

tive (realist) dimension and the subjective (nominalist) dimension of classes 

(Bourdieu, 1987). From the objective viewpoint, classes are defined in a rela-

tional form, not a substantialist form – that is, as objective relations that 

depend on the distribution of the volume and composition of economic, social 

and cultural capital (dominant classes, petit bourgeoisie and dominated class). 

Based on these criteria, he distinguishes between different class segments 

and strata, with their corresponding habits and lifestyles. This objective di-

mension is merely classificatory, however, since classes exist as social groups 

in the subjective dimension as the result of symbolic disputes that, setting 

out from the objective condition, establish social boundaries. An analysis of 

the different types of cultural habitus of the social classes is undertaken in 

La distinction, leading Bourdieu to identify different lifestyles and cultural 

strategies. To this extent it is the symbolic, rather than the structural, that 

comprises the key dimension of Bourdieu’s theory of classes.

In Brazil, Bourdieu’s work has primarily inf luenced qualitative-type 

studies. Rather than provide a panorama of this literature, an impossible task 

in the space available here, I shall explore one of its most exemplary bodies 

of work, namely the studies of Jessé Souza. At a general level, the author’s 

research is closely connected to the examination of modernity in Brazil. Set-

ting out from Max Weber and a critical reading of Gilberto Freyre, he ini-

tially sets out to profile the singularity and selectivity of modern Brazilian 

institutions (Souza, 2000). However, as his work begins to specialize on the 

issue of economic-racial selectivity, so his frame of reference shifts: Weber 

and Gilberto Freyre fade into the background as Pierre Bourdieu and Flores-

tan Fernandes come to provide the new baseline for his exploration. Along 

this trajectory, his theory of the singularity of modernity in Brazil transmutes 

into a theory of peripheral modernity (Souza, 2003).

This global theoretical ref lection results in an interpretation of the 

social dynamics of contemporary Brazil where the supposed economicist 

bias of the liberal and Marxist approaches is thrown into question (Souza, 

2013). Seeking to overcome this impasse, the author thus turns to ref lect on 
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the sociocultural genesis of the classes, explaining why Bourdieu’s approach 

becomes the core theoretical reference. Pursuing this new angle, the objec-

tive of his research shifts to verifying directly the existence of an effective 

process of incorporating new social sectors into the traditional middle class. 

The explanatory hypothesis ventured by Souza is that the incorporation of 

new social contingents in the sphere of commodity production and consump-

tion is not accompanied ipso facto by the egalitarian distribution of cultural 

capital. In other words, it is the symbolic factor that comes to be held respon-

sible for reproducing inequality in the new Brazilian social configuration. At 

an empirical level, this premise leads to qualitative studies that aim to de-

scribe and characterize the lifestyles of these social sectors, oscillating be-

tween their categorization as ‘structural riffraff’ (Souza, 2009), ‘fighters’ or 

a ‘new working class’ (Souza, 2012), revealing in the process that his em-

pirical hypothesis has yet to encounter adequate conceptual expression.

It is not the aim of this text, however, to test the empirical applicabil-

ity of quantitative or qualitative studies of classes in Brazil. My objective 

consists solely of problematizing their analytic premises vis-à-vis the Webe-

rian legacy through two criteria: the historical and the systematic. Let us 

summarize what has been said so far, therefore. From a historical perspective, 

both research traditions assign Weber a distinct position and inf luence in 

their narratives. In the Goldthorpe line – and despite the innovations and 

corrections that it introduces – the prefix ‘neo’ suggests a line of continuity 

and Weber is vindicated, albeit somewhat generically, as a term of reference. 

The Bourdieu line, on the contrary, effects a breach since it situates itself as 

a solution to (or transcendence of ) the contradictions inherent to the Webe-

rian legacy. From a systematic perspective, both lines could be said to take 

(distinct) elements of the Weberian model as their starting point. While the 

structural research program foregrounded the socioeconomic aspect of We-

ber’s theory of inequality [Klassenlage], pushing its symbolic-expressive di-

mension [Lebensführung] into the background, in the sociocultural research 

program it is the structural aspect that is decentred. Borrowing a formulation 

popular in social theory, we could argue that each of them practices different 

forms of conf lation (Archer, 2005). In the structural program, the symbolic 

occupies a merely ref lexive role, while in the Bourdieusian program it be-

comes the determinant factor. From this viewpoint, I would argue that neither 

the structural nor the cultural approach represent or translate the multidi-

mensionality of the Weberian vision of social stratification. Ultimately both 

reproduce and radicalize the gulf between the ‘structural’ and the ‘symbolic’ 

that has shaped readings of Weber’s theory of classes.

Despite the different degrees of influence, in both the lines of research 

examined here Weber’s legacy is reduced to a historical condition (precursor) 

and each presents itself as an actualization of its potential. It is as though 
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everything that Weber had to tell us were contained in some form in these 

two lines of investigation, whether in relation to the objective or the subjec-

tive. Unlike the Marxian/Marxist perspective in which a continuous and sys-

tematic endeavour of theoretical renewal of the theme of classes is taken as 

unproblematic, in Brazil the Weberian perspective quickly resigned itself to 

the limbo of the history of ideas: while during the institutionalization of 

sociology in Brazil, Weber was an active presence in the study of the status-

based character of national society, the contemporary period seems to be 

strongly post-Weberian, or at most semi-Weberian.16 Ultimately, therefore, 

these contemporary developments fail to exhaust the analytic potential of 

the Weberian schema, which, in my view, remains underexploited. For this 

reason, I believe that a return to the guiding premises of the Weberian ap-

proach to stratification and the social classes can deepen the theoretical 

debate and, a fortiori, empirical research.

3  

THE RETURN TO WEBER: AN OVERVIEW

Neither is Weber’s legacy limited to the appropriations made by Goldthorpe 

and Bourdieu of his work, nor do these comprise its most significant and 

consistent developments. In order to corroborate this reading and extract 

lessons from it to think about what the Weberian approach still has to offer 

on the subject, this final section discusses some authors involved in the 

debate taking place today in Germany. My proposal is not to produce a map 

or panorama of this debate (a state of the art) but to present a number of 

analytic possibilities that – directly or indirectly inspired by Weber – feed 

into the discussion on inequality, hierarchy, stratification and social classes.

One of the most inf luential currents in the contemporary German de-

bate centres on the category of ‘lifestyles’ [Lebensstilforschung] (Rössel, 2011). 

Developing in the 1980s (Berger & Hradil, 1990), this theory draws from the 

writings of Simmel, Weber, Veblen and, today, Beck and Bourdieu, with the 

aim of “characterizing the principles, objectives and routines through which 

individuals orient their own lives” (Hradil, 2001: 273). The intention is to 

describe patterns of representation and action among individuals in the con-

text of a supposedly post-materialist society less and less structured in social 

groups (the thesis of individualization). Hence its authors propose advancing 

beyond both the theory of classes and the theory of social strata. Konietzka 

(1994) identifies two main lines of analysis in this approach (structural and 

cultural), though most of its critics argue that it ends up pushing the dimen-

sion of social structure into the background. The principal contribution of 

this approach is its attempt to develop typologies that capture different life-

styles (hedonist-expressive, family-centred, cultural-aesthetic, conservative-

passive, expressing prestige, conventional-discrete, self-expressive-avant-
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garde). Despite the value of the microsocial dimension to which it alludes, 

this perspective ultimately confuses the Weberian approach to forms of ‘life 

conduct’ [Lebensführung] with the aestheticizing approach of ‘lifestyles’ [Leb-

ensstil] of Simmelian sociology, leading eventually to a subjective-expressiv-

ist vision of social conducts (Müller, 1993, 2002, 2003).

The theory of lifestyles is merely an indirect development of Weberian 

sociology but is far from being the only one. Reflecting on the theme of class-

es, Müller (2008: 187) offers us an interesting synthesis of its multiple devel-

opments, which he classifies as follows: 1) The Marx-Weber symbiosis: class 

consciousness and life conduct (Giddens); 2) Life chances and social exclusion 

(Dahrendorf and Parkin); 3) Class and lifestyles (Bourdieu); 4) Economic con-

ditions, formation of political interests and cultural-value orientations (M. 

Rainer Lepsius). There is no space here to explore each of these currents, 

each of which, in its own way, conserves something of the Weberian legacy. 

Given the scope of this work, I shall focus attention on Lepsius’s proposal, 

since this author stands out among this group by his aim of assuming Weber’s 

postulates in full. According to Müller, rather than a sociopolitical theory 

(Giddens), a sociostructural theory (Dahrendorf and Parkin) or a sociocul-

tural theory (Bourdieu), Lepsius removes each of these questions from its 

mutual isolation and treats them as a specific dimension of the social dynam-

ics of the social classes.

Seeking to overcome the unilaterality of each of the aforementioned 

aspects, Lepsius develops an original systemization of Max Weber’s thought 

along three axes: ideas, interests and institutions. The baseline for this rea-

ding is a famous passage in which Weber declares that frequently “‘world 

images’ that have been created by ‘ideas’ have, like switchmen, determined 

the tracks along which action has been pushed by the dynamic of interests” 

(MWG I/19: 101). Into this schema Lepsius introduces a third variable – ins-

titutions – allowing us to consider the different relations between each of 

the three dimensions (Schluchter, 2014: 56). Taking this understanding of 

Weberian sociology as a framework, Lepsius presents his theory of social 

stratification as follows:

The question of the meaning of class structure […] should be explored at the level 

of the description of life conditions [Lebenslage], at the level of the investigation of 

the processes of interest formation and their institutional representation, and at the 

level of value orientations [Wertorientierungen] and in their significance for the proces-

ses of constitutional legitimization of and compliance with the processes of interest 

intermediation (Lepsius, 2009: 118).

At the structural level, Lepsius produces an analysis of class structure 

that adopts a schema exactly like the classification (taxonomy) proposed by 

Weber. Rather than dwelling on the conjunctural conclusions of his data, I 

wish to call attention to his methodological operationalization of the Webe-
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rian model, since it is here, I believe, that the originality and actuality of the 

author’s proposal reside. For Lepsius the so-called ‘property classes’ (eco-

nomically autonomous) are in quantitative decline, though this does not im-

ply that we should underestimate their qualitative significance, especially 

their capacity for savings and investment. Today the structural pattern of 

modern societies is primarily determined by the ‘commercial classes,’ the 

sector in which he also observes a heightened process of internal differen-

tiation marked by the growing fissure between the traditional working class 

and underprivileged groups. One novelty in Lepsius’s schema is the introduc-

tion of a new classificatory variable into the Weberian class model: the Ver-

sorgungsklasse or ‘welfare class,’ composed especially of women and immi-

grants. He defines the latter as “a class whose forms of procuring goods, 

position in life and inner life are determined by various modes of wage trans-

fer based on social policies and access to public goods and services” (Lepsius, 

2009: 128).

Faithful to Weber’s schema, Lepsius thus shifts from classes as eco-

nomic aggregates to classes as social collectives. The conclusion to his anal-

ysis is the declining number of individuals situated in the ‘proprietor’ and 

‘petty bourgeois’ sectors. On the other hand, there is a strong growth of ‘in-

tellectuals’ and ‘liberal professionals,’ while ‘labourers’ are undergoing an 

acute process of differentiation caused, among other factors, by a labour 

market formed increasingly by immigrants. What this rapid examination 

shows, therefore, is that while directly adopting Weber’s analytic schema, 

Lepsius enriches and modifies this model in response to the historical trans-

formations presently under way.

At the political level, just as in Weber’s work, Lepsius does not take 

power to be an independent factor of social stratification, though equally this 

does not imply that the political dimension has no place in his analysis. Un-

derstanding social hierarchies under the aegis of political sociology means 

assessing the impact of the social structure described above on the correla-

tion of forces between different social groups. His observations lead him to 

conclude that a process of institutionalization of social conflicts (the Welfare 

State) is accompanied by a multiplication of the arenas of power (the State, 

market and associativism). In this scenario the lines of conflict become sep-

arated and specified, diluting the centrality of class confrontation: social 

conf lict ceases to be systematic and becomes a dispute over the allocation 

of resources, neutralizing movements of class mobilization that advocate 

political ruptures.

It is principally at the cultural level that Lepsius is particularly innova-

tive since rather than resorting exclusively to the Weberian notion of status 

group, he replaces it with an investigation of the cultural dimension of social 

classes. In this way he combines the Weber-inspired notion of value orienta-
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tions [Wertorientierungen] with the concept of subculture, or more precisely 

class culture. Although the reference to the idea of value orientations seems 

to me a valid and necessary step, insofar as it connects with the Weberian 

question of meaning, I believe that its translation via the concept of ‘subcul-

ture’ is somewhat outmoded. Nonetheless, it also carries with it another vi-

tal concept in the author’s theoretical framework, one that has acquired a 

huge centrality in the current academic debate: this is the concept of socio-

moral milieu [sozialmoralisches Milieu] (Lepsius, 1993: 38) employed by the au-

thor as a means to identify types of party orientation in the German social 

cartography (liberal-Protestant, Protestant-conservative, Catholic and social-

democrat).

In his later use, as it happens, the notion of social milieu acquired new 

connotations and developed in different directions. Nowak and Becker (1985: 

14), for example, define the social milieu as “groups of individuals with sim-

ilar views and forms of life and who for this reason form subcultural units 

within society.” Even supporters of critical views of class like Vester (2001) 

have sought to incorporate the concept as an instrument supposedly suitable 

to capturing the horizontal dimension of new forms of inequality and social 

structuring (Kreckel, 1992). New typologies emerged in the wake of this move-

ment, seeking to depict the different spaces of socialization and their cor-

responding patterns of values and modes of action. One of the most important 

is the SINUS Institute,17 which distinguishes the following types of social 

environments: conservative, liberal-technocratic, petit bourgeoisie, upward-

ly mobile middle class, new workers, traditional working class, traditionless 

working class, hedonistic and alternative. This concern with the elaboration 

of descriptive typologies has led the social milieu approach into a somewhat 

confused symbiosis with research on lifestyles, even though the former dif-

fers due to the centrality afforded in its analysis to the formation of social 

groups via the process of socialization. Consequently, this approach does not 

eclipse the structural dimension per se, though it seeks to define it from the 

viewpoint of the cultural rather than through economic conditions.

The richness of Lepsius’s multidimensional ref lection does not reside 

at the abstract level alone: it can be particularly appreciated at the empirical 

level too, as in the case of his important sociology of the bourgeoisie and the 

bourgeois nature (Lepsius, 2009: 153-169), a point where he revives the triad of 

interests, ideas and institutions. Taken in its merely sociostructural sense 

(based on the criteria of property and education), the bourgeoisie is a ge-

neric concept that encompasses heterogeneous social groups. To go beyond 

this descriptive and amorphous sense and comprehend the bourgeoisie as a 

both privileged economic layer and a homogenous social group, we also need 

to consider its political and cultural aspects. This involves considering the 

dynamic social processes [Vergesellschaftung] through which its interests are 



370

max weber and the debate on social classes in brazil
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
02

: 3
51

– 
38

2,
 a

g
o

st
o

, 2
01

6

coalesced and its value orientations constructed. It is here that the possibil-

ity emerges of moving from the analysis of the middle class to an authentic 

sociology of the bourgeoisie as a social unit. The bourgeoisie is not a social 

layer that emanates naturally from the social structure, but a social form in 

constant mutation, which implies considering processes of bourgeoisification 

and debourgeoisification alike. The constitution of the bourgeoisie as a social 

unit involves external elements (the appropriation of economic resources) 

but also internal elements, such as the capacity to articulate common inter-

ests (at a political level) and attain self-recognition through particular forms 

of life orientation (at a cultural level). 

At the broad historical level, Lepsius links the emergence of a bourgeois 

society to four fundamental processes: industrialization, democratization, 

professionalization and bureaucratization. While the first two enabled the 

emergence of the bourgeois class as a historical actor and expanded the hori-

zons of the social structure itself, the latter two ran in the opposite direction 

and functioned as mechanisms for monopolization of resources and possibili-

ties. Today he observes a weakening of the idea of bourgeois society – that is, 

the bourgeois social formation has lost its capacity to coalesce social interests. 

This process is accompanied by forces working towards a levelling and uni-

formization of social conditions. In this scenario, the bourgeois nature or the 

bourgeois way of being [Bürgerlichkeit] does not always correspond to predefined 

social groups: “the bourgeoisie is the association of middle classes, while bour-

geois being is its typical mode of conducting life” (Lepsius, 2009: 167). 

The main lesson I wish to take from Lepsius’s research is that, despi-

te the centrality of the concepts of ‘class situation’ and ‘status group situa-

tion,’ they should not be imagined to contain in any unilateral or polarized 

way the potentialities immanent to a Weberian theory of social classes. They 

need to be reunited on a common platform, a step that Lepsius achieves by 

using as a substrate the Weberian triad of ideas, interests and institutions. 

The theory of classes requires maintaining its link to social theory, undou-

btedly, but how does the situation manifest today? 

This question is directly addressed by Schwinn (2007 and 2014), who 

argues that two major paradigms currently compete for explanatory primacy 

on the issue of social inequalities: the class-based approach and the systems-

-based approach. In the class theory tradition, the inequality between indivi-

duals is conceived to derive from capitalism or the market, while in the sys-

tems theory paradigm (Luhmann, 1985) the theme is limited to the differen-

tiation of social orders. For the theory of classes, explanatory primacy falls 

to economic-social inequality and it is through this inequality that the social 

order becomes explicable. In the systems theory model, this causality is in-

verted and analytic priority is given to social differentiation. In this latter 

view, each specific social order involves the operation of distinct mechanisms 
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of social inclusion and exclusion, which allows different forms and spaces of 

differentiation beyond the economic to be considered (including political, 

juridical, etc.).18 For Schwinn, however, both inequality and differentiation 

correspond to distinct criteria and shape distinct social structures, which is 

why it is not a question of advocating the primacy of either of these social 

realities. For him, the platform capable of reconciling these two questions is 

the tradition based on the Max Weber’s theory of action: the latter allows 

the simultaneous and interconnected apprehension of the production and 

reproduction of inequalities, and of the differentiation of social orders. But 

in what way? 

Contrary to systems theory, Schwinn emphasizes that we cannot ig-

nore the constitutive effects of social inequalities on social structure. While 

in the systems-based approach, the criteria of inclusion/exclusion are inter-

nal and exclusive to each social sphere (power, money, prestige, competence, 

etc.), Weber’s theory suggests that the ‘resources’ specific to one sphere can 

be converted to another: this is the case of money and power. On the other 

hand, contrary to theories of socioeconomic inequality, these notably focus 

their attention exclusively on the life potentialities of individuals, yet not all 

inequalities result from the possession of economic, political or symbolic 

resources alone. In this case the systems-based approach would be correct, 

which assumes that social institutions also determine (promote or restrict) 

an individual’s possibilities for social insertion, as well as his or her lifesty-

le and life orientation. By moving beyond the unilateralism of those theore-

tical approaches focused on class, institutional approaches can help shed 

light on the diversity of the mechanisms responsible for generating inequa-

lity and, at the same time, show how social orders, in turn, also shape the 

phenomenon of social hierarchies. 

However, while Weber allows us to preserve the autonomy of each 

analytic environment, we have yet to reach the level of integration – in other 

words, it remains to explain how they are related. It is at this level that the 

Weberian duality between ideas, interests (and institutions) is important. For 

Weber, interests are assumed and marked by determined ideas and, on the 

other hand, ideas also ref lect and condition interests. In practice, this signi-

fies that one represents a context of inf luence, but not of determination, for 

the other. Finally, it is important not to forget that these ideas must be un-

derstood through determined cultural components (or in Weber’s terms, va-

lues) whose interpretative pattern is institutionalized in accordance with 

distinct rules and social resources. These cultural and social conditions need 

to be appropriated by social actors in order for a determined social order to 

be able to be produced and reproduced. Social differentiation emerges pre-

cisely from this dialectic relationship between social structures and social 

action. 
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FINAL CONSIDERATIONS: FOR THE CONTINUITY OF THE DEBATE

The debate on social classes in Brazil has brought to light diverse epistemo-

logical and methodological conceptions. Extending way beyond the quanti-

tative/qualitative dimension, this theme involves the relation between 

theory and empirical data to involve the intersection of conceptions concer-

ning paradigmatic unity or diversity in the social sciences. This research 

terrain is both the space of dispute concerning the present conjuncture of 

Brazilian society, and also the different modes of doing sociology, unders-

tood as an instrument for rendering the social universe intelligible.

The historical-hermeneutic review of the parameters of Weber’s the-

ory of social inequality was a preliminary step that allowed us to foreground 

and reframe questions concerning the nature and, especially, the validity of 

this approach. The advanced state of the exegesis shows how Weberian 

thought on the phenomenon of inequality and stratification became modi-

fied over the course of his intellectual career. Differentiating the two ver-

sions (triadic and dual) of his theory of the social classes also enabled us to 

advance to the critical problematization of the mechanisms and processes 

involved in the reception and routinization of his theses in Brazil, in par-

ticular the premature fixation on some lineages perceived as the potential 

heirs of his original intuitions, relegating his role merely to the field of the 

history of ideas.

M. Rainer Lepsius, in one of his last public pronouncements, claimed 

that, given its singular capacity for connection [Anschlusfähigkeit], Weberian 

sociology gave rise to multiple developments and contributions, but has yet 

to be duly explored in terms of its core elements. Applying this reasoning to 

the theme of classes, we can also assert that Weber’s work remains particu-

larly underexploited in terms of the structural dimension (a field in which 

the Marxist approach to classes predominates) while the theme of status 

group tends to be ‘culturalized,’ generally reduced to the symbolic-expres-

sive dimension of social segmentation. Weberian sociology constitutes a 

multidimensional platform that takes into account both economic-social and 

symbolic-cultural elements. Class and status group comprise typical-ideal 

analytic parameters, not a hiatus to be surpassed or even elements that 

overlap each other. Each of these spheres comprises a specific baseline of 

work via which diverse and independent research directions can be devel-

oped. However, at its basic core, the Weberian theme of stratification de-

mands an approach capable of integrating elements of structural sociology 

(institutions), political sociology (interests) and cultural sociology (values). 

It does not generate a theory of society or of the social per se, but the latter 

is incomprehensible without the mechanism responsible for generating so-

cial hierarchy and group formation, just as the latter cannot be disconnected 

from the legality intrinsic to the social spheres or spheres of value that con-
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stitute the social configuration of the modern. These are precise contribu-

tions that, much more than pertaining to the historical level, conserve a 

permanent actuality and still await a productive application.
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 NOTES

1 Even so I entirely recommend this beautiful text to the 

reader and emphasize the value of its fundamental con-

tribution: a ref lection on the diverse ways of doing socio-

logy in Brazil.

2 In the fourth edition, which became the standard edition 

of Economy and Society (1956), the second version (from 

1920) appears in the first part as Chapter IV (Status 

Groups and Classes). The older version was inserted in 

the second part of the book in the chapter “Political Com-

munities,” as item 6, under the title “The Distribution of 

Power within the Political Community: Class, Status, 

Party.” Gerth and Mills in From Max Weber (1982) reprodu-

ced just the first version of the text and contributed de-

cisively to the fact that this became the most widely ac-

cepted version of the Weberian theory of social 

stratification.

3 This is why in the re-edition of Weber’s writings (Max We-

ber Gesamtausgabe) the fragment “Class, status, party” was 

placed alongside another six writings that demonstrate 

Weber’s attempt to develop a typology of community forms 

[Gemeinschaften]: 1) economic relations of communities in 

general; 2) domestic communities; 3) ethnic communities; 

3) market communities; and 5) the prestige of power and 

national feeling, and finally “class, status, party.”

4 Though this does not mean that the first version should 

be simply discarded. When read in retrospect and, in par-

ticular, taking into account the alterations and correc-

tions made, it sheds light on important points of Weber’s 

view of classes and social status groups.

5 Far from being a banal and secondary term, ‘chance’ pos-

sesses a special meaning in Weber’s analyses and always 

indicates the contingent character of his observations. 

Class, in the economic sense of the term, thus indicates 

the life chances or opportunities that result from a 

person’s insertion in the economic order.

6 According to Weber’s list, these factors are: 1) clear iden-

tification of immediate bearers of opposed interests; 2) a 

typically similar class situation (for the masses); 3) fa-

vourable technical-organizational conditions; and 4) the 

intellectual elaboration of common objectives.
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7 Incidentally, the translation of the German word ‘Stand’ 

by ‘status’ or ‘status group’ in the American literature, 

with all the theoretical consequences that derive from 

this fact, would merit a study by itself.

8 It is interesting to note how, in this context, type of edu-

cation constitutes a fundamental factor. Education is an 

important element in terms of explaining status group 

forms of life and, on the other hand, type of education 

varies enormously as a function of the economic condi-

tions and life chances. The commercial and property clas-

ses, for example, possess a special elective affinity with 

technical education, more so than with humanistic edu-

cation. The connection between education and social 

stratification has been little explored by the Weberian 

interpreters of his sociology of education (Gonzales, 2000).

9 The capacity to appropriate economic goods in monopo-

listic form was utilized by Frank Parkin (1972) as a model 

for an interesting theory of social stratification.

10 The work concerned is A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, translated by Irene and Tamás Szmrecsányi 

(Weber, 1967) from the English version by Talcott Parsons 

(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism).

11  In passing we can note that the question of the character 

of social groups in Brazil’s process of formation has re-

ceived a prominent place in this literature, particularly 

in the case of Raymundo Faoro (1979), who argued that 

Brazil did not possess social classes. This theme was ex-

plored again in his exceptional study of the work of Ma-

chado de Assis (2011).

12 In the excerpts of texts selected by the author, Max Weber 

appears just twice and only in sections discussing the con-

cepts of caste and status group. Curiously the thinker was 

simply overlooked in the topic dedicated to social classes.

13 Though I shall have to forego listing other examples, it is 

worth mentioning the equally classic text by Maria Silva 

de Carvalho Franco, Homens livres na ordem escravocrata, 

published in 1983.

14 To cite the author’s own words: what I refer to when I 

speak of the non-Marxist tradition of class corresponds, 

to a certain extent, to what is routinely called today in 
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MAX WEBER E O DEBATE SOBRE AS CLASSES 

SOCIAIS NO BRASIL

Resumo 

É mister problematizar e reabrir o debate sobre a interpre-

tação e a validade da teoria das classes sociais de Max 

Weber no Brasil. Contrariando sua redução à condição de 

precursora histórica, este estudo destaca as diferenças 

entre suas duas versões da teoria da estratificação em 

Economia e Sociedade e descreve o problemático processo 

de sua recepção no contexto acadêmico brasileiro. A partir 

da crítica à parcialidade dessas interpretações, apresenta-

-se a atual retomada dessa teoria no debate sociológico 

alemão com ênfase no trabalho de M. Rainer Lepsius, vi-

sando estimular a diversificação e aprofundamento da 

reflexão teórica sobre as classes sociais..

MAX WEBER AND THE DEBATE ON SOCIAL 

CLASSES IN BRAZIL

Abstract 

This article argues for the need to reconsider and reframe 

the debate on the interpretation and validity of Max We-

ber’s theory of social classes in Brazil. Countering its re-

duction to the condition of a historical precursor, the 

study highlights the differences between the two versions 

of his theory of stratification in Economy and Society and 

describes its problematic reception in the Brazilian aca-

demic context. Starting from a critique of the bias con-

tained in these interpretations, the article presents its 

current revival in the German sociological debate with an 

emphasis on the work of M. Rainer Lepsius aiming to 

stimulate a diversification and deepening of the theoreti-

cal reflection on social classes.
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THE BERIMBAU’S SOCIAL GINGA: 
NOTES TOWARDS A COMPREHENSION  
OF AGENCY IN CAPOEIRA

INTRODUCTION

The following article discusses how a musical instrument, the berimbau, ac-

quired a particular range of possibilities as capoeira expanded and trans-

formed over the course of the twentieth century, while simultaneously con-

sidering some of the key moments in the configuration of the latter. I argue 

that we need to recognize the specific types of agency possessed by the ber-

imbau as an instrument that simultaneously enables an ‘ancestral memory’ 

and feeds the national imagination. This agency concerns the realm of song 

and music, but also the disciplinary control of the body. I begin my exploration 

of the topic by turning first to recent history.

Following the famous journey of Mestre Pastinha to Africa in 1966 – im-

mortalized by Caetano Veloso in his song ‘Triste Bahia’1 (Sad Bahia) – it would 

still be a few decades before capoeira finally reached the shores of Angola, one 

of the mythical birthplaces of the practice. Ironically, as the song pointed out, 

“Pastinha já foi a África, pra mostrar capoeira do Brasil” [Pastinha has already 

gone to Africa, to demonstrate Brazilian capoeira]. Today, as part of the glo-

balization of capoeira,2 we can observe the arrival of Brazilian capoeiristas to 

promote the practice in Angola, a country central to the debate among re-

searchers and practitioners about the origin of this cultural expression. Prom-

inent historical sources have emphasized the relevance of Angolan Bantu so
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Technology is enchanting because it is enchanted, because 

it is the outcome of some process of barely comprehensible 

virtuosity, that exemplifies an ideal of magical 

efficacy that people struggle to realize in other domains. 

(Nicholas Thomas, 1998: viii).
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populations in the creation and promotion of capoeira in Brazil since the be-

ginning of the twentieth century (Querino, 1922; Carneiro, 1937; Rego, 1968).

In the 1960s, the Angolan painter Albano Neves Souza3 added fuel to 

this hypothesis when he highlighted the similarity between capoeira4 and 

N’Golo – a kind of initiation ritual traditional to the southern region of the 

country (Rohrig, 2005: 49). On the Brazilian side of the Atlantic, it is worth 

remembering that ‘Angola’ is one of the names given to a variety of capoeira 

that began to become consolidated in the 1930s, emphasizing the continuity 

between the practice and its ancestral imaginaries.

The current presence of capoeira groups in one of the nations that 

formed part of the ancestral territory of Bantu populations suggests a kind of 

‘return to the source,’ reinforcing the Afrocentric interpretations already prev-

alent in other expressions, including various religious practices (Dantas, 1988: 

48). In the case of the Brazilian capoeiristas, the berimbau seems to have be-

come the most effective intermediary agent in the promotion of a dialogue 

with Angolan practitioners, recognizing the ancient popularity of the instru-

ment. However, a number of dissonances in the use of the instrument by ca-

poeiristas can also be noted, and these indeed prove significant for the analy-

sis undertaken in this text.

Although the berimbau used in capoeira is similar to the instrument 

traditionally played in Angola and known to ethnomusicologists as a bowstring 

monochord (Biancardi, 2006) or the African musical bow (Shaffer, 1977), there 

is no concrete evidence of its association with any practice even vaguely rem-

iniscent of capoeira, as in the case of N’Golo.5

In twenty-first century Angola, use of the berimbau seems to have be-

come well established, exemplified by the likes of Mestre Kamosso, a virtuoso 

player who performs in public spaces like local markets. In 2013 he received 

official recognition from the local government of the importance of his con-

tribution to Angolan culture (Silva & Albano, 2013: n.p.).

A video distributed by capoeiristas on social media6 draws attention to 

Kamosso’s precarious situation, however. The film’s narrative tells us that this 

once popular figure has now been abandoned, echoing other examples of ne-

glect in the collective memory of capoeiristas, such as the cases of Mestre 

Pastinha and Mestre Bimba, two of the most important exponents of capoeira 

in twentieth century Brazil (Acuña, 2010: 92).

Although an important phenomenon in itself, my immediate concern 

is not to discuss the ‘abandonment effect’ felt among capoeiristas but to high-

light the significance of the appeal for support and solidarity that followed the 

video’s distribution on YouTube. This took the form of a collective action to 

paint Kamosso’s house, ending with a cheerful capoeira roda, a very familiar 

sight for people in Brazil today and in the more than 150 countries where the 

practice exists.7
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The eleven-minute film presents a conversation between Kamosso and 

the capoeiristas. This is followed by images of his house being painted and a 

capoeira roda being performed when the work was finished, showing practi-

tioners dancing together with children from the local neighbourhood. When 

the performance begins and Kamosso finds himself sitting among the capoe-

iristas, playing his berimbau, a certain disconnection between the artist and 

the capoeiristas is evident. The claps are out of synch with the rhythm set by 

the instrument and the fact that two people are dancing in front of the ber-

imbau seems to cause the player some discomfort, eventually leading him to 

leave the circle.

This brief account of ‘berimbau dissonance’ in Angola helps illustrate 

the important role played by the object today in eliciting new relationships, as 

well as in revitalizing old imaginings of capoeira’s origin. So how are the ber-

imbau’s potentialities and its specific modes of agency consolidated within 

the capoeira universe? And what kinds of negotiations are enabled by the in-

strument?

Although somewhat ample in scope, these are the main questions I 

wish to explore in this text, framed by two moments in the berimbau’s con-

solidation as a specific strategy adopted by capoeiristas in twentieth-century 

Brazil. The first moment, less studied but very audible, sings of the time of a 

‘poisonous’ capoeira, more violent and accustomed to the clashes and conflicts 

of the first decades of the century, especially the 1920s. The second moment 

became fully visible in the 1960s when the ‘disciplinary’ uses of the berimbau 

were incorporated into capoeira’s internal economy, along with its connections 

to important new trends in Brazilian music such as Bossa Nova and Tropicália.

In between these two moments, I look to emphasize the berimbau’s 

centrality within its relational environment as an object that mediates social 

agency, as proposed by Alfred Gell (1998: 7) in his analysis of art works. Al-

though the classification of the berimbau as an ‘art object’ may appear ques-

tionable, Gell’s endeavour to formulate the grounds for an anthropological 

theory of art is ripe for exploration. One of the basic assumptions of his pro-

posal is that ‘agency’ can be understood as an attribute of people and things 

“who/which are seen as initiating causal sequences of particular type, that is, 

events caused by acts of mind or will or intention, rather the mere concatena-

tion of physical events. An agent is one who ‘causes events to happen’ in their 

vicinity” (Gell, 1998: 16).

My proposal, therefore, is that it may be interesting to explore the ber-

imbau with this definition in mind, observing the relationships that it estab-

lishes in its surroundings, and how it assumes the place of both the agent who 

performs the action and the patient who receives it.

Given the importance of the berimbau in capoeira music,8 I argue that 

the instrument plays a key role in the efforts made by intellectuals and artists 
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to individualize their African origins and expand the concept of a miscege-

nated and cordial identity (Acuña, 2010). At the same time, it is well-known 

that music and song have become increasingly important for capoeiristas as 

a means of exerting control over the practice, limiting the violence that char-

acterized capoeira in the 1930s, and asserting the master’s authority in the 

disputes to recruit students and appeal to tourists in a developing capoeira 

market.

In this case, acquiring authority is based on the capoeirista learning 

how to play the berimbau and sing, as well as using the instrument as a source 

of explanation about capoeira or even to publicize the practice in the acade-

mies, and the strategic management of bodies that fight, play and dance. In 

this sense I suggest that the acquisition of authority configures a discourse of 

power-knowledge in a swinging or gingada city (cidade gingada).9

From the viewpoint of the practices instituted by capoeiristas since the 

1930s, the increasing relevance of music and songs seems to be inversely pro-

portional to the declining intensity of the violence involved in the practice. In 

terms of the effect on intellectuals and artists (not only from Bahia), mean-

while, the music and songs accompanying Bahian capoeira have fostered a 

kind of sensitivity that defines itself through ambivalence, converging with a 

wider discourse on national identity.10 As I discuss below, ambivalence is con-

ceived here as the quality of possessing two values, similar to the concept of 

the ‘hybrid’ formulated by Homi Bhabha (2007: 50).

This ambivalence has both synchronic and diachronic dimensions. First 

the narratives that envisage capoeira as a martial art, disguised in the form of 

a dance or game, and second as a dance that turned into a form of combat or 

a game, both ideas co-existing at various times (Acuña, 2010: 159; Assunção, 

1995: 113).

Another projection of ambivalence stimulated by the berimbau involves 

its perceived dilution of social hierarchies: a horizontal dimension of an ‘im-

agined community’ in which a broad sense of ‘companionship’ overlaps the 

divisions of colour, race, class, gender and so on (Anderson, 1983: 25-6) in the 

name of the cultural power structure of the nation (Hall, 2003: 59). After the 

1930s, the presence of music and songs played an important role in turning 

Bahian capoeira into a national practice par excellence, again foregrounding 

its ambivalence. The songs and music asserted an art form distant from the 

marginalized position occupied by the practice until the First Republic (1889-

1930), yet still resonating, like a sounding board, with the same sense of mar-

ginalization.
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THE POISONS OF CAPOEIRA: THE PAIN AND JOY OF THE BERIMBAU

Esse gunga é meu/Eu não dou a ninguém/Esse gunga é meu/

Foi meu pai qui me deu/ Esse gunga é meu/ Eu não dô a ninguém 

[This gunga is mine/I don’t give it to anyone/

This gunga is mine/My father gave it to me...]

(Capoeira song)

Though we know little about when the berimbau ceased to be an instrument 

associated with the solicitation of alms or trade and became a central compo-

nent of capoeira music, some evidence suggests that this change took place 

in Bahia, possibly in the early twentieth century (Assunção, 2005: 110). Manuel 

Querino in his book A Bahia de Outrora (1922) appears to have been the first 

author to observe such a practice controlled by chords, albeit attaching little 

significance to the fact. From the perspective of the ‘lettered city’ (Rama, 1998), 

it was only from 1936 and the work of folklorist and ethnologist Édison Car-

neiro that capoeira and its chords began to be described and heard in news-

papers, books and meetings, including the Second Afro-Brazilian Congress, 

held in 1937, which brought several capoeiristas to perform at Itapagipe Rega-

tas Club as part of its program of activities (Acuña, 2010: 101).

After this period, Bahian capoeira increasingly imposed itself as the para-

digm of national capoeira, lauded by the Brazilian Folkloric Movement and its 

network of ‘provincial intellectuals,’ institutionally organized into state-level 

commissions and the National Council of Folklore and Popular Culture, even be-

coming a topic in journal publications and large folklore meetings (Vilhena, 1997).

For the ‘gingada city’ in the decades prior to 1930, in both Bahia and Rio 

de Janeiro and in other urban locations, moments of intense repression of any 

practice associated with black populations are well-documented. For the elites 

and their modernization projects, it was imperative that the new Republic ‘de-

Africanize’ public space (Dias, 2006: 26; Albuquerque, 1999: 24). The effects of 

this policy were specifically felt by capoeira following the 1890 Penal Code, 

which outlawed the practice.

Persecution of capoeiristas and their diverse responses have been care-

fully studied in the case of a number of Brazilian cities. In Salvador, Josivaldo 

Pires de Oliveira presents important data on the regular presence of capoeiris-

tas – called capadócios [brutes] and valentões [yobs] – in police diaries, for ex-

ample, as well as tracing the connections between official documents and a 

collective memory present in several capoeira songs, which in many cases 

functioned as chronicles of the repression experienced over the years (Ol-

iveira, 2004: 86).

Referring to this period from the first half of the twentieth century, 

Mestre Noronha (Daniel Coutinho),11 participant of one of the capoeira rodas 

in Salvador, provides important testimony on the dual function of the berim-

bau. Assuming a professional tone, he states:
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My dear capoeiristas and gym instructors, pay close attention: the berimbau is an 

instrument that leads the capoeira roda… Instructors, this instrument called the ber-

imbau is the capoeirista’s weapon; when necessary the means to defend himself in 

a fight is in his hands…not every capoeirista knows that the berimbau is a weapon…

the wooden bow is a bludgeon to protect and to beat…the stick can perforate and 

defend him from enemies too… this is the advice of the old masters who know how 

to get into a fight and get out of one (Coutinho, 1993: 29).12

Despite raising a few questions concerning its status as a documentary 

record – a manuscript written by someone relatively unfamiliar with the writ-

ten word and published only in the 1990s – Noronha’s discourse offers valu-

able rare testimony apropos the twin functions of the berimbau: leading the 

capoeira roda and serving as a defensive weapon against enemies. We know 

that the first function was being maintained and enhanced at the time when 

he left his account. The same, however, does not apply to the second.

The tone with which Mestre Noronha addresses the “capoeiristas and 

gym instructors,” looking to teach them something that only the ‘old masters’ 

knew, also provides an insight into the value and recognition of an experience 

that no longer exists, an experience that explains the distinction between the 

1970s capoeiristas – the time when Noronha was writing – and earlier periods 

such as the first decades of the twentieth century.13 This distinction, which 

assumes a generational quality, takes as its touchstone the capoeirista’s 

knowledge of the berimbau’s virtues.

The experience narrated by Noronha refers to a time of violence involv-

ing capoeiristas, police officers, sailors, and political authorities, in which the 

importance of the dual function of the berimbau would be as important as the 

handling of a knife14 to be able to enter and get out of a barulho – literally a 

‘noise,’ slang here for a fight.15 This is the period which ethnologist Carneiro 

would qualify as ‘poisonous capoeira’ when he explained the practice to Ruth 

Landes in 1938, later published by herself in The City of Women (2002: 138).

Another testimony, rather enigmatic, was left by Mestre Pastinha in 

his 1960s manuscripts: “What use has the berimbau? It is not only used to 

coordinate the action. And why is the berimbau, at the critical moment, dan-

gerous? It is dangerous in the hands of someone who knows how to handle 

the berimbau, or something similar” (1997: 53).16

In the narratives recorded on an LP released during this same period, 

Mestre Pastinha gives a clearer idea of what this ‘handling’ would be, contrast-

ing the berimbau’s functions in an affective form: “berimbau is music, an in-

strument…it’s also an offensive weapon. When everyone is happy, it’s an in-

strument, we use it as instrument, and at a moment of duress, it transforms 

from an instrument into a scythe” (Pastinha, 1969: track 3).17

He also describes his personal experience handling the instrument to 

turn it into a weapon, “I tell you, in my day I used to have a little curved blade 

the size of a key, and the blade had a slot and a ring to fit into the wooden 
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bow….then, when the time came, I would dismantle the berimbau, attach the 

blade and it was ready to use…” (Pastinha, 1969: track 1).18

The main opponents, according to the master, were the police officers 

who would constantly persecute them and try to repress the practice.19 Al-

though Pastinha justified police repression as a response to what he called 

capoeiristas desordeiros,20 disordered capoeiristas, he added that capoeiristas were 

often provoked by government forces: “if we were playing capoeira with a ber-

imbau, they would try to rip it out of our hands to break it, and then things 

turned nasty, because many capoeiristas didn’t want to lose their instrument, 

so we had to fight…” (Pastinha, 1969: track 3).21

The centrality possessed by the berimbau as an instrument of violence 

in Bahian capoeira during the first decades of the twentieth century confirms 

the studies of this period in other regions of Brazil, which find capoeira prac-

titioners occupying the crime pages of newspapers in Rio de Janeiro, Recife, 

Pará and so on. The berimbau’s use as a fighting weapon in a context in which 

capoeira was associated with the population of African descent and, conse-

quently, was being forcibly repressed as a practice, is barely visible in official 

documents. One of the rare reported incidents – compiled by historian Antonio 

Liberac Pires – dates from 1918, in Santo Amaro, Bahia, and tells the story of 

Manoel Henrique Pereira (supposedly the real name of the famous capoeirista 

Besouro) who had been involved in an assault on police officers over a berim-

bau, “A badly-dressed individual appeared next to the central window of the 

police station, standing there for five minutes, just observing, after which the 

individual questioned the police officer, asking for the berimbau visible among 

the weapons that had been seized…” (apud Pires, 2001: 230).22

This case in mind, I argue that the berimbau constitutes an important 

object of agency for the capoeiristas, in the sense developed by Alfred Gell 

(1998: 7), operating, for example, as an acoustic locator of capoeira rodas for 

the police, as illustrated in one of the songs played with the berimbau in a 

capoeira roda:23 the cavalaria, or cavalry style, that was still being practiced in 

the academies of the 1960s (Rego, 1968: 63). The song mentions a general warn-

ing made forty years earlier, when the presence of the violent police officer 

Pedro de Azevedo Gordilho would require participants to prepare quickly for 

confrontation or escape – though, in both cases, the ritual would be performed 

by the instrument.

Another way through which the berimbau operates is visual: “They say 

Querido de Deus will fight today. I saw a group taking berimbaus that way” (Landes, 

2002: 147). This is what Ruth Landes and Carneiro were told by a priest from an 

Afro-Brazilian religion on his way to one of the popular fairs in Salvador in 1938.

We also need to take into account that conditions for manufacturing 

the instrument, made from a specific kind of wood and steel wire taken from 

tyres, was very difficult (Biancardi, 2006: 112). It was only from the second half 
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of the twentieth century that production of berimbaus increased due to the 

higher demand generated by the expansion of capoeira groups and tourism.24

Prior to this time the relationship between a capoeira master and the 

berimbau had been more intimate and cautious. A popular verse sung in the 

1960s rodas recorded by Rego still perceives the berimbau’s role in this way, 

calling it gunga, one of its many names: “Panhe esse gunga, me venda ou me 

dê/ Esse gunga não é meu, eu não posso vendê/ Panhe esse gunga, ou me 

venda ou me dê/ Esse gunga não é meu, e não posso vende” [Take that gunga 

and sell me or give me it/That gunga isn’t mine, I can’t sell it…] (1968: 53). The 

close friend of previous violent situations was still sung about as an object of 

use, locked in the universe of relations of exchange and circulation.

ON THE BERIMBAU’S CORDIAL GINGA

Quem, neste país, a esta altura do século,  

ainda não viu um berimbau?  

[Who, in this country, at this point of the century,  

has yet to see a berimbau?] 

(Édison Carneiro, 1975: 15).

The contrast with the decades after 1930 is considerable, a period when cul-

tural issues assumed great importance in Brazilian government policies 

(Schwarcz, 1995: 24) and Bahian capoeira became highlighted to the same de-

gree as the actions implemented by the Vargas administration and the Folk-

loric Movement (Acuña, 2010; Reis, 1993).

In fact, even the manuscript production of Mestres Noronha and Past-

inha can be seen, I believe, as a negotiation on the part of members of the 

‘gingada city’ in response to the intense changes implemented over the previ-

ous decades, which demanded the production of capoeira narratives in favour 

of the State, the tourist industry and the rapidly expanding capoeira acade-

mies. Records, books, movies, songs, paintings, photographs, performances and 

a whole series of other devices captured, elaborated and distributed accounts 

of capoeira and its practitioners at an industrial scale (Acuña, 2010).

A look at the 1960s, therefore, a moment when the aforementioned Mes-

tres were writing their memoirs, reveals another configuration to the ways in 

which the berimbau was being used, suggesting a radical process of change 

involving members of the ‘lettered city’ and the ‘gingada city.’ This process 

tended to extol a notion of cordiality as a paradigm of Bahian capoeira, trans-

forming this specific version of the practice and its ethics into a national 

model. In Mestre Pastinha’s manuscripts we find a clue to this change:

…and capoeira has been unhappy when it was violent in the past, many teachers and 

others of us would draw a performer’s attention when he wasn’t keeping the rhythm, 

explaining politely, we educated people in the sport of capoeira, that’s the reason 

why everyone trained in the past has good body movement and rhythm. The mas-
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ters keep secrets, but they never refuse to explain. You must sing the set lyrics and 

improvise too...25

Pastinha once again outlines the distinction between the old and vio-

lent capoeira and the more recent practices. But beside remarking on the de-

cline in violence, he also emphasizes the role of the master in calling a disci-

ple’s attention when he fails to maintain the rhythm. He then immediately 

reminds them of the importance of the masters of the past, mentioning too 

the merging of body and rhythm, which, it seems, was absent from the perfor-

mance of the capoeiristas who followed. This balance involved the develop-

ment of blows and other physical movements, but also a strict control of the 

body under the sway of the berimbau’s notes. The latter was “the primal mas-

ter. It teaches through its sound. It gives vibration and ginga [swing] in our 

body” (Pastinha apud Abreu & Castro, 2009: 28).26 This passage appears espe-

cially interesting because of the equivalence established between the instru-

ment and the capoeira masters, expressed in the authority displayed by both 

and their combined capacity to instruct the capoeiristas.

Like body movements, rhythm is also a basic component for capoeiristas. 

Learning rhythm in the academies gave the berimbau the power to control the 

performers, which would be used by the masters as an important element in a 

set of practices that constituted a kind of ‘disciplinary power,’ albeit within a 

narrower framework. As Foucault sets out in Discipline and Punish, ‘disciplines’ 

should be understood as “methods, which made possible the meticulous control 

of the operations of the body, which assured the constant subjection of its forc-

es and imposed upon them a relation of docility-utility” (Foucault, 1995: 137).

Various examples of the changes taking place in capoeira may be seen 

from the perspective of operant techniques in the distribution of arts, the 

control of activities, the organization of geneses and the composition of forc-

es. These, though, lie beyond the scope of the present article.27 Nonetheless, it 

is important to stress the effects of the ‘political anatomy’ that the berimbau 

enables within the two capoeira styles, such as the temporal elaboration of 

the performance and the correlation between body and gesture (2002: 151), 

manifested in the vibration and swing of the performers’ bodies. Even the dif-

ferences between the Angolan and Regional styles can be conceived in terms 

of disciplinary power, noting their distinct emphases along the ‘docility-utili-

ty’ spectrum. Thus while the former accentuates docility, expressed in the 

malice that wavers between flight and confrontation, Regional capoeira height-

ens the senses in localized bodies and more widely coded activities.

The latter style provides an additional example. When Mestre Bimba 

claimed to have invented his Regional Capoeira, he did not cite just the dis-

tinct blows and body movements. He also emphasized its rhythm, the creation 

of a particular berimbau sound and a singular way of playing the instrument 

that later came to be recognized by many other capoeiristas.
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An interesting story concerning the creation of the new sound dates 

from 1936, the period when Bimba was trying to take capoeira to arenas in 

order to compete with other sports. Complaining about Angolan Capoeira’s 

weakness as a sport, a practice that had previously taken players to Parque 

Odeon in Salvador, Bimba said that the problem was precisely the type of 

control exerted by the berimbau: “So, wherever I am, if attacked should I wait 

for the berimbau to react?” (apud Pires, 2001: 301).28 Although the berimbau is 

depicted here as an obstacle to the practice’s expression as a martial art, Mes-

tre Bimba did not exclude it from the students’ instruction, but changed its 

use to a more aggressive and specific capoeira sound than the kind usually 

taught. Muniz Sodré, a journalist and Bimba’s disciple, offers a compelling 

story to contrast the two styles of capoeira, focusing on the musical dimension 

imprinted by the master when playing:

It needs to be remembered that capoeira is traditionally defensive [...]. That’s why the 

Angolan style pulls back. What did Bimba do? By recreating blows and making move-

ments more offensive, he pushed the style forward [...]. With Bimba, it became clear 

to me how the berimbau can increase the energy transmitted through the rhythm. 

The actions, the players’ bodies and even the violence are strategically controlled by 

the berimbau... (Sodré, 2002: 82).29

It should be remembered that before the academies came into existence, 

the control of the body’s movement and its submission to the music of the 

berimbau may have occurred in the numerous rodas held at popular fairs and 

festivals and recorded by intellectuals in the 1930s and 1940s. While the music 

was an important strategy in managing the violence present in capoeira, it 

also offered a sense of ‘cordiality’ that would be noticed and conceptualized 

by intellectuals as a brincadeira coletiva, or collective play (Carneiro, 1955: 51), 

a luta convertida em dança, fight turned into dance (Landes, 2002: 154), a diversão 

entre amigos, fun with friends (Carneiro, 1937: 148), or vadiação, vagrancy (Ro-

bato, 1954), among many other descriptions.

Bahian capoeira would seem to exemplify the kind of cordiality deline-

ated by Sérgio Buarque de Holanda in his interpretation of the Brazilian per-

sonality, a practice that oscillates between affection and aggression, “legiti-

mate expressions of an extremely rich and overwhelming emotional depth” 

(Holanda, 1978: 107).30 Until the first three decades of the twentieth century, 

this oscillation could be observed in the relationship among capoeiristas them-

selves and also in their relationship with the forces of repression. In the fol-

lowing decades, however, apart from sporadic conflicts, I believe that the dis-

tinction between Angolan and Regional Capoeira provides a better representa-

tion of these oscillating poles of affection and aggression.

Just as the conduct of the homem cordial, the ‘cordial man,’ may differ from 

the impersonal and coercive foundations of civilized behaviour, Bahian capoeira 

also diverges from its conception as sport, the most common analogy made. Mes-
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tre Pastinha, the ‘guardian’ of Angolan Capoeira, asserted that he had ‘civilized’ 

capoeira (Acuña, 2010: 100), while the creator of Regional Capoeira, Mestre Bimba, 

said that he had included blows in order to make it more effective. Bahian ca-

poeira during the period studied was often interpreted as a martial art disguised 

as a dance, or as dance that can, all of a sudden, turn into a bloody fight.

 

FINAL NOTES: MPBERIMBAU
Agora só se fala em berimbau 

Enquanto houver arame e um pedaço de pau 

Agora só se fala em berimbau.  

[Now people only talk about the berimbau 

While there’s a wire and a piece of wood...] 

(Jackson do Pandeiro and Antonio Barros).

 Some years ago the anthropologist Leticia Vidor Reis posed a contro-

versial question: why has Bahian capoeira been raised to national status, 

rather than the capoeira from Rio de Janeiro,31 especially since carioca capoei-

ra had been so popular and threatening in the nineteenth century (Reis, 1993: 

16)? According to the author, the reason may have been the Vargas 

administration’s refusal to recognize a form of capoeira that maintained such 

close links to its murky past in the nineteenth century.

Putting aside this somewhat sweeping and unverifiable explanation, we 

can explore instead the more readily substantiated relationship between mac-

ro and micro politics, which allows us to trace the berimbau’s agency beyond 

the capoeira rodas. Its central role in the disciplining of bodies parallels its 

inclusion in the universe of Brazilian Popular Music (MPB),32 literature, the 

visual art, periodicals and folklorist studies (Acuña, 2010: 160). All of these 

contributed to the nationalization of the Bahian style of capoeira.

Taking just the musical dimension as an example, in the 1960s we see 

the explosion of berimbau tones in what had become known as Brazilian Pop-

ular Music (Música Popular Brasileira: MPB). In 1959, folklore studies described 

the instrument, attempting to delineate its shape and its uses. Yet it was only 

in the 1960s that the instrument was depicted in more detail. A report from 

the Rio newspaper Correio de Manhã captures the new trend as follows:

The berimbau is here. In the wave of Bossa Nova that some people say is dying... Invad-

ing the halls, the scholarly and elegant dances... And alongside the traditional instru-

ments – revived or invented for modern samba – the berimbau, or, as it was once called, 

the Urucungo, is being incorporated into orchestrations, adding a touch of primitivism 

to musical arrangements. It is being intellectualized... Despite its limited possibilities, 

whether played solo or accompanied, the truth is that suddenly, like capoeira, the pub-

lic has acquired a taste for it and here it is. Showing what the fuss is about.33

As examples of this ‘new fever,’ the same feature mentions the LPs re-

corded by Bahian capoeira masters like Bimba, Traíra and Canjiquinha, as well 

as artists who had been using capoeira themes and sounds in their composi-
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tions, such as Vinícius de Moraes and Baden Powell with their samba ‘Berim-

bau’ (1963), or new musicians like Wanda Maria, who had recorded a song 

called ‘Samba do berimbau.’ The song ‘Berimbau’ (1963) introduces the musical 

rhythm of capoeira into the distinctive guitar arrangements of Bossa Nova, 

while song’s verses mainly speak of the importance of love. A short time later, 

in 1964, Vinícius returned to the theme in partnership with Antonio Carlos 

Jobim, recording the song ‘Água de Beber.’

Finally, an another example is provided by Gilberto Gil in a song that 

became known throughout the country when he presented it at the 3rd National 

Song Festival on TV Record in 1967:34 ‘Domingo no Parque.’ This also adopts the 

musical rhythm of the berimbau while offering another form of integration by 

using the berimbau itself as an instrument in the song, which tells of the tragic 

fate of a love triangle. These are some examples of the berimbau’s influence at 

the time, taken from different aspects of Brazilian music, and which demon-

strate how Bahian capoeira, through the berimbau, spread at national level.35

The penetration of capoeira musical forms and songs in MPB becomes 

even more interesting when we consider, as Carlos Sandroni suggests, that the 

consolidation of the expression ‘Brazilian Popular Music’ took place during the 

1950s and 1960s, just as a change was taking place in the very concept of ‘the 

Brazilian people,’ previously traced to folkloric manifestations in rural areas, 

but now being discovered in urban settings:

It was at this moment that enjoying MPB, recognizing oneself in MPB, also became a 

belief in a particular conception of ‘the Brazilian people’ and thus a particular con-

ception of the country’s republican ideals. As in previous decades, liking folklore and 

recognizing oneself in folklore – even at the cost of transfiguring the latter, as in the 

case of Villa-Lobos’s music and Mário de Andrade’s campaigning – meant believing in 

another version of who the people were (Sandroni, 2004: 29).

Amid the flux of this transforming concept of ‘Brazilian people’ in mu-

sic, anchored in rural and later urban spaces, the berimbau chords – previ-

ously in tune with the image of Bahian capoeira (a fusion that had emerged 

and diffused over previous decades) – seemed to harmonize as point and coun-

terpoint to the notes of a version of national identity popularized by the new 

audiences expanding through access to radio and television.

 Even so, the berimbau never stopped playing with these new possi-

bilities for negotiating between the music of capoeira and the wider cultural 

industry. In the 1960s, in one of the many rodas in Salvador, another song could 

be heard: A coisa milhó do mundo/É se tocá berimbau/Lá no Rio de Janeiro/Na Rádio 

Nacional. The best thing in the world/Is to play berimbau/There in Rio de Ja-

neiro/On the National Radio (Rego, 1968: 106).
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 NOTES

1 Mestre (Master) Pastinha, seen as the guardian of the ‘Ca-

poeira Angola’ tradition, visited Dakar in 1966 as a mem-

ber of the Brazilian delegation that attended the First 

World Festival of Black Arts, promoted, among others, by 

Léopold Senghor, Aimé Césaire and Alioune Diop, three 

leading intellectuals from the movement known as ‘Négri-

tude.’ Caetano Veloso’s song was released in 1972 on the 

album Transa issued by the Polygram label.

2 Several studies have been devoted to analysing the glo-

balization of capoeira, a process that began in the mid-

1960s with tours of Brazilian folkloric groups in Europe 

and the United States, and then became consolidated with 

an extensive migration of capoeiristas to North America 

and Europe in the 1980s and 1990s. See Barros de Castro 

(2007) and Travassos (2000).

3 Albano Neves e Sousa was an Angolan painter who in 1966 

held an exhibition entitled Da minha África e do Brasil que 

eu vi (About my Africa and the Brazil that I saw) recalling 

his travels to Portuguese-speaking countries. From his 

trip to Brazil, we find his description of the N’Golo or 

zebra dance, a ritual practiced by certain groups in the 

region today forming part of Angola, and which is con-

sidered an ancestor to capoeira. This idea would be pro-

moted later by the writings of Câmara Cascudo in books 

such as Folclore do Brasil (1967). See Assunção & Cobra 

Mansa (2008).

4 The terms ‘practice,’ ‘dance,’ ‘f ight’ or ‘play,’ as well as 

‘strike,’ ‘blow’ and ‘movement,’ are all used varyingly to 

capture the shifting and ambiguous meanings of capoei-

ra. As I propose in this text, the diverse use of these 

words form part of a rhetoric that assumes the instabil-

ity of the practice in different contexts and should not be 

understood as static and immutable concepts.

5 According to the Angolan painter Albano Neves e Souza, 

N’Golo, or the Zebra Dance, is performed by young men in 

the Mucope and Mulondo regions when they reach puber-

ty: “the aim of the dance is to strike your opponent’s face 

with your foot. The dance rhythm is marked by clapping 

hands and anyone who attempts to land a blow while out-

side the arena is disqualified...” (apud Assunção, 2005: 49).
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6 The full video can be seen at: https://www.youtube.com/

watch?v=2QN0zPlNBHY&index=9&list=PL3SjG3X_xH96-

eJ18ux5j1lSoSGU22QcF. Accessed May 2016.

7 A list of capoeira groups around the world can be found 

on the Itamaraty (Brazilian Foreign Office) website: http://

www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/

associacoes-de-capoeira-no-mundo. Accessed June 2016.

8 According to the descriptions given by Manuel Quirino in 

1916 (1922), followed among others by Carneiro (1937) and 

Waldeloir Rego (1968), the instrumental ensemble respon-

sible for playing capoeira music in Bahia took on a variety 

of formats throughout the twentieth century, but always 

with the berimbau featuring as a central and invariable 

element. Since the 1960s the musical ensemble of the An-

golan Capoeira has assumed the format of three berimbaus, 

each with different sized gourds (which emit different 

tones when played), two tambourines, one agogô, one reco-

reco and one pandeiro (another kind of tambourine). The 

Regional Capoeira style typically uses the same structure 

but may also employ a more simplified set of just two ber-

imbaus and one pandeiro. In both cases the Regional style 

still includes rhythmical clapping as accompaniment to 

the ensemble (Acuña, 2010; Sousa, 2008).

9 I use the expression ‘gingada city’ by way of analogy with 

Ángel Rama’s notion of the ‘lettered city’ (1988). The con-

cept of the ‘gingada city’ allows us to foreground other 

forms of organizing knowledge and powers in a given 

urban space, operating in relation to the ‘lettered city’ but 

displaced or subordinated by the latter’s centrality and 

hegemony.

10 The discourse generated by works such as Gilberto Freyre 

The Masters and the Slaves and Sérgio Buarque de Holanda’s 

Roots of Brazil, as well as from cultural institutions at state 

and federal levels, has played a significant role in shaping 

the image of the mestizo, which “arises in this way, con-

stantly reinvested as the ambiguity of space, the support 

of representations” (Schwarcz, 1995: 27).

11 Less well-known than Bimba and Pastinha, Daniel Coutin-

ho – Mestre Noronha - was born in 1909 in Salvador, Bahia. 

A contemporary of the two other masters, he is cited by 

Pastinha as one of the members of the Gengibirra roda 
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that performed in the early 1940s and was trained by 

some of the great masters. In 1993, the researcher Frede 

Abreu published a set of manuscripts written by Coutin-

ho throughout his life, revealing important aspects of the 

capoeira universe during the first half of the twentieth 

century (Coutinho, 1993).

12 “Sinhores capoerista e profesor de cademia preste bem 

atenção o birinbão é um itrumento que dirige a roda de 

capoeira... Sinhores profesor este itrumento que cichama 

birinbão é uma arma do capoerista nais hora nececaria 

para barulho a sua defeiza está em sua mão não são todos 

capoerista que sabe desta definição que o birinbão é uma 

arma a verga é um cacete para defender e dar a vaqueta é 

para furar e si defender do inimigo esta instrucão é dos 

velhos metres que sabe entra e sair de um barulho” 

(Coutinho, 1993: 29).

13 Or so we can assume from the dates attributed to some 

of the events mentioned in the manuscripts.

14 Dias informs us that in conf licts involving capoeiristas 

between 1910 and 1925, “49% of the weapons used by our 

people were knives and different types of knife” (Dias, 

2005: 280, note 25).

15 The same author mentions that “Drinking sprees in bars, 

loose behaviour with prostitutes, gambling and fights 

with the police were commonplace in the lives of seamen 

and capoeiristas alike” (Dias, 2006: 282).

16 “Para que serve o berimbau? Não é só para indicar o jogo. 

E, porque o birinbau na hora H. é pirigouso? É pirigoiso 

nas mãos de quem sabe maneijar o birimbau, ou coisa 

semelante” (1997: 53).

17 “Berimbau é música, instrumento... também é instrumen-

to ofensivo. Ele na ocasião de alegria é um instrumento, 

nós usamo como instrumento, e na hora da dor ele deixa 

de ser instrumento para ser uma foice de mão...” (Past-

inha, 1969: track 3).

18 “Eu vô contá, no meu tempo eu usava também uma foicez-

inha do tamanho de uma chave, a foice vinha com um 

corte e um anel para encaixar no cabo... e aí na hora des-

manchava o berimbau, encaixava a foice e eu ia manejá, 

né...?” (Pastinha, 1969: track 1).
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19 Once again in Dias we find the following observation: “In 

reality, there is no doubt that capoeira was repressed. It 

was not absolute, though, and there were ways to get 

round it, mainly through bribery and personal relations” 

(Dias, 2006: 303).

20 He was not alone in this view. Note what Master Noronha 

states: “so acin esta festa de Santa Luzia tinha suceigo 

por que a policia tomou muita precação. Aradecemos au 

nosco chefe de polícia do Estado da Bahia...” [only because 

of this [police action] did this Santa Luzia festival take 

place peacefully. We are thankful to our Bahia State police 

chief...] (Coutinho, 1993: 37).

21 “[...] porque si estava numa vadiação ni um grupo, com 

um birimbao... na mão, eles passava entendia de quere 

tomá, pá quebrá, aí inf lamava né, por isso tinha muito 

capoeirista que não queria perder seu instrumento, intão 

nós tinhamo que briga...” (Pastinha, 1969: track 3).

22 “Ali compareceu um indivíduo mal trajado, e encostando-

se à janela central do referido posto, durante uns cinco 

minutos, em atitude de quem observava alguma coisa; 

que decorrido este tempo, o dito indivíduo interpelando 

o respondente, pediu-lhe um berimbau que se achava ex-

posto juntamente com armas apreendidas...” (apud Pires, 

2001: 230).

23 The berimbau toques, or playing styles, can vary from mas-

ter to master. Waldeloir Rego noted that, amid all the va-

riety, the following toques were more common among the 

capoeiristas of Salvador: Angola, São Bento Grande, São 

Bento Pequeno, Cavalaria, Iuna and Benguela (1968: 62).

24 As we lack absolute figures, a good example might be the 

case of Mestre Waldemar da Paixão, who led an important 

capoeira group between the 1940s and 1970s and was an 

expert in producing berimbaus, as well as being widely 

admired for his wood panel paintings (Biancardi, 2006: 

117).

25 “[...] e a capoeira vem amofinando-se quando no passado 

ela era violenta, muitos mestres, e outros nos chamavam 

tensão, quando não estava no ritimo, esplicava com de-

cencia, e davanos educação dentro do esporte da capoei-

ra, esta é a razão que todos que vieram do passado tem 

jogo de corpo e ritimo. Os mestres rezerva segredos, mais 
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não nega a esplicação. Você deve cantar com inredo e im-

provisado...” (Decânio, 1997: 30).

26 “O primitivo mestre. Ensina pelo som. Dá vibração e ginga 

no corpo da gente.”

27 Although some works on the history of capoeira in the twen-

tieth century emphasize the differences between the Ango-

lan and Regional styles – linking the latter with the adoption 

of principles such as utility and efficiency, thereby suppos-

edly rationalizing and bureaucratizing the practice (Vieira, 

1995) or ‘whitening’ it (Frigerio, 1989; Reis, 1997) – it is im-

portant to stress that Angolan capoeira also incorporates 

these values (Acuña, 2010).

28 “Pois então, em qualquer lugar, sou atacado e vou esperar 

pelo berimbao para reagir?”

29 “...é preciso levar em conta que o jogo da capoeira é tradi-

cionalmente defensivo [...]. Por esse motivo, o toque angola 

puxa para trás. Que fez Bimba? Recriando golpes e tornando 

mais ofensiva a movimentação, puxou o toque para frente [...]. 

Com Bimba, tornou-se claro para mim como pode o berimbau 

aumentar a energia que passa no ritmo. O jogo, os corpos dos 

jogadores e, eventualmente, a violência são estrategicamente 

controlados pelo berimbau...” (Sodré, 2002: 82).

30 “...expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente 

rico e transbordante.”

31 Ref lecting on samba and capoeira together, the researcher 

states that a form of inversion occurred at the beginning of 

the century with the nationalization of the samba from Rio 

de Janeiro and, later, Bahian capoeira (Reis 1993: 16).

32 Here I use the notion of MPB in a sense equivalent to the 

historical process indicated by Sandroni (2004: 29): “Indeed, 

over the course of the 1960s, the words Brazilian Popular 

Music, always used together as though written with hyphens, 

started to designate unequivocally the urban music broadcast 

on the radio and on LP records [...]. The concept of a ‘Brazil-

ian-Popular-Music,’ ideologically branded and crystallized in 

the acronym ‘MPB,’ is linked, in my view, to a moment in the 

history of the Republic in which the idea of a ‘Brazilian peo-

ple’ – a people, it was believed, who were increasingly urban 

– is central to many debates and where the role played by 

music was far from minor”.
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33 “Na onda do berimbau” [In the wake of the berimbau]. 

Fuad Atala’s feature article in the Correio de Manhã, Rio de 

Janeiro, October 18, 1964. Cultura-diversão, p. 8.

34 The song, won second place at the festival, would be re-

recorded numerous times by other artists such as Gal 

Costa, Golden Boys, Hermeto Pascoal, Margareth Men-

ezes, Os Mutantes, Rita Lee, Rogério Duprat, Duofel and 

others. Information obtained from the official website of 

Gilberto Gil. Available at: http://www.gilbertogil.com.br/

sec_musica.php?page=2. Accessed June 2016.

35 Waldeloir Rego (1968: 332-351) provides a long list of songs 

that incorporate the berimbau and capoeira songs as 

themes.
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A GINGA SOCIAL DO BERIMBAU: NOTAS PARA 

COMPREENSÃO DA AGÊNCIA NA CAPOEIRA

Resumo
Embora o berimbau seja consensualmente reconhecido 

como parte inseparável da capoeira praticada hoje em di-

ferentes países, a história desse instrumento tem minimi-

zado sua relevância diante de seus devires ao longo do 

século XX. Os sons, canções, toques do berimbau e sua cir-

culação entre capoeiristas, artistas, esportistas e intelec-

tuais foram fundamentais na passagem de uma capoeira 

baiana “venenosa” para os estilos “sem veneno”. Tais esti-

los se nacionalizaram com suficiente malícia para garantir 

a ambivalência entre luta, jogo e dança que a capoeira fez 

repercutir e reiterou entre os anos 1930 e 1960. Estas notas 

abordam o objeto berimbau como dotado de um tipo de 

agência específica para a imaginação nacional da capoeira, 

assim como para o controle dos corpos e hierarquias entre 

seus praticantes. 

THE BERIMBAU’S SOCIAL GINGA: NOTES TOWARDS 

A COMPREHENSION OF AGENCY IN CAPOEIRA

Abstract
Although the berimbau is widely acknowledged today as 

part of capoeira – in Brazil and around the world – only a 

‘minimal’ history of this instrument exists concerning its 

evolution over the twentieth century. The sounds, songs 

and notes of the berimbau, as well as its circulation 

among capoeiristas, artists, athletes and intellectuals, 

played an important role in the historical shift from a 

‘poisonous’ capoeira to the ‘non-poisonous’ styles. The lat-

ter were the same styles that became national with 

enough of a violent edge to maintain the ambivalence be-

tween martial art, game and dance, as exemplified and 

echoed by the capoeira movement between 1930 and 1960. 

This article approaches the berimbau as an object embod-

ied with a specific kind of agency, useful to the national 

imagination, to the control of the body and to the promo-

tion of hierarchies among its practitioners.





Joana Ramalho Ortigão CorrêaI

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

 Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil

 joana.correa@uol.com.br

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO FANDANGO  
COMO EXPRESSÃO CULTURAL POPULAR E TEMA 
DE ESTUDOS DE FOLCLORE 1

Na região que abrange o litoral sul de São Paulo e norte do Paraná2 há muitos 

músicos, grupos e núcleos comunitários que se dedicam à prática do fandan-

go. Embora a noção de fandango tenha um caráter polissêmico, correntemen-

te é definido como uma expressão popular associada à cultura “caipira” ou 

“caiçara”, que reúne dança, com coreografias em pares e roda, e música exe-

cutada por violas, rabecas (ver fotos I e II) e outros instrumentos artesanais 

e industriais. As músicas são também cantadas pelos próprios tocadores, com 

letras que mesclam tradição oral e improviso. 

Os fandangos são normalmente narrados como celebrações relacionadas 

aos mutirões de trabalho realizados em sítios e vilas que agregam pequenas 

propriedades familiares, comuns tanto em áreas litorâneas como interioranas 

(ver foto 3 na p.410). Contudo, há algumas décadas, os mutirões têm se torna-

do eventuais e, pelo menos desde a década de 1960, a prática do fandango ga-

nhou novos circuitos de organização e produção, que envolvem a formação de 

grupos e associações culturais, gravação de discos e filmes, realização de 

oficinas para crianças e jovens, apresentações nos próprios municípios em 

festas tradicionais, culturais e turísticas, participação em mostras culturais 

nas capitais dos estados e outras localidades (ver foto 4 na p. 411), elaboração 

de projetos para editais que premiam grupos e mestres, entre outros. Recen-

temente, o fandango foi declarado bem de referência do patrimônio cultural 

brasileiro no âmbito das políticas de patrimônio imaterial empreendidas pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
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1. 

Varanda, Felipe.

Amirton (rabeca) e Faustino Mendonça (viola) 

em Vila Fátima, Ilha do Superagui, 

Guaraqueçaba/PR.

Junho de 2005.

Acervo Museu Vivo do Fandango, 

Associação Cultural Caburé.
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2.

Varanda, Felipe.

Instrumentos artesanais de fandango na oficina 

de Martinho dos Santos, em Morretes/PR.

Junho de 2005.

Acervo Museu Vivo do Fandango,  

Associação Cultural Caburé.
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3. Corrêa, Joana

Domingueira de fandango após 

mutirão de colheita de arroz 

noVaradouro, Cananeia/SP.

Janeiro de 2012.
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4. Corrêa, Joana

Apresentação de fandangueiros da Família 

Pereira, de Cananeia/SP e Guaraqueçaba/PR, 

com integrantes do grupo paraense  

Viola Quebrada em um centro cultural na  

cidade de São Paulo/SP. 

Janeiro de 2012.
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Embora a prática do fandango tenha encontrado novos trânsitos em 

circuitos amplificados de relações, muitos daqueles que estão envolvidos com 

o fandango, tais como músicos, dançadores e articuladores culturais, procu-

ram assegurar certos fundamentos que o caracterizam como expressão em-

blemática de populações tradicionais de São Paulo e do Paraná. Ao longo dos 

anos em que me dediquei a pesquisas na região, percebi que os relatos e 

descrições sobre o fandango ora o organizam como um sistema fechado que 

se explica por sua própria prática no contexto dos sítios, ora o inscrevem em 

sistemas mais amplos relacionados às concepções de folclore e cultura po-

pular. Em meio aos encontros, conversas e leituras sobre o tema, os signifi-

cados atribuídos ao fandango foram revelando muitas camadas de processos 

dialógicos elaborados na interação de práticas e concepções nativas com ou-

tras esferas de produção de conhecimento e formas de sociabilidade.3 

A partir da primeira metade do século XX, o fandango e os modos de 

vida das comunidades locais começam a aparecer como temas de investiga-

ção de gerações de pesquisadores, em especial no contexto dos estudos do 

folclore que colaboraram sobremaneira para a formação do interesse intelec-

tual sobre as expressões populares no país. A proposta deste artigo é pensar 

sobre a participação decisiva dos estudos de folclore no estabelecimento do 

fandango como um tema de interesse para além de seu contexto local, evi-

denciando diferentes concepções e perspectivas de registro dos estudiosos. 

Tais estudos, nas décadas de 1920 e 1930, ganham relevância no âm-

bito do modernismo brasileiro, com as pesquisas de Mário de Andrade sobre 

o assunto, e também no contexto do Movimento Folclórico Brasileiro, entre 

os anos 1947 e 1964 (Vilhena, 1997). Embora nos anos 1960-1970 os estudos 

de folclore tenham sido afastados do convívio com as ciências sociais que 

firmavam sua institucionalização nas universidades no centro-sul do país, 

Vilhena (1997) e Cavalcanti & Vilhena (2012) mostraram como eles integraram 

o período de formação das ciências sociais no Brasil. Especialmente entre as 

décadas de 1930 e 1960, muitos intelectuais – além de Mário de Andrade, 

Edison Carneiro, Manuel Diégues Jr., Théo Brandão, Thales de Azevedo, entre 

tantos outros – transitavam por terrenos compartilhados entre o folclore e 

as ciências sociais, que eram então campos contíguos de diálogos. 

Imbuídos de preocupações quanto aos efeitos nocivos da modernidade, 

esses intelectuais buscaram coletar, registrar e fomentar as expressões po-

pulares atuando também junto à formulação de políticas culturais e em ações 

de preservação e difusão. 

A visada histórica sobre os estudos de folclore proposta neste artigo 

nos permite trilhar os caminhos pelos quais o fandango passou a ser tratado 

como um bem cultural que mobiliza esforços para a sua permanência. Con-

forme proposto por Cavalcanti (2012a) ao destacar a importância de uma an-

tropologia dos estudos de folclore, é preciso, contudo, compreendê-los e 
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valorizá-los em seu contexto de época como um lugar importante para a 

apreensão de imagens da nação. Tais estudos integram debates importantes 

no pensamento social brasileiro e também foram determinantes para o que 

hoje compreendemos como cultura popular. Antropólogos e pesquisadores 

contemporâneos das expressões e celebrações populares são inevitavelmen-

te envoltos em campo por sentidos e práticas sociais que evocam abordagens 

delineadas pelos estudiosos de folclore. 

Amparada pela convivência etnográfica com múltiplos atores sociais, 

privilegio aqui os registros feitos pelos estudiosos de folclore em suas publi-

cações autorais, além de entrevistas e reportagens nos quais se posicionam. 

Pensando estas fontes documentais como narrativas, proponho situar estes 

estudiosos como participantes da construção de perspectivas nativas sobre 

o fandango. A interlocução direta destes autores ou por meio de atores sociais 

imbuídos de tais leituras teve participação determinante na vida social, co-

laborando para a configuração de memórias e práticas do que hoje compre-

endemos como fandango. 

O FANDANGO E OS PRECURSORES DO FOLCLORISMO NO BRASIL 

Os primeiros esforços dedicados à pesquisa do folclore nacional caminham 

no sentido de tentar dar corpo e organizar uma estrutura classificatória pa-

ra a compreensão de um universo heterogêneo e complexo. Esse empenho 

classificatório caminha junto com a dificuldade recorrente de apreender e 

organizar sob uma ótica cientificista os fatos folclóricos. Na abertura de “Mú-

sica Popular Brasileira”, Oneyda Alvarenga, discípula de Mário de Andrade, 

afirma que o crítico Andrade Muricy teria grande razão ao afirmar que o 

folclore musical brasileiro seria ainda um “cipoal bravo” (Alvarenga, 1960: 

11). A noção de fandango emerge nesse cipoal com nós não menos difíceis de 

serem desatados. A imprecisão será marca característica da classificação do 

termo no desenrolar da bibliografia sob a perspectiva folclórica.

Na história do folclorismo, Silvio Romero (1851-1914) é figura emble-

mática por seu pioneirismo. Em sua “Vista sintética sobre o folclore brasilei-

ro”, que introduz os Cantos populares do Brasil (Romero, 1987), o autor distingue 

duas espécies de festas – as de “igreja popularizadas” e as “puramente popu-

lares”. A elas acrescenta-se um terceiro conjunto que Romero resume como 

aquelas em que “o povo” perderia verdadeiramente seu recato. É nesta última 

categoria que ele situa o fandango: “chama-se xiba na província do Rio de 

Janeiro, samba no Norte, cateretê na de Minas, fandango nas do Sul, uma função 

popular na predileção dos pardos e mestiços em geral, que consiste em se 

reunirem damas e cavalheiros em uma sala ou num alpendre para dançar e 

cantar” (Romero, 1897: 56).

No âmbito dos estudos que buscam mapear aspectos mais gerais do 

folclore nacional, o fandango dos bailes festivos – mais especificamente o “fan-



414

a construção social do fandango como expressão cultural popular 
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
02

: 4
07

– 
44

5,
 a

g
o

st
o

, 2
01

6

dango sulista”4 identificado geograficamente entre os estados de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul – começará a ser distinguido como uma expressão em que 

se sobressai a relação entre dança e música. É característico desse momento 

ainda embrionário da institucionalização do folclorismo o uso de fontes se-

cundárias e o interesse pela origem dos termos que designam as manifestações 

folclóricas (Pereira, 2006). Os contextos sociais e os interlocutores investigados 

são muito raramente mencionados, pois predomina a perspectiva nacionalis-

ta e a compreensão coletivista dessa produção – o povo, anônimo, em seu con-

junto, portador de conteúdos que permitem tracejar um ethos brasileiro.

 Dentre os primeiros estudos nos quais o fandango aparece como ver-

bete, destacam-se especialmente História da música brasileira, publicado ori-

ginalmente em 1926, de Renato Almeida (1895-1981), e Ensaio sobre a música 

brasileira, de 1928, de Mário de Andrade (1893-1945). Embora as duas obras 

sejam pioneiras dentre as investigações de maior fôlego sobre aspectos mu-

sicais da cultura brasileira, o fandango aparece ligado ao conjunto “danças”5 

(Pereira, 2006), obedecendo a uma classificação mais ampla do folclore na-

cional e, ao mesmo tempo, reafirmando a ênfase na relação entre música e 

dança já presente na obra de Romero (1987).

As obras de Renato Almeida e de Mário de Andrade são consideradas 

referências para o movimento modernista brasileiro no que tange à formação 

da musicalidade nacional, pois se posicionam criticamente quanto ao cultivo 

das sonoridades europeias como modelo musical erudito. Contudo, enquanto 

Andrade “entendia que ainda não havia música artística brasileira devido, 

principalmente, à não valorização da música popular”, Almeida estava mais 

preocupado com “a compreensão, por parte dos compositores, de que era 

preciso desfazer a dualidade existente na arte produzida no Brasil” (Martins, 

2009: 67). A perspectiva andradiana foi, sem dúvida, a que ofereceu maiores 

contribuições à construção de um olhar inclusivo sobre a cultura popular 

frente à sua histórica marginalização pela sociedade brasileira. 

Estudos historiográficos como o de Pereira (1996),6 que investiga o pro-

cesso de morigeração da sociedade paranaense entre os anos 1829 e 1889, re-

velam registros de severas proibições aos bailes de fandango no século XIX, 

acusados de desmedida sensualidade, como sugere a definição de Romero 

(1987). “Batuques e fandangos” teriam sido realizados com grande frequência 

nas áreas urbanas e eram considerados sinônimos pela sociedade paranaense, 

fundidos no que seria uma espécie de “baile popular” associado indistinta-

mente a negros libertos, mulatos livres e brancos pobres. Segundo o autor, o 

anseio político de reorganização dos costumes da sociedade urbana parana-

ense no século XIX implicou um arrojado processo de proibição às manifesta-

ções populares. Fandangos e batuques, assim como os jongos, teriam sido con-

tundentemente banidos dos meios urbanos, restringindo-se cada vez mais às 

áreas rurais, onde o controle social ficava a critério dos proprietários de terra. 
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 Em que pese a perspectiva histórica proposta por Pereira (1996), que 

ilumina a prática no século XIX, percebemos, pouco a pouco, nos estudos de 

folclore iniciados no século seguinte, que os fandangos vão deixando de ser 

relacionados à baderna e ao erotismo, dando lugar à noção de bailes popula-

res de caráter familiar, envoltos em uma atmosfera de respeito e cordialida-

de. Os trabalhos de Almeida (1926) e de Andrade (1928), apesar de pouco 

descritivos sobre os contextos de realização dos fandangos, já não mais en-

fatizam o aspecto lascivo. Embora a obra de Almeida tenha sido publicada 

originalmente dois anos antes do trabalho de Andrade, muitas das contribui-

ções deste foram incorporadas na segunda edição de Almeida, de 1942 (Mar-

tins, 2009), inclusive a definição de fandango proposta por Andrade. 

Em Mário de Andrade, a passagem dedicada ao fandango não chega a 

formar uma dúzia de páginas. Reúne registros musicais em partitura entre-

meados por curtos parágrafos, mas é pioneira no sentido de trazer notas do 

próprio autor que permitem reconhecer a realização de investidas em campo. 

Andrade, contudo, limita-se a informar ao leitor que as pesquisas foram re-

alizadas no município de Cananeia, no litoral de São Paulo. Não há referências 

sobre a ocasião de sua visita, os interlocutores e as localidades pesquisadas. 

Seu foco é a investigação musical, utilizando-se de termos técnicos para a 

análise das partituras, e tratando-as como ferramentas para o estímulo à 

criatividade dos músicos brasileiros. Apenas podemos nos certificar de que 

a pesquisa foi realizada pessoalmente pelo fato de ele afirmar ter feito uma 

de suas colaboradoras repetir várias vezes uma mesma canção para que pu-

desse confirmar alguns aspectos técnicos (Andrade, 1962: 99). Contudo, An-

drade abre suas breves páginas com um parágrafo descritivo, que foi repro-

duzido por muitos outros autores relevantes no cenário de produção de co-

nhecimento sobre o folclorismo,7 como, por exemplo, Oneyda Alvarenga (1960) 

e Câmara Cascudo (1984), além de Renato Almeida.

Fandango em geral é sinônimo de baile. Nele se dança de tudo e principalmente dan-

ças regionais figuradas. Tem “fandangos batidos” mais rústicos em que o batepé é 

obrigatório e os “fandangos bailados” mais chiques em que o batepé é proibido. [...] O 

canto sempre em falso bordão é tirado no geral pelos instrumentistas. Quem dança 

não canta. O fandango é sempre cantado (Andrade, 1962:99).

No longo texto ensaístico que precede a exposição de partituras, o fan-

dango é também citado como uma “suíte”, ou seja, não como uma totalidade 

coerente, mas como uma série de danças de origens diversas, justapostas. 

O fandango do sul e meio do Brasil se na maioria das vezes é sinônimo de bailarico, 

função, assustado (aliás, o próprio baile é uma suíte), muitas vezes é uma peça em 

forma de suíte. A mim me repugnava apenas que suítes nossas fossem chamadas 

de “suíte brasileira”. Porquê não “Fandango”, palavra perfeitamente nacionalizada? 

(Andrade, 1962: 68).
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Por vezes de forma eloquente, Andrade defende que as culturas popu-

lares deveriam ser referendadas como manancial criativo para a produção da 

sonoridade brasileira, propondo a mistura de gêneros e a livre interação, com 

severas críticas às segmentações regionalistas. Andrade enfatiza que os mú-

sicos devem beber diretamente na “fonte das manifestações populares” per-

correndo o Brasil e não apenas aquilo que a própria vizinhança oferece (An-

drade, 1962: 70). 

Vemos também emergir na obra de Andrade a perspectiva patrimonial 

que constituirá uma das tônicas de atuação em defesa das culturas populares 

no âmbito do Movimento Folclórico Brasileiro e das políticas culturais futuras. 

No parágrafo que encerra a passagem dedicada ao fandango, Andrade marca 

sua posição quanto ao aculturamento, esclarecendo que a busca por traços 

que remetessem às origens europeias – portuguesas e espanholas – estava 

longe de ser foco de suas preocupações.

Este documento notável, bem como outros fandangos de Cananeia, são incontesta-

velmente bens nacionais. Foram colhidos de gente caipira dos sítios do arredor da 

cidade, gente sem nenhum contato a não ser mesmo com outros caipiras brasileiros. 

É gente que não sabe mais que geração passada teve algum estranho na ascendência 

(Andrade, 1962: 100).

Já Renato Almeida não tem um olhar tão generoso quanto o de Mário 

de Andrade em relação à fertilidade das manifestações populares. Enquanto 

Andrade identifica um ethos brasileiro, que não pode mais ser correlacionado 

diretamente como o ameríndio e nem simplesmente caracterizado por suas 

múltiplas origens, Almeida indica um caminho mais longo a ser trilhado. A 

passagem dedicada ao fandango em sua História da música brasileira tem como 

enfoque a compreensão das origens do termo e seu processo de difusão a 

partir das rotas traçadas pelas sociedades ibéricas. Almeida incorpora a de-

finição de Andrade, reconhecendo a originalidade melódica e reafirmando o 

caráter maleável e impreciso do fandango como baile que reúne danças va-

riadas. Assim, sua preocupação segue, não em explicitar elementos constitu-

tivos de uma totalidade, mas em detalhar algumas dessas danças, dentre as 

quais configuram chimarrita, cana-verde, dão-dão, quero-mana, nhô-chico e 

tonta, além de listar uma extensa gama de outras danças não descritas. Pa-

rece-me que o autor se utilizou apenas de fontes secundárias, sem fazer men-

ção a qualquer levantamento próprio de dados ou situações de campo.

Guardadas as devidas diferenças, com Mário de Andrade e Renato Almei-

da o fandango ganha um lugar no mapa do folclore brasileiro. Embora não haja 

uma preocupação em refletir sobre o contexto de realização e as pessoas que o 

praticam, tais estudos são responsáveis pelos registros pioneiros de algumas 

das peculiaridades e características do fandango. No desenrolar dos estudos 

de folclore, perceberemos que tanto a definição proposta por Andrade quanto 

a gênese traçada por Almeida serão retomadas nos registros sobre o fandango. 
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O REGIONALISMO COMO MARCA DO MOVIMENTO FOLCLóRICO 

Entre 1947 e 1964, os estudos de folclore no Brasil ganham institucionalidade 

demarcando um campo mais abrangente, impulsionado por meio de uma rede 

de pesquisadores de vários estados, sob o que ficou conhecido como Movi-

mento Folclórico Brasileiro (Vilhena,1997). Um dos aspectos primordiais do 

período foi a liderança da Comissão Nacional de Folclore, fundada em 1947, 

cuja proeminência foi assegurada por sua articulação a comissões estaduais 

autônomas. A organização de forma regionalizada dessa rede de estudiosos 

se reflete nas formulações e pesquisas do folclorismo, definindo processos de 

coleta e mapeamento que seguiam as divisas convencionais dos estados. Gama 

(2012), em seu estudo sobre o processo de criação das primeiras exposições do 

Museu de Folclore Edison Carneiro, gestado no âmbito do Movimento, destaca 

que a ideia de nação era apresentada como um todo composto por suas partes.

Enquanto alguns temas eram estabelecidos como canônicos, os pró-

prios intelectuais também demarcavam seus campos e territórios de estudos, 

algo que acontece de maneira determinante em vários estados (Aguiar, 2011; 

Giovannini Jr., 2013; Corrêa, 2013; Silva, 2015). Tornam-se também comuns os 

inventários regionais de folclore, associando manifestações e objetos popu-

lares aos estados onde ocorriam. 

De fato, a disposição para a realização de cartografias aparece como um 

forte apelo desse novo momento do folclorismo brasileiro. Em comunicação 

apresentada no Simpósio de Folclore Brasileiro,8 Ayres da Mata Machado Filho 

enfatiza que a geografia e a história deveriam ser ciências orientadoras dos 

estudos de folclore. Ele reconhece que a divisão política e administrativa do 

Brasil em estados produz sentimentos de regionalismo que moldam culturas. 

Contudo, mesmo percebendo processos cada vez mais intensos de mobilidade 

e permeabilidade entre as fronteiras, sugere uma ordem cartográfica orienta-

dora de um grande mapa do folclore brasileiro (Machado Filho, 1967: 258).

Na mesma ocasião, Manuel Diégues Júnior expõe suas “Sugestões pa-

ra a caracterização do folclore brasileiro” e aponta que a “marca regional, 

tanto quanto no homem, se imprime no folclore” (Diégues Jr., 1967: 259). Pa-

ra o autor, a caracterização regional configuraria um sistema de relações que 

permitiria o compartilhamento de aspectos culturais. A “base regional” seria, 

portanto, um elemento fundamental sobre o qual se desenvolve o “fato fol-

clórico”9 e, mesmo reconhecendo semelhanças e variantes por estados, seria 

esta a base para o estabelecimento de um viés comparativo. 

Embora as formulações de Mário de Andrade tenham sido inspiração 

para temas e estratégias de articulação dos estudos de folclore no Brasil, 

nota-se que sua proposta de ruptura com o regionalismo não foi levada adian-

te no âmbito do Movimento Folclórico. Mário de Andrade era favorável à “des-

geografização”, de forma a compor uma brasilidade sem fronteiras, integrada 

por traços comuns que perpassam o conjunto, tema que aborda não somente 
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em Ensaio sobre a música brasileira, mas também é explicitado em Macunaíma, 

ambos publicados no mesmo ano (Jardim, 2015: 87). Contudo, a necessidade 

de pesquisas in loco para que manifestações fossem “vivenciadas” e “coletadas” 

foi enaltecida pelo Movimento, coadunando-se com o viés regionalista em 

um momento em que os financiamentos para pesquisas eram escassos. As 

incursões em campo realizadas por equipes dos próprios estados asseguravam 

viabilidade ao intuito de recobrir a dimensão territorial brasileira. A organi-

zação do Movimento em subcomissões ancoradas no critério regional impli-

cou também a segmentação das próprias expressões folclóricas englobadas 

pela definição de áreas de atuação estaduais e segmentadas, como procura-

rei demonstrar seguindo a produção dos estudos de folclore sobre fandango.

O FANDANGO “DO PARANÁ”

No Paraná, o desenvolvimento de um campo de estudos para o folclore en-

contrava como grande desafio reconhecer formas próprias que pudessem ser 

alocadas no escopo do mapeamento do folclore brasileiro. A história de for-

mação do estado remete à participação de muitos grupos de colonos que 

mantiveram costumes e elos identitários. No panteão dos festejos celebrados 

em território paranaense constavam danças e músicas que não eram consi-

deradas aculturadas na medida em que resguardavam a origem dos povos 

imigrantes, tais como alemães, italianos, ucranianos, poloneses etc. 

Segundo Vilhena (1997), a Comissão Paranaense de Folclore foi uma 

das primeiras a se constituir e teve papel muito atuante nos primeiros anos, 

assumindo a realização do II Congresso Nacional de Folclore, na cidade de 

Curitiba, em 1953. O secretário-geral da Comissão, José Loureiro Fernandes, 

era também professor de antropologia e etnografia na Universidade do Para-

ná, e foi ferrenho defensor do reconhecimento da disciplina folclórica como 

parte do campo das ciências sociais. Seu posicionamento acabou ampliando 

diferenças no contexto do Movimento, levando-o a renunciar ao posto de 

secretário-geral em 1954, após desavenças com Fernando Corrêa de Azevedo. 

Este era responsável pela seção de folclore do Instituto de Pesquisas da Fa-

culdade de Filosofia da Universidade do Paraná, dirigido por Loureiro, que 

resolvera “extinguir a seção de folclore do referido instituto, sob alegação de 

que os estudos de folclore não comporiam uma disciplina distinta, mas seriam 

apenas uma divisão dos estudos etnológicos” (Vilhena, 1997: 142). A medida 

foi contestada por Azevedo, que acabou conquistando o apoio de todos os 

demais membros da Comissão Paranaense de Folclore.

A crise entre José Loureiro Fernandes e Fernando Corrêa de Azevedo 

foi bastante representativa da dificuldade de se encontrar um lugar para os 

estudos de folclore que, até então, obtinham maior respaldo institucional no 

campo da arte do que no âmbito das ciências sociais (Vilhena, 1997). Fernando 

Corrêa de Azevedo (1913-1975) era favorável à aproximação dos estudos de fol-
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clore com o campo das artes, posicionamento compartilhado por muitos dos 

membros que participaram da trajetória da Comissão Paranaense de Folclore. 

Ele foi também um dos primeiros nomes do folclorismo paranaense a se dedi-

car ao fandango. Descendente de uma tradicional família carioca, era irmão 

mais novo do musicólogo e folclorista Luiz Heitor Corrêa de Azevedo.10 Residiu 

grande parte de sua vida em Curitiba, entre 1937 e 1971, onde foi um importante 

articulador cultural, especialmente interessado por música e folclore. 

O autor iniciou suas pesquisas sobre o folclore paranaense em 1948, 

mesmo ano em que foi criada a Comissão de Folclore do Paraná, e realizou 

viagens ao litoral do estado com fins de “coleta” até 1955.11 Seu empreendi-

mento, segundo ele sem grandes pretensões analíticas ou interpretativas, 

seria uma resposta ao alarmante chamado da Comissão Nacional de Folclore 

que se dedicava então a arregimentar esforços em todo o país para a realiza-

ção de registros que salvassem “ao menos a lembrança de nossas mais caras 

tradições” (Azevedo, 1973: 57). 

Em 1953, Azevedo participou do II Congresso Brasileiro de Folclore, 

realizado no Paraná, ocasião em que se apresentaram grupos de pau-de-fita, 

balainhas, boi-de-mamão e fandango em um festival folclórico na litorânea 

Paranaguá. Ao relatar tal experiência, ele ressalta que, dos gêneros apresen-

tados, somente o fandango estaria realmente enraizado no Paraná, pois as 

demais manifestações seriam praticadas apenas por colonos catarinenses 

que as teriam herdado de seus ascendentes açorianos (Azevedo, 1973). O au-

tor identifica, contudo, um traço comum entre o folclore catarinense e o pa-

ranaense, qual seja, “uma acentuada tendência para congregar, sob um nome 

genérico, as mais diversas danças e autos populares” (Azevedo, 1973: 64). 

Seguindo, portanto, os mesmos passos de Andrade (1962) e Almeida (1942), 

percebia inicialmente o fandango como um agregado de danças; cana verde, 

chamarrita, anu, tonta, entre outras. 

Já no Caderno de Folclore12 dedicado ao fandango do Paraná, publicado 

postumamente em 1978, Azevedo associa o uso da palavra “marca” à distin-

ção entre as diferentes danças e músicas que integram o fandango. Ele afirma 

ter registrado cerca de trinta marcas, ressaltando ainda a existência de mui-

tas outras com nomenclatura própria a cada região (Azevedo, 1978). Trata-se 

de um dos primeiros registros escritos do termo “marca”, utilizado corriquei-

ramente entre fandangueiros do Paraná para nomear o conjunto dos diferen-

tes ritmos, melodias e coreografias que se distinguem em um fandango. Isso 

sugere uma escuta mais atenta de Azevedo aos seus interlocutores em cam-

po que, embora ainda não nomeados, pouco a pouco ganharão identidade nos 

registros do folclore nacional. A noção de “marca” traz também um sentido 

mais integrado entre estas danças e músicas até então tratadas como unida-

des desarticuladas que remetiam a um passado longínquo.
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De fato, uma das grandes contribuições aos estudos sobre fandango 

oferecida por Azevedo é a elaboração de um extenso inventário das marcas, 

incluindo esquemas gráficos das coreografias e transcrições das músicas em 

partitura. Tal levantamento ainda hoje é recorrentemente citado em pesqui-

sas acadêmicas e culturais sobre fandango. O autor, contudo, não explora a 

diversidade e as variações que ele próprio observa. As marcas são expostas 

a título de demonstração exemplar, sem grandes apontamentos sobre as pos-

síveis distinções apuradas em sua investigação em campo. Percebemos esse 

aspecto como uma tendência de muitos autores das pesquisas folclóricas, que 

fixam suas experiências sem problematizarem contextos e diferenças, ou 

mesmo as dificuldades encontradas na compreensão dos próprios interlocu-

tores. Esses inventários, contudo, acabaram ganhando um caráter prescritivo 

da autenticidade do fandango no decorrer de suas releituras por pesquisas 

que se sucederam, conferindo uma rigidez classificatória que não correspon-

de à realidade que ele próprio reconhece ter vivenciado em campo. 

Os estudos de Azevedo na região de Paranaguá, Morretes e Guaraque-

çaba são contemporâneos aos de Inami Custódio Pinto (1930-2014), folcloris-

ta que ganhou grande projeção no Paraná. Natural de Curitiba, passou a in-

fância em Paranaguá, onde conheceu o fandango: “Então eu tinha nove anos, 

e naquelas noites quentes de Paranaguá, papai, que sempre foi admirador e 

grande folclorista amador, nos levava no miramar, em Paranaguá, onde você 

avistava toda a extensão do Rio Itiberê e parte da Ilha dos Valadares. Ele 

dizia escute Inami: plaplapla papa. Isto é o fandango, é uma dança assim, 

assim e assim” (Custódio Pinto, em depoimento à equipe de pesquisa do Mu-

seu Vivo do Fandango, Curitiba, 2005).

Durante a Segunda Guerra, o pai de Custódio Pinto foi transferido pa-

ra Santa Catarina. Em 1952 ele retornou ao Paraná e, de volta a Paranaguá, 

surpreendeu-se com a desarticulação do fandango, que, segundo ele, teria 

sido alvo de proibições durante o período de guerra. A partir de então, resol-

veu empreender pesquisas sistemáticas sobre o tema. A forma como se en-

volveu com o fandango é bastante emblemática da afetividade e identificação 

com que muitos folcloristas desse período se relacionavam com o campo de 

pesquisa, procurando afirmar a legitimidade de sua atuação.

A primeira coisa que eu fiz foi correr em Paranaguá pra ver o fandanguinho, porque 

eu já fazia parte lá em Florianópolis de todos os grupos folclóricos, carnavalescos. 

Cheguei lá, corri pra lá e cadê? Desapareceu. Daí fui indagando, indagando. [...] Pri-

meiro conheci o Moacir Barbeiro, que tocava com violão, eu disse: “não, não é isso que 

eu quero”. Mas ele tocava todas as marcas de fandango, o Moacir Barbeiro. “Não, mas 

quem toca é o Manequinho da Viola”. Daí ele me passou tudo, eu gravei tudo. Ele sabia 

mais de quinhentas marcas o danado, e eu gravei mais de quarenta rolinhos num 

gravadorzinho. Ele foi me explicando e tal, e aquilo. Imagina quando a gente grava, eu 

era menino e, à medida que ele ia explicando, eu ia vendo tudo aquilo de anos atrás e 

recordando. Eu parecia integrado na coisa, fazia parte da coisa. O Manequinho disse: 

“ah, o mestre aí, o vivão lá que conhece todas as marcas” (Custódio Pinto, em depoi-

mento à equipe de pesquisa do Museu Vivo do Fandango, Curitiba, 2005).
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Tão relevantes quanto seus registros foi o intensivo trabalho de arti-

culação local empreendido por Custódio Pinto. Além de músico e estudioso 

de folclore, ele atuava também como produtor musical e fonográfico em Curi-

tiba. Entre as décadas de 1950 e 1960, aproximou-se progressivamente de 

vários moradores de Paranaguá em busca de conhecedores do fandango, tra-

vando amizade em especial com Manequinho da Viola e Romão Costa (ver 

foto 5 na p. 422).

Eu cheguei em Paranaguá e me disseram: “[o fandango] tá morto e não existe 

mais”. Então o meu esforço foi para desenterrar o folclore. Eu procurava. Ainda 

existia, mas eram só velhinhos que tocavam fandango. Os mais novos já tinham 

esquecido ou não chegaram a conhecer o fandango. [...] Até que encontrei Ma-

nequinho da Viola, que trabalhou nessa companhia de papai. Por coincidência 

ele era, e foi considerado até a sua morte em 1966, o maior mestre violeiro do 

fandango de todos os tempos. O Manequinho me indicou Romão, da Ilha de 

Valadares, que era mestre de dança, muito famoso também. Então, eu levei de 

1952 a 1966, convencendo ele a tocar fandango, porque ele era pescador, traba-

lhava na estiva, inclusive sábado, domingo e feriado. [...] Só em 1964 eu consegui 

formar um grupo em Valadares. Eu fiz a seleção de casais oriundos de Tabaruca, 

do Guaraçu, da Ilha do Teixeira, do Morro dos Ingleses e comecei a ensaiar com 

o conjunto do Manequinho da Viola. Não deu outra: foi um sucesso! Mas faltava 

dinheiro para comprar roupas, construir a casinha do fandango (Custódio Pinto, 

2004: 227).

A atuação de Custódio Pinto no sentido de propor uma nova forma de 

continuidade do fandango com a organização de um grupo, até onde se tem 

notícia, é pioneira na região.13 É curioso, entretanto, notar que apesar de 

afirmar que “somente os velhinhos tocavam”, ele consegue reunir muitos 

jovens e adultos que conheciam as músicas e coreografias (ver foto 6 na p. 

423). 

A tendência em afirmar que “o fandango está morto” ou “é morto” é 

algo ainda hoje corriqueiro especialmente entre fandangueiros de idade mais 

avançada. Esse tipo de fala, além de traduzir um sentimento de nostalgia, é 

também dotada de forte apelo mobilizador junto ao interlocutor, funcionan-

do como um dispositivo eficaz para atrair o interesse sobre o fandango. O 

trabalho de fomento ao fandango proposto por Custódio Pinto parece também 

se utilizar desta estratégia, pautando-se por uma lógica ambígua, que reme-

te à noção de “retórica da perda” proposta por Gonçalves (1997), no sentido 

de que, ao mesmo tempo em que promovia e incentivava o fandango, Inami 

apelava ao risco sempre iminente de desaparecimento para formular as de-

mandas. Entre a exaltação de um purismo autêntico e a lamentação por um 

cenário agonizante, Custódio Pinto amplia as redes de diálogo e articulação 

do fandango com as autoridades e com a imprensa, figurando como porta-voz 

das tradições paranaenses e interlocutor dos ilhéus de Valadares, em muitas 

reportagens alarmantes publicadas em veículos de comunicação no Paraná 

e em São Paulo.



422

a construção social do fandango como expressão cultural popular 
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
02

: 4
07

– 
44

5,
 a

g
o

st
o

, 2
01

6

5. 

Varanda, Felipe.

Mestre Romão Costa em sua oficina de 

tamancos de fandango na Ilha dos Valadares, 

em Paranaguá /PR.

Junho de 2005.

Acervo Museu Vivo do Fandango,  

Associação Cultural Caburé.
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6.

Fotógrafo desconhecido

Apresentação do grupo de fandango formado 

por incentivo do folclorista Inami Custódio 

Pinto com Manequinho da Viola  

(ao centrodos músicos, tocando viola)  

e Romão Costa (ao centro dos dançadores).

Acervo pessoal de Romão Costa.
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Em 1973, o jornal curitibano Correio do Povo publicou a matéria “Folclo-

re – professor fala em extinção”, na qual Custódio Pinto declara: “o folclore 

paranaense, se as coisas continuam como estão, não dura mais de uma ge-

ração”. Na reportagem ele defendia também a autenticidade do fandango e 

sua execução feita com instrumentos artesanais como emblema popular pa-

ranaense, algo diverso do regionalismo gaúcho, onde a recriação do cancio-

neiro popular seria feita por músicos eruditos e instrumentos formalizados. 

Por fim, lamentava: “É uma pena que a gente presencie tudo isso se acaban-

do. Acho que devia pertencer ao patrimônio histórico nacional. Mas se houver, 

sem demora, uma medida para deter esse fim, teremos salvo uma página de 

nossa própria história” (Custódio Pinto, Correio do Povo, 23/08/1973).

“Fandango dá seus últimos passos no Paraná” foi tema de reportagem 

de O Estado de S. Paulo, em 1975, que tratava também do padecimento de Cus-

tódio Pinto na busca de apoio ao folclore.

Assim como o fandango parece estar com os dias contados, esmagado pelos proble-

mas sociais que vão se avolumando (são poucas as famílias da ilha [dos Valadares] 

não atingidas pela praga da mortalidade infantil), o único homem que até há bem 

pouco era capaz de mobilizar os fandangueiros parece, por sua vez, sofrer do mal 

que afeta a vida dos ilhéus – uma indisfarçada indiferença pelo seu trabalho. De fato, 

Inami Custódio Pinto parece constituir o exemplo não muito raro do estudioso que 

não encontra o menor apoio para as suas pesquisas. Com a mesma assiduidade com 

que vem sendo cotejado por políticos e ex-governadores que auxiliam o fandango em 

épocas pré-eleitorais, Inami continua sempre sem apoio para realizar um trabalho 

mais sério. Foi assim várias vezes (Enio Squeff, O Estado de S. Paulo, 05/10/1975). 

Segundo Vilhena (1997), desde os primeiros anos do Movimento, a bus-

ca por recursos para pesquisas e atividades era um desafio, já que os governos 

dos estados se interessavam apenas pelo financiamento de eventos e festivais 

com repercussão pública. Assim, articulações dos folcloristas mais envolvidos 

com a gestão nacional do Movimento haviam levado à criação por decreto, em 

1958, de uma entidade vinculada à administração federal intitulada Campanha 

de Defesa do Folclore Brasileiro (CNFB), cuja expressiva atuação no início dos 

anos de 1960 acabou enfrentando entraves a partir de 1964 (Vilhena, 1997). 

Contudo, segundo Silva (2015), a Campanha conseguiu editar publicações de 

referência como a Revista Brasileira de Folclore (1961-1976) e os Cadernos de Fol-

clore Brasileiro (1964-1986), fundamentando a construção de uma imagem in-

telectual dos estudos de folclore. Em 1976, a CNFB foi integrada à Fundação 

Nacional de Arte (Funarte) sob a nova rubrica de Instituto Nacional de Folclo-

re (INF), e os estudiosos de folclore passaram a contar com mais recursos 

estatais. Novos exemplares dos Cadernos de Folclore foram publicados, conso-

lidando temas de interesse do folclore (Silva, 2015), muitos inclusive editando 

pesquisas empreendidas em décadas anteriores. 

Neste mesmo ano de criação do INF, em 1976, o fandango foi represen-

tado no exemplar de nº 15, intitulado Fandango do Paraná, da coleção Documento 
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sonoro do folclore brasileiro, série de discos compactos dedicada ao mapeamento 

da música folclórica, editada pelo INF/Funarte. As gravações de fandango foram 

realizadas em 1968, por Inami Custódio Pinto com o grupo de Manequinho da 

Viola, e o disco conta com apresentação de Roselys Vellozo Roderjan, outra 

expressiva integrante da Comissão Paranaense de Folclore. A marca regiona-

lista é acentuada e o fandango aparece, portanto, como um indicativo de per-

tencimento que legitima sua versão paranaense. Essas gravações enfatizam o 

“fato folclórico”, figurando a visão coletivista das canções ali registradas, porém 

os grupos e comunidades participantes aparecem devidamente creditados na 

ficha técnica de realização do disco.

Custódio Pinto foi também articulador da participação do fandango no 

mapeamento musical do Brasil empreendido pela gravadora Marcus Pereira 

Discos entre as décadas de 1970 e 1980, que resultou em uma coleção de LPs 

de grande prestígio e repercussão. Os registros musicais reuniam lado a lado 

manifestações populares e ícones da MPB, reforçando traços e peculiaridades 

de uma diversidade revelada por meio do regionalismo (Sautchuk, 2006; Ara-

gão, 2011). Diretor da gravadora e curador da série, Marcus Pereira relata seu 

contato com Custódio Pinto na reportagem “O samba é a desgraça nacional. 

Fazer música regional é nosso caminho certo” (Correio do Povo, Porto Alegre, 

06/03/1977), que enaltece a importância do mapeamento da cultura popular 

brasileira.

Aos trabalhos de Azevedo e Custódio Pinto no registro do fandango 

paranaense somam-se as contribuições de Roselys Vellozo Roderjan (1927-?), 

professora curitibana, mestre em história, que em 1965 ingressou na Comis-

são Paranaense de Folclore, assumindo mais tarde a presidência por longo 

período. Assim como Custódio Pinto, Roderjan também se dedicou ao ensino 

do folclore nas diversas instituições onde atuou.

Na produção intelectual de Custódio Pinto e Roderjan, vemos o fandan-

go com um sentido mais articulado, destacando suas performances e aspectos 

musicais intrínsecos. Ambos têm o cuidado de fazer uso de uma terminologia 

específica relacionada a expressões nativas de descrição e representação do 

fandango, sem, contudo, evitarem o modo prescritivo e generalizante adota-

do também na obra de Azevedo.

O fandango era dançado nos sítios, por ocasião do pixirão quando os vizinhos auxilia-

vam o dono da casa nos trabalhos de roçada ou plantação. O Fandango de finta (arcaís-

mo que quer dizer coleta) é feito em qualquer ocasião, bastando que todos colaborem 

na compra dos preparos. Seus dançarinos chamam-se folgadores ou folgadeiras, porque 

dançam na folga do sábado para o domingo. O Fandango paranaense é formado de 

uma série de danças denominadas marcas, variando a coreografia conforme o nome 

delas (anu, andorinha, chamarrita, domdom, tonta, cana-verde, sabiá, caranguejo, lajeana, vi-

lão de lenço, xarazinho, xará grande, marinheiro etc.). O acompanhamento musical é feito 

com duas violas, uma rabeca e um adufo (pandeiro), confeccionados pelos próprios 

caboclos. Os cantos são tirados pelos dois violeiros, em vozes paralelas, e podem ser 
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tradicionais ou improvisados. Algumas danças são valsadas, executadas arrastando 

os pés, e outras, sapateadas (batidas ou rufadas), entremeadas de valsados e palmas. 

O sapateado é feito pelos homens, com tamancos especiais, e as mulheres dançam 

arrastando os pés, atentas à coreografia. Os sapateados finais são chamados de ar-

remate e seguem-se ao grito de um dos violeiros – “Ô de casa!” (Roderjan, 1981: 30, 

grifos do autor).

Roderjan divergia de Custódio Pinto sobre a inserção do fandango no 

Paraná. Enquanto ele defendia a contribuição direta de espanhóis e portu-

gueses que aportaram em Paranaguá, ela acreditava que sua difusão teria 

partido de açorianos da costa paulista, reconhecendo, assim, haver alguma 

aproximação com o fandango de São Paulo, não mencionada nas pesquisas 

de seus colegas folcloristas do Paraná.

O Fandango do litoral paulista é o que mais se afiniza com o Fandango parana-

ense. Autores paulistas fazem constantes referências ao Fandango do Paraná, 

citando que nossos caboclos iriam até as cidades e povoados do vizinho estado, 

nas romarias, para baterem o Fandango. Alceu Maynard Araújo escreve que, na 

afinação da viola, só os antigos gostavam de usar o ponteado do Paraná e que 

deixaram de usar porque era muito difícil de temperar. Essa e outras referências 

são evidências da interligação das danças do Fandango do litoral de São Paulo 

e do Paraná (Roderjan, 1981: 30, grifos do autor).

Conforme a perspectiva de Roderjan, o fandango do Paraná não se 

funde, entretanto, com o fandango paulista, estão no máximo correlacionados, 

como se a divisa entre os estados fosse algo concreto, que demarcasse tradi-

ções distintas. De fato, embora os folcloristas do Paraná tenham construído 

a trajetória de institucionalização desse campo em seu estado articulados 

com a Comissão Nacional de Folclore e com um cenário intelectual e cultural 

mais amplo, percebemos que há um interesse em preservar a delimitação de 

sua área específica de estudos. A capacidade de realização da Comissão Pa-

ranaense contrastava com um campo de atuação que reconheciam como li-

mitado, afinal muitas das tradições folclóricas que circulavam no estado eram 

tratadas como culturas dos imigrantes e, portanto, não eram consideradas 

parte do escopo de interesse do folclorismo.14 Talvez por isso os membros da 

Comissão Paranaense tenham se voltado com tanta força para aquilo que 

podiam reconhecer nas esferas de seu pertencimento. A maneira como di-

vulgam o fandango, sempre sob a ameaça de um fim próximo, também trans-

parece como um receio sobre as possibilidades e limites de seu próprio cam-

po de atuação. Ao defenderem o fandango, ao mesmo tempo enaltecem e 

socorrem o folclorismo paranaense, construindo a si mesmos como estudio-

sos do tema no cenário nacional.
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O FANDANGO NO MAPA DO FOLCLORE PAULISTA E A  

CARACTERIZAÇÃO DO HOMEM RURAL

Em São Paulo, além de presente na obra de Mário de Andrade (1962, 1975, 1989) 

e de sua discípula Oneyda Alvarenda, o fandango figura com destaque nas 

obras de Alceu Maynard Araújo (1913-1974) e Rossini Tavares de Lima (1915-

1987), dois nomes emblemáticos do folclorismo paulista e nacional. 

Araújo percorreu uma extensa trajetória ligada à educação, tendo ob-

tido o título de doutor em Antropologia Social na Escola Livre de Sociologia 

e Política, onde a etnografia e os métodos de pesquisa antropológica ganha-

ram relevância, especialmente a partir de 1939, quando Donald Pierson tor-

nou-se professor (Cavalcanti, 2009). Auxiliar de Donald Pierson e Emilio Wil-

lens e, mais tarde, também professor da Escola, Alceu Maynard Araújo se 

dedicou ao longo da vida tanto aos estudos de comunidade e às pesquisas 

sociológicas como aos estudos de folclore. Desempenhou um trabalho de fô-

lego que extrapolou a perspectiva regionalista, publicando, dentre outros, 

três volumes dedicados ao Folclore Nacional. Edison Carneiro ressalta que, 

assim como Câmara Cascudo, Araújo, mesmo tendo se ligado às Comissões 

de Folclore, preferia desenvolver seus trabalhos com maior autonomia (Car-

neiro, 1962). 

Entre 1946 e 1947, Araújo desenvolveu estudos de campo sobre a dan-

ça do fandango em Cananeia, no litoral sul paulista. Seu texto apresenta 

termos como “sociabilidade” e “histórias de vida” e o fandango aparece tam-

bém como “reunião social” (Araújo, 2004: 164-167). Contudo, seu viés acadê-

mico não se sobrepõe ao olhar romântico e idealista, capaz de enxergar de 

forma apaixonada o campo de estudos ao qual se dedica. 

Costuma-se dizer que o povo da roça é um povo triste e indolente e que seus cantos 

são tristonhos. Entretanto, são inexatas tais afirmações eivadas de etnocentrismo. O 

nosso rurícola não é triste nem tampouco indolente. A indolência que lhe atribuímos 

é certamente devido à comparação que fazemos como nosso modus vivendi, governa-

do pela rigidez mecânica e inflexível dos ponteiros do relógio. Somos mais tristes do 

que eles, pois vivemos a comprar a nossa alegria, as nossas diversões, nas filas dos 

cinemas etc. O rurícola sabe aproveitar muito bem as horas de lazer. Depois de um 

dia de trabalho, de um mutirão, que é um jogo coletivo, vêmo-lo “rufar” os pés num 

fandango, a noite toda, sem dar mostras de enfado ou cansaço. As suas modas são 

alegres e jocosas, buliçosas, inspiradas nas coisas cotidianas, às quais emprestam 

um sabor satírico. Suas músicas se nos apresentam tristes porque é a nossa própria 

alma que decanta a saudade de algo que foi nosso e hoje não mais temos, isto é, 

aquela plenitude de vida em contato com a natureza que o caipira e o caiçara ainda 

possuem. Cananeia, com seu luar inigualável, com suas crianças brincando de roda 

nas ruas, seus pescadores cantando em seus barcos sob o ritmo undiflavo15, aquele 

conjunto de harmonia, cor, luz e singeleza, quase chega a dificultar o pesquisador 

que se sente envolvido numa atmosfera de poesia e romance (Araújo, 2004:146-147).

No mapeamento de Araújo, mais uma vez, o fandango aparece classifi-

cado como dança brasileira, acompanhado de inventário de cerca de vinte 
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danças que presenciou em bailes de fandango realizados em Cananeia. A nar-

rativa de Araújo elucida contextos de pesquisa, descreve interlocutores e ten-

ta criar pontes entre o fandango e outras manifestações no litoral norte e no 

interior de São Paulo, procurando similitudes para além da nomenclatura. 

Embora sejam breves apontamentos, ele confronta sua experiência em Cana-

neia com a de outros lugares, sendo, portanto, menos prescritivo e generalista 

do que as notas de Azevedo (1975, 1978). Araújo tece ainda comentários sobre 

o estreitamento das relações entre fandangueiros do Paraná e de São Paulo, 

relatando que aqueles participavam anualmente da romaria de Bom Jesus de 

Iguape, no litoral paulista, época em que eram feitos muitos fandangos.

Alceu Maynard Araújo foi contemporâneo de Fernando Corrêa de Aze-

vedo nas pesquisas de campo sobre fandango e nas atividades junto ao Mo-

vimento Folclórico, contudo, talvez em função da dinâmica regionalista que 

organizava a atuação em torno do folclore nacional, não parece ter havido 

colaborações mútuas entre suas pesquisas. Já com as pesquisas em território 

paulista feitas por Mário de Andrade, Araújo (2004: 161) cotejou dados, com-

parando seus registros de dandãos com notas feitas em 1928 por Mário de 

Andrade (1962), identificando modas semelhantes. 

As pesquisas de Rossini Tavares de Lima no litoral paulista são poste-

riores àquelas de Araújo e se desenvolveram sob o anseio de uma investida 

em campo com território delimitado, equipe multidisciplinar e estrutura mais 

ampla. Em 1959, como membro da Comissão Paulista de Folclore, ele deman-

dou à Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro recursos para um levanta-

mento do folclore em municípios do litoral norte com enfoque nas seguintes 

danças e folguedos: Fandango, Chiba, Caiapó, Congada, Boizinho, Folia do 

Divino e Folia de Reis. Seu intuito seria o de realizar, após essa primeira 

etapa, novas investidas no litoral sul, mas os recursos viabilizados somente 

recobriram a primeira, no litoral norte.

A equipe de pesquisa organizada compreendeu múltiplas habilidades. 

Rossini Tavares de Lima esteve à frente na função de coordenador e relator, 

acompanhado de três pesquisadores de campo, um fotógrafo, um cinegrafis-

ta, um técnico de gravação e ainda dois folkmusicistas.16 Embora os resulta-

dos registrados em produção textual coletiva no livro O folclore do litoral norte 

de São Paulo tenham um caráter mais de inventário do que propriamente de 

análise, a preocupação com o rigor e a formalidade investigativa é notória. 

Tais registros descrevem de forma pormenorizada as técnicas de utilização 

dos instrumentos, afinações e recursos utilizados pelos músicos e desenhos 

esquemáticos de algumas das danças presenciadas. A riqueza de detalhes 

contrasta, entretanto, com a impressão de “decadência” das danças registra-

das por parte da equipe. Limitam-se, contudo, à utilização de dados recolhi-

dos em campo, sem menção a outras pesquisas já desenvolvidas, nem mesmo 

as de Alceu Maynard de Araújo. 
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Um aspecto relevante das pesquisas desenvolvidas por Araújo e Tava-

res de Lima se refere a uma maior preocupação em caracterizar o homem e 

seu meio social. Os estudos do folclore paranaense estavam mais preocupa-

dos com a manifestação em si, sua origem e sua forma. Em O folclore do litoral 

norte de São Paulo, Tavares de Lima e sua equipe assim descrevem a população 

litorânea paulista:

[...] moderadamente mestiçada e possui como tipo característico o caiçara ou mame-

luco do litoral, que difere do morador das praias a oeste de Santos ou do mixuango 

fluminense pelo predomínio do branco ibérico sobre os outros elementos. Difícil é es-

tabelecer a contribuição de sua etnia. Entretanto, seja racial e mesmo culturalmente 

falando, a maior parece ser a de portugueses. Os africanos que, em 1835, correspon-

diam a 37,6 por cento da população, e hoje não chegam a 8, deixaram contudo, pro-

fundas marcas na cultura caiçara. [...] na atualidade, seu habitante, um tanto isolado, 

possui um baixo nível de vida, exercendo, na maioria, suas atividades como pescador 

e agricultor, em precárias condições. Planta mandioca, banana, cana-de-açúcar etc., 

as duas primeiras pela importância que possuem para a sua subsistência. A principal 

atividade do caiçara, porém, é mesmo a pesca, no geral realizada com técnicas pri-

mitivas. Ultimamente, no entanto, chega a exercer outras funções, em consequência 

do turismo que se alastra pela região. Na zona rural e até mesmo pelas cidades e 

bairros mais desenvolvidos, é comum vê-lo, franzino e magro, com camisa e calça, 

chapéu de palha à cabeça, pés descalços. Sua casa é quase na generalidade feita de 

pau-a-pique e apresenta no interior alguns pobres trastes domésticos (Tavares de 

Lima et al, 1981: 21).

Na caracterização do folclore, percebemos que é recorrente uma dua-

lidade que distingue o homem do interior e do litoral. Nos estudos de folclo-

re paranaense essa tipificação aciona categorias mais genéricas como “praiei-

ros” e “caboclos” – a primeira relacionada ao meio e a segunda à mestiçagem 

do branco com o índio. Já a terminologia que predomina nos estudos sobre 

fandango em São Paulo dialoga com os termos “caiçara” e “caipira”, categorias 

que foram também temas de estudo das ciências sociais e que, ainda hoje, 

participam intensamente do contexto social do fandango. (ver foto 7 na p.430 

e foto 8 na p. 431)
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7. 

Varanda, Felipe.

Grupo Violas de Ouro de São Paulo Bagre,  

de Cananeia/SP, o primeiro grupo de 

fandango formalmente constituído na litoral 

paulista, na década de 1990, por estímulo  

ao um convite à participação no programa 

Viola, minha Viola, apresentado por Inezita 

Barroso, na TV Cultura.

Junho de 2005.

Acervo Museu Vivo do Fandango,  

Associação Cultural Caburé.
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8. 

Varanda, Felipe.

Grupo de fandango formado por integrantes 

da Associação Jovens da Juréia, entidade 

sediada em Iguape/SP. que atua em  

prol de comunidades caiçaras na região  

onde foi criada na década de 1980 a Estação 

Ecológica da Juréia Itatins, unidade de 

conservação que restringe a presença  

de moradores tradicionais.

Junho de 2005.

Acervo Museu Vivo do Fandango,  

Associação Cultural Caburé.
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Entre os anos de 1930 e 1960, no processo de formação das ciências 

sociais no Brasil, as noções de “caiçara” e de “caipira” ganharam lugar no 

ambiente acadêmico, em especial entre os estudos de comunidade, em pes-

quisas desenvolvidas por Emilio Willens (2003), Antonio Candido (2001), Gio-

conda Mussolini (1980), entre outros. Em que pesem as diferenças de métodos 

e abordagens entre os estudos de comunidade e os estudos de folclore, ambos 

caracterizam-se pela prática etnográfica, valorizando a presença do pesqui-

sador em campo para o conhecimento do objeto de estudo. Tais estudos f lo-

resceram no Brasil em um período de fronteiras acadêmicas mais suaves e 

de intenso trânsito intelectual. Em São Paulo, a confluência entre os estudos 

de folclore e os debates sobre o pensamento social foi ainda mais intensa no 

processo de organização do campo das ciências sociais, haja vista o trabalho 

pioneiro empreendido por Mário de Andrade, Claude e Dina Lévi-Strauss na 

articulação da Sociedade de Etnografia e Folclore, fundada em 1936, da qual 

participaram intelectuais que transitavam amplamente entre as ciências so-

ciais e os estudos de folclore (Soares, 1983; Valentini, 2010). Talvez por esta 

configuração intelectual, o fandango tenha emergido de modo muito diferen-

te nas pesquisas folclóricas realizadas em São Paulo, figurando apenas como 

parte de processos culturais e sociais mais amplos que caracterizam certos 

modos de vida de populações tradicionais “caiçaras” ou “caipiras”. Já nos 

estudos paranaenses, o fandango emergiu como uma expressão singular que 

conquista contornos estéticos e classificatórios cada vez mais precisos, tor-

nando-se emblemática da própria ideia de “folclore paranaense”. 

ALGUMAS CONSIDERAÇõES

Em seu estudo sobre o Movimento Folclórico Brasileiro, Vilhena (1997) analisou 

os motivos do fracasso da almejada consolidação da disciplina folclórica como 

campo específico no ambiente acadêmico. O distanciamento entre os estudos 

de folclore e as ciências sociais perpassam divergências de projetos institu-

cionais, métodos e modelos de ciência. Como efeito deste processo de distan-

ciamento, as ciências sociais relutam em reconhecer estes estudos como par-

te do processo histórico de sua consolidação como disciplina e, por certo tem-

po, afastaram-se dos próprios temas abarcados pela noção de folclore (Vilhe-

na, 1997; Cavalcanti, 2012a). Contudo, conforme destaca Cavalcanti (2012a), o 

dinamismo e a permanência destas expressões e práticas associadas à con-

cepção de folclore acabaram por tornar inevitável o interesse de novas gera-

ções de cientistas sociais em tomá-las como campo de investigação. 

Isso faz com que os fatos folclóricos sejam re-integrados nas análises contemporâne-

as carregados de ilusão, em especial a ilusão do arcaísmo. Eles são ainda fortemente 

vistos como, de alguma forma, correspondendo a sobrevivências de outrora, indican-

do difusamente níveis primitivos de nossa própria forma de ser, as tão decantadas 

“raízes”. Ora, esse tipo de visão, sub-repticiamente integrado nos estudos contempo-
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râneos sobre o assunto, produz o eficaz efeito de sedução e exotização característicos 

do arcaísmo: a ideia de que esses fatos chegaram, ou deveriam ter chegado, até nós 

tal e qual foram no passado (Cavalcanti, 2012b: 371-372).

Com efeito, esse aspecto nostálgico se ref lete não apenas em novas 

pesquisas, mas também nas narrativas daqueles que estão envolvidos com 

o fandango. São falas que enaltecem tempos antigos, em geral imprecisos, e 

que se ressentem de conhecimentos e saberes não mais praticados, mesmo 

diante da vitalidade da prática contemporânea do fandango, em uma indis-

solúvel tensão entre passado e presente. As narrativas de memória remetem 

a tempos de exuberância e harmonia, e o risco do desaparecimento é uma 

das principais argumentações que fundamentam as demandas de apoio, co-

mo se o fandango vivesse sob um contínuo processo de subtração. O exercí-

cio de retomar a trajetória de construção social do fandango como tema de 

interesse nos permite compreender a dinâmica do fandango na atualidade, 

as formas de sociabilidade que produz e suas estratégias de inserção em 

outras esferas na vida social. 

Percebemos que as perspectivas pelas quais o fandango foi registrado 

e elaborado na trajetória dos estudos de folclore estão simultaneamente pre-

sentes em sua compreensão contemporânea marcando dualidades e tensões. 

O enaltecimento das origens europeias, recorrente nos registros paranaenses, 

convive com a perspectiva de enraizamento especialmente simbolizada pela 

noção de cultura caiçara, enfatizada em meio às pesquisas realizadas em São 

Paulo, que ganhou ainda maior relevância a partir das décadas de 1960 e 1970 

no contexto de disputas territoriais em lutas contra a especulação imobiliária 

e a expulsão de populações nativas por meio da criação de unidades de con-

servação ambiental na região litorânea (Diegues, 2000, 2004; Pimentel, 2010).

A noção da fandango como um bem nacional que aparece originalmen-

te em Mário de Andrade (1928) também caminha lado a lado com a perspec-

tiva regionalista acentuada pelo Movimento Folclórico. Este aspecto simulta-

neamente local e nacional aparece hoje nas políticas de registro do patrimô-

nio imaterial brasileiro, que retomam e atualizam algumas práticas de inven-

tário e salvaguarda inauguradas pelo Movimento. O fandango, registrado em 

2012 pelo IPHAN, após um longo processo dialógico com as comunidades locais, 

foi cunhado pela nomenclatura “fandango caiçara”, tendo o seu sítio identi-

ficado no litoral dos territórios paulista e paranaense (Corrêa, 2013).

No Paraná, a interação de fandangueiros com folcloristas foi intensa 

e produziu novas formas de organização da sociabilidade festiva caracterís-

tica do fandango. Os folcloristas procuraram traduzir, por vezes de maneira 

prescritiva, traços que apontavam uma suposta autenticidade do fandango 

paranaense. Algumas das características do fandango são enfatizadas e cons-

truídas nesse processo de interação, como, por exemplo, um certo tipo de 
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moralidade, que para os folcloristas seria fruto do aspecto iminentemente 

familiar do fandango em um notável contraste com os registros disponíveis 

para o século XIX.

Vianna (1995) indicou a importância da participação de intelectuais na 

inserção do samba em outras esferas da vida social como fator que contribuiu 

para a sua notoriedade como emblema nacional no início do século XX. Vimos 

a existência de processo semelhante, ainda que sob o recorte estadual, con-

duzido pelos folcloristas paranaenses no que tange à emergência do fandan-

go como emblema de uma identidade popular tradicional do Paraná. Quase 

todos os nomes expressivos do folclorismo paranaense se envolveram ao 

longo de suas vidas em atividades pedagógicas e, portanto, tiveram grande 

inf luência na formação de um olhar sobre o fandango. Contudo, a interação 

dos folcloristas com seu campo de pesquisas abriga tensões, pois, na medida 

em que tentam apoiar e incentivar o fandango, acabam por intervir nas di-

nâmicas próprias de organização social que conferiam à manifestação o as-

pecto “espontâneo” que tanto prezavam. Para os folcloristas do Paraná, o 

desenho ideal do fandango como expressão autêntica e harmônica de famílias 

caboclas e litorâneas parece f lutuar num lugar incerto no tempo, fruto de 

construções ideológicas, situando-se após sua conformação nacionalizante 

e antes dos efeitos avassaladores da modernidade. 

Embora o fandango seja uma expressão comum em territórios litorâ-

neos contínuos do Paraná e de São Paulo, muitos aspectos distinguem sua 

construção social e territorial de um estado para o outro. Enquanto no Para-

ná percebemos a busca de uma identificação mais ampla com um projeto de 

identidade cultural para o estado no conjunto da nação e a ênfase em suas 

peculiaridades artísticas e culturais, em São Paulo o fandango é visto de 

modo menos nítido como participante de certos nichos identitários especí-

ficos que compõem a formação da cultura tradicional paulista. Os próprios 

folcloristas paranaenses e paulistas ocupavam lugares distintos nos cenários 

artístico e intelectual local. No Paraná, é notório o vínculo dos estudiosos de 

folclore com o campo das artes, já os folcloristas paulistanos têm maior trân-

sito nos campos de confluência entre o folclore e as ciências sociais.

É relevante notar que grande parte dos folcloristas alerta para a ca-

rência documental e para a necessidade de ampliar os mapeamentos sobre 

o folclore no país. Contudo, tal percepção não parece ter gerado diálogos mais 

sistemáticos entre a vasta bibliografia produzida. Recorrentemente o f luxo 

de informações citado pelos diferentes autores se refere somente às definições 

de terminologia e raramente se cotejam os dados obtidos nas pesquisas de 

campo. Parece haver nos estudos de folclore uma tensão produzida por certo 

sentimento de insuficiência das pesquisas somado a uma ansiedade em reu-

nir dados que estão sempre prestes a se perder. Em certa medida, tal visão 

se perpetua na atualidade das políticas públicas de patrimônio cultural ima-
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terial, em práticas que reforçam a urgência da documentação de certas ma-

nifestações populares, sob pena de perda irreparável de informações. De 

fato, esse sentimento pode se justificar, especialmente, porque a lógica de 

trabalho ainda segue processos muito semelhantes, com ênfase na coleta de 

material. Assim, pessoas ligadas às práticas populares são recorrentemente 

entrevistadas em projetos de documentação muitas vezes similares. Por ou-

tro lado, há verdadeiramente um caráter inesgotável em qualquer processo 

de documentação, já que o repertório humano, e suas variações entre a me-

mória e a inventividade, jamais será apreendido nas pesquisas sobre o fan-

dango com a mesma complexidade que podemos experimentar no convívio 

com seus praticantes.

Cabe ainda salientar algumas peculiaridades da atuação do folclorista 

Inami Custódio Pinto junto ao fandango no Paraná. É notório o longo período 

de sua vida que dedicou ao tema, envolvendo-se de forma significativa em 

redes locais de relações, especialmente em Paranaguá, e travando amizades 

com os fandangueiros Manequinho da Viola e Romão Costa. Essas relações 

parecem ter sido também determinantes nas construções e mudanças de seu 

próprio olhar sobre o fandango, ampliando seu comprometimento com o cam-

po e as pessoas que dele participavam. Apontamos, assim, que o ethos foclo-

rista proposto por Vilhena (1997) – que o autor formula a partir das redes de 

cordialidade entre estudiosos, celebradas em congressos e festivais, e também 

das formas de participação e identificação dos estudiosos com os temas e 

objetos do folclore – pode ser também pensado, em alguns casos, a partir de 

inf luências dos próprios interlocutores nas trajetórias intelectuais de estu-

diosos, ampliando, desta forma, nosso entendimento sobre o escopo das redes 

de relações e inf luências mútuas formadas pela concepção de folclore.

Recebido em 04/09/2015 | Aprovado em 03/12/2015
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 NOTAS

1 Este artigo é um desdobramento do primeiro capítulo de 

minha dissertação de mestrado intitulada Vamos fazer um 

fandango: arranjos familiares e sentidos de pertencimento em 

um dinâmico mundo social (PPGSA/UFRJ, 2013) com orienta-

ção da Profa. Maria Laura Cavalcanti e banca composta 

pelos Profs. Marco Antonio Gonçalves e Renata de Sá Gon-

çalves. Também revi e aprofundei algumas das questões 

em comunicações orais apresentadas na oficina de pes-

quisa Antropologia dos Estudos de Folclore, coordenada 

pela Profa. Maria Laura Cavalcanti (RISU/PPGSA, 2014), e 

no Fórum de Antropologia e Estudos de Folclore coorde-

nado pelos Profs. Oswaldo Giovannini Jr. e Wagner Chaves 

(REA/ABANNE, 2015). A todos agradeço pelas leituras, 

oportunidades e comentários ao trabalho.

2  Especialmente os municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá 

e Morretes, no Paraná; Cananeia e Iguape, em São Paulo.

3  Pereira (2006), em “Breve bibliografia comentada sobre o 

fandango sulista: de dança brasileira a baile caiçara dos lito-

rais do Paraná e de São Paulo” propõe a organização da 

bibliografia produzida sobre o fandango sulista a partir de 

três grandes períodos que configuram temas e perfis de 

interesse: (i) “relatos de viajantes e naturalistas; (ii) “es-

tudos de folclore e cultura popular”, que subdivide em 

primeiros estudos e estudos monográficos, e (iii) estudos 

contemporâneos, com ênfase em investimentos mais sis-

temáticos em campo. O presente artigo deve em muito à 

organização e análise preliminar dos estudos sobre folclo-

re feitos pelo antropólogo e amigo Prof. Edmundo Pereira.

4  É importante ressaltar que os autores envolvidos nos pro-

cessos de mapeamento do folclore brasileiro diferenciam 

duas categorias de fandango. Além do fandango identifi-

cado entre os estados do Sul-Sudeste, registram também 

um outro fandango da região Norte-Nordeste, relacionado 

às cheganças e marujadas. Embora a nomenclatura seja 

similar, não são traçadas aproximações entre ambos.

5  Há, em ambas as publicações, também outro tópico dedi-

cado às “danças dramáticas”.

6  Pereira fundamenta sua pesquisa na legislação dos mu-

nicípios paranaenses durante o período imperial.
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7  Em artigo sobre os folguedos do boi no Brasil, Cavalcanti 

(2012b) chama a atenção para a vitalidade das pesquisas 

e publicações de Mário de Andrade na construção da ideia 

de dramaticidade como aspecto essencial dessas mani-

festações. Embora não corresponda por completo ao fato 

vivo, a perspectiva andradiana de “auto dramático” foi a 

tal ponto tomada como referência para definição da brin-

cadeira do boi que, ainda hoje, pode ser percebida nos 

relatos de seus próprios atores sociais como celebração 

de um passado ideal afetado pela modernidade.

8  O Simpósio foi instalado em 25 de agosto de 1967, sob a 

presidência de Renato Almeida, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura/UNESCO. Algu-

mas comunicações foram transcritas na Revista Brasileira 

de Folclore, 7/19, set. /dez. de 1967 – edição comemorativa 

dos vinte anos de existência da Comissão Nacional de 

Folclore.

9  Segundo a Carta do Folclore Brasileiro (1951): “constitui o 

fato folclórico a maneira de pensar, sentir e agir de um 

povo, preservada pela tradição popular e pela imitação, e 

que não seja diretamente influenciada pelos círculos eru-

ditos e instituições que se dedicam, ou à renovação e con-

servação do patrimônio científico humano, ou à fixação 

de uma orientação religiosa e filosófica”.

10  Sobre as pesquisas de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, ver 

Mendonça (2007) e Barros (2013).

11  Segundo o autor, suas pesquisas (ou “coletas”) foram rea-

lizadas nas seguintes colônias de pescadores da baía de 

Paranaguá: Costerinha (foz do rio Guaraguaçu), Pontal do 

Sul (praia do Leste, no Município de Paranaguá) e rio do 

Medeiros. Seus estudos foram publicados sob o título “As-

pectos Folclóricos do Paraná”, em 1975, nos Cadernos de 

Artes e Tradições Populares, 2, do Museu de Arqueologia e 

Artes Populares da Universidade Federal do Paraná. A par-

te sobre fandango foi reeditada sob o título de “Fandango 

do Paraná” como conteúdo do Caderno de Folclore, 23, da 

Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, em 1978.

12  Segundo Silva (2015), os Cadernos de Folclore foram publica-

dos de 1961 a 1986, primeiramente pela Campanha de Defe-

sa do Folclore Brasileiro, depois renomeada Instituto Na-
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cional de Folclore, ajudando a consagrar grandes temas de 

interesse do folclore nacional, bem como seus estudiosos.

13 A proposta de formação de grupos a partir da reunião de 

praticantes e conhecedores de fandango foi posteriormen-

te seguida por Helmosa Salomão Richter, professora e 

entusiasta do folclore na cidade de Morretes. Na década 

de 1970, ela reuniu moradores de bairros rurais do muni-

cípio para a formação de um grupo que passa também a 

ser representante da cultura paranaense em eventos e 

festivais até mesmo fora do estado. A partir da década de 

1990 muitos grupos são formados na região, como o Violas 

de Ouro de São Paulo Bagre, de Cananeia (SP), o Grupo 

Folclórico Mestre Romão, em Paranaguá, com jovens dan-

çadores de Paranaguá (PR). Atualmente, há uma grande 

profusão de grupos, cada qual a seu modo, somente com 

músicos, incluindo ou não a presença de dançadores, e 

até mesmo só com dançadores e música mecânica. 

14 Em 2004 coordenei, juntamente com Claudia Marcia Fer-

reira, diretora do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular, uma reunião em Curitiba, no Paraná, preparató-

ria para o I Seminário Nacional de Políticas Públicas para 

as Culturas Populares, realizado em 2005, em Brasília, 

pelo Ministério da Cultura. Na ocasião, evidenciou-se que 

o posicionamento das expressões folclóricas imigrantes 

no cenário paranaense ainda era um tema delicado e po-

lêmico. Havia representantes de grupos de dança e casas 

de descendentes de imigrantes (italianos, alemães, ucra-

nianos e espanhóis) que destacavam sua nacionalidade 

brasileira e, portanto, reivindicavam sua participação nas 

políticas para as culturas populares formuladas no Brasil.

15 Termo poético, que tem ondas ou ref lexos áureos.

16 Os folkmusicistas foram o maestro Cesar Guerra Peixe e 

a pesquisadora Kilza Setti, que publicou posteriormente, 

em 1984, uma extensa etnografia da música popular cai-

çara no litoral norte de São Paulo, fruto de seu doutora-

mento em Antropologia Social na Universidade de São 

Paulo.
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO FANDANGO  

COMO EXPRESSÃO CULTURAL POPULAR E TEMA  

DE ESTUDOS DE FOLCLORE

Resumo 

O artigo propõe um olhar antropológico sobre a profunda 

participação dos estudos de folclore e de categorias usa-

das por estes estudiosos nas construções de sentido e di-

nâmicas do fandango, expressão popular comum no litoral 

sul e sudeste brasileiro, especialmente nos estados do Pa-

raná e de São Paulo. Revisitando obras e processos de pes-

quisa empreendidos por Mário de Andrade, Renato Almei-

da, Fernando Corrêa de Azevedo, Inami Custódio Pinto, 

Alceu Maynard Araújo, Rossini Tavares de Lima, entre ou-

tros, procuro elucidar, a partir do fandango, suas diferen-

tes concepções e projetos no tratamento dado a questões, 

estratégias e práticas caras ao folclorismo, como patrimo-

nialização, regionalismo, risco, rumor e resgate. Proponho 

ainda pensar sobre como tais autores articularam, cada 

um em seu tempo e a seu modo, os estudos de folclore 

com os campos das artes e das ciências sociais.

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF THE FANDANGO 

AS A POPULAR CULTURAL EXPRESSION AND 

THE THEME OF FOLKLORE STUDIES 

Abstract

This article proposes an anthropological reading of the 

broad participation of Folklore studies and the categories 

used by Folklore scholars in constructing the meaning and 

dynamics of the Fandango, a popular cultural expression 

in the Southern and Southeastern Brazilian coast, particu-

larly the states of Paraná and São Paulo. Taking the Fan-

dango as a reference, the work and research carried out 

by Mário de Andrade, Renato Almeida, Fernando Correa de 

Azevedo, Inami Custodio Pinto, Alceu Maynard Araújo, 

Rossini Tavares de Lima, and others are revisited. The 

analysis aims to illuminate the different conceptions and 

projects held by these authors regarding issues, strategies 

and practices typical of Folklorism such as patrimonializa-

tion, regionalism, risk, rumor and rescue. I propose, in ad-

dition, a reflection on how each of them, in his own con-

text and manner, articulated Folklore Studies with the 

fields of the Arts and Social Sciences.
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Estudos de folclore; 

Cultura popular; 

Fandango; 

São Paulo; 

Paraná.
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Popular culture;
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No final de 2015 os “arrastões” nas praias cariocas voltaram a ser notícia. 

Para alguns, tal situação teria base estrutural e seria fruto de uma sociedade 

desigual e racista. Para outros, tratar-se-ia de um problema de polícia e or-

dem pública.

Acredito que devemos, sim, considerar as condições estruturais para 

melhor entendermos o que acontece no mundo e em nossa cidade. Contudo, 

existe sempre o risco iminente de explicarmos o social pelo social, como 

alertou Latour (2005). Muitas vezes o caminho que leva condições estruturais 

a gerarem ações não é considerado a contento. O objetivo deste texto é ex-

plorar, ainda que de maneira incompleta, como a estrutura social se relacio-

na com a prática cultural trazendo para o centro do debate um componente 

por vezes pouco lembrado: o afeto. 

Não estou interessado em pensar nas causas do arrastão, mas no en-

gajamento com a música funk. Neste caso, provavelmente o leitor deve estar 

se perguntando por que então comecei este artigo mencionando os “arrastões”.

As primeiras aparições de discussões sobre “arrastões” na imprensa 

nos anos 1990 estiveram relacionadas ao funk. Manchetes como “Movimento 

funk leva desesperança” e outras semelhantes ajudaram a criminalizar o 

funk, descrevendo como jovens “funkeiros” causavam pânico nas praias da 

Zona Sul, uma das áreas mais ricas e turísticas do Rio de Janeiro (Yúdice, 

2003; Herschmann, 2005; Lopes, 2011; Facina, 2014). Apesar da narrativa jor-
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nalística se tornar mais ambígua a partir do final dos anos 1990, conforme a 

classe média começa a aderir ao estilo, o funk continua a figurar como um 

elemento associado a condutas criminosas (Lopes, 2011). Contudo, para ser 

assimilado pela imprensa, uma divisão é introduzida e o funk passa a ser 

distinguido entre o “funk do bem” e o “funk do mal” (Lopes, 2011: 50).

Estruturas sociais se articulam com um sentimento afetivo de reco-

nhecimento ou de falta de reconhecimento por parte da juventude carioca. 

As políticas públicas implementadas pelo Estado do Rio de Janeiro – neste 

caso me refiro principalmente às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) – não 

só deixaram de lado o jovem como reprimiram locais e eventos onde o jovem 

morador de favela pode se expressar e sociabilizar, como os bailes funk (Fa-

cina, 2014; Facina & Passos, 2015). O projeto da UPP consiste na ocupação 

permanente de favelas do Rio de Janeiro por policiais. Nos últimos anos, crí-

ticas relativas aos abusos cometidos por policiais locados nestas Unidades 

se tornaram cada vez mais frequentes, principalmente depois do caso Ama-

rildo, pedreiro morto e torturado pela polícia (Ganem Misse, 2014). 

Utilizo aqui materiais da minha pesquisa de doutorado coletados entre 

2011 e 2014, quando realizei observação participante no Rio de Janeiro em 

eventos políticos e culturais ligados ao funk, bem como 24 entrevistas se-

miestruturadas. Dentre o material coletado, destacarei eventos específicos 

e entrevistas com jovens dançarinos de passinho, ainda que eu mencione 

também entrevistas com MCs, DJs e produtores. 

As entrevistas com dançarinos são especialmente ilustrativas da im-

portância de se estudar o que Nettleton (2013) denominou capital existencial. 

Por se tratar de uma atividade praticada por jovens, o estudo do passinho 

tem o potencial de esclarecer como repertórios utilizados hoje por comuni-

dades afetivas de dançarinos podem ter um impacto no futuro. Defendo, ao 

longo deste texto, a importância de se considerar não apenas capitais que 

geram valor a partir de apropriações individuais, mas também uma forma de 

capital capaz de gerar valor partindo de formações coletivas, o capital exis-

tencial. 

O habitante de favela, incluindo o jovem, ainda luta para ser reconhe-

cido como “gente” (Perlman, 2010), como alguém que existe. Não apenas um 

espectro que vez ou outra ronda áreas ricas da cidade provocando desespero. 

Consequentemente, a produção cultural nestas áreas encontra dificuldades 

para se afirmar e adquirir legitimidade. Aqueles envolvidos com o funk fre-

quentemente se veem obrigados a defender a cultura que produzem recor-

rendo à sua conveniência. Inspirando-me em Yúdice (2003), questiono quais 

são as conseqüências de se pensar o funk hoje pela perspectiva da conveni-

ência da cultura. 

Nas próximas duas seções me empenho em explicitar as bases teóricas 

da argumentação que elaboro. Primeiro, discuto as noções de capital existen-
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cial, reconhecimento e afeto. Em seguida, desenvolvo a relação entre os con-

ceitos de afeto e differance, ressaltando a importância desta relação para a 

compreensão do conceito de capital existencial e da demanda por reconhe-

cimento de artistas que produzem funk. Passo então a descrever na seção 

seguinte um estilo de dança marcado pela mistura criativa de diversas in-

f luências chamado passinho. Nesta mesma seção, discuto um encontro rele-

vante para o meu argumento, narrado a mim por dois dançarinos. Este en-

contro exemplifica como os dançarinos de passinho assumem um papel de 

liderança e reconhecimento entre seus pares.

Em seguida, passo a considerar a relação entre aqueles que dançam 

passinho e “outros”, como produtores, jornalistas e alguns indivíduos esco-

lhidos para julgar o passinho em concursos de dança, discutindo também 

como o passinho se relaciona com a formação de comunidades afetivas, as 

quais são relevantes para a geração de capital existencial. Por fim, concluo 

que a própria necessidade de se defender o funk como algo útil já evidencia 

preconceitos existentes contra o estilo. 

CAPITAL EXISTENCIAL, RECONHECIMENTO E AFETO

Introduzo nesta seção três conceitos: capital existencial, reconhecimento e 

afeto. Parto destes conceitos para propor uma perspectiva crítica ao pensa-

mento de Bourdieu sem descartar suas contribuições. Esta perspectiva visa 

também resgatar elementos da sua teoria negligenciados por apropriações 

posteriores. Tais elementos, apresentados no livro Meditações pascalianas 

(Bourdieu, 2001), podem ser sintetizados na ideia de um modelo disposicional 

em que o afeto e o corpo ganham proeminência. Estas instâncias não foram 

ignoradas pelo pensador francês, mas a proliferação na literatura de termos 

como capital econômico, capital cultural e capital social indicam um viés 

economicista na apropriação de seu pensamento.

Por exemplo, a noção de habitus remete a disposições internalizadas 

corporalmente por indivíduos, tomando também a forma de expectativas que 

são confirmadas ou frustradas. Este processo, que também é parte de uma 

trajetória, gera um conhecimento prático e afetivo do mundo que permite a 

todos nós agirmos não no âmbito de uma racionalidade cartesiana, mas guia-

dos por ações que apenas ganham sentido dentro de um determinado campo. 

Contudo, tal adequação entre ações estruturadas por um habitus e campos 

diversos (como o campo das artes) é marcada pelo que Bourdieu caracterizou 

como “encontros obscuros” (Bourdieu, 2001: 141).

Esta obscuridade pode ser parcialmente esclarecida através do estudo 

do afeto, para o qual é válido introduzirmos o conceito de reconhecimento, 

cuja “dependência simbólica” é realçada e criticada por Bourdieu. Por sua vez, 

Watkins (2010) propõe que, visto de uma perspectiva que privilegia a dimen-

são afetiva, o reconhecimento não necessariamente reforça a dialética mes-
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tre/escavo formulada por Hegel, mas pode contribuir para um sentimento de 

valorização do aluno (Watkins, 2010). Devemos lembrar, porém, que o oposto 

também pode acontecer, por exemplo, quando o aluno é destacado e marca-

do pelo professor devido ao seu baixo desempenho escolar. 

No entanto, uma dificuldade específica aparece em diversas contribui-

ções ao tema do afeto: a divisão entre afeto e sua representação ou entre afe-

to e linguagem (Massumi, 1995). A relação entre afeto e sua estabilização na 

forma de linguagem, como emoções ou sentimentos, não é tão direta quanto 

se supõe. Prazer e felicidade não estão necessária e positivamente correlacio-

nados, e as formas como vivenciamos corporalmente tais afetos são descritas 

por palavras de maneira contraditória (Massumi, 1995). 

As contradições do afeto foram inúmeras vezes narradas pela música 

brasileira. Vinicius de Moraes em parceria com Tom Jobim expôs nas letras 

de suas canções a efemeridade da felicidade. Em uma delas, Vinicius fala da 

importância da tristeza para se fazer um “samba com beleza”. Cartola, em “A 

cor da esperança”, espera que a tristeza transforme-se em alegria, mas ape-

nas “amanhã”. Os exemplos são numerosos. Já no funk, uma canção chama-

da “Rap da felicidade”, de Cidinho e Doca, que já pode ser considerado um 

clássico, diz: “eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde 

eu nasci”. A letra então passa a narrar a situação de injustiça social vivida 

pelos habitantes de favelas. 

Emoção e afeto não são a mesma coisa. Falar de afeto no contexto do 

funk não significa afirmar que este traz felicidade ou prazer para os jovens de 

favela. Felicidade ou prazer são apenas traduções do afeto, que Massumi e 

outros (Clough, 2010; Skeggs, 2000) caracterizam como sendo autônomo. Difi-

cilmente podemos enquadrar a noção de afeto dentro do binômio positivo/

negativo, nos permitindo uma análise livre dos maniqueísmos que costumam 

permear análises sobre a relação entre a favela e o restante da cidade.

Contudo, a percepção de que o afeto é autônomo e efêmero tende a 

dificultar o seu uso para a compreensão de formas estruturais de segregação. 

Assim sendo, precisamos de conceitos que nos ajudem a fixar, mesmo que 

provisoriamente, a afetividade. O estudo da noção de classe social pode se 

beneficiar imensamente de uma abordagem em que a demanda por reconhe-

cimento é associada com afetos, mas não afetos efêmeros e desconectados 

da estrutura social. Neste contexto, a afetividade interage com julgamentos 

morais e valorativos sobre práticas sociais, culturais e artísticas (Sayer, 2005).

O conceito de capital existencial desenvolvido por Nettleton (2013) 

mostra-se fundamental, pois implica ganhos afetivos que podem ser anali-

sados de um ponto de vista individual, mas que decorrem de uma atuação 

coletiva. Diferentes tipos de capital são discutidos como ganhos resultantes 

de práticas competitivas e lutas que estabelecem distinções entre posições 

sociais no interior de campos relativamente autônomos. Por sua vez, o valor 
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do capital existencial decorre daquilo que as pessoas possuem em comum, 

como valores e práticas compartilhados (Nettleton, 2013). 

AFETO, dIffERANcE E A MúSICA FUNK

A noção de différance (ou differance, como o neologismo foi traduzido para o 

inglês) proposta por Derrida (1968) serve para ilustrar as articulações possíveis 

entre agência, afeto e estrutura. O termo differance difere do termo difference 

através do sufixo –ance, existente tanto no francês quanto no inglês. O foco 

não é a ação, como na expressão to differ ou différer (algo como discordar), nem 

uma situação presente, expressa pela palavra different ou différant (diferente). 

A diferença entre differance e difference (utilizarei aqui o inglês) foi enun-

ciada verbalmente por Derrida durante uma palestra. De acordo com ele, sem 

referir-se explicitamente a esta diferença decorrente da mudança de uma 

letra, imperceptível somente através da fala, o público não entenderia sua 

palestra. Assim, a differance não reside na escrita ou na voz, tampouco na 

estrutura ou no som, ou mesmo em sua posterior assimilação pelo sentido 

da audição. O conceito de differance ilustra a incompletude e a efemeridade 

da relação entre signo e significado. De acordo com Derrida, essa relação 

nunca se esgota em si mesma, pois signos adicionais são necessários para 

estabelecer um significado, que é continuamente adiado. 

Para exemplificar a relevância da noção de differance discutirei um 

estudo sobre a relação entre afeto e renda. Tal pesquisa argumenta que uma 

renda maior não necessariamente acompanha maiores índices de felicidade, 

mas a pobreza material, ao que tudo indica, pode gerar tristeza (Kushlev et 

al., 2015). Os autores acertadamente apontam que felicidade e tristeza são 

“estados emocionais distintos” e não opostos em uma escala linear. No entan-

to, falham em reconhecer que, enquanto emoções (como a felicidade e a tris-

teza) são traduções do afeto, este é inerentemente relacional e corporificado. 

Este entendimento do afeto justifica o nosso foco em dançarinos de 

passinho, uma vez que a discussão sobre o corpo apareceu de maneira pro-

nunciada durante meu trabalho de campo. A sistematização de emoções e 

sentimentos para fins de análise social, como conduzida por Kushlev et al. 

(2015), limita-se a enfocar a representação do afeto – isto é, a atenção está na 

forma como um estado afetivo é expresso. Ou seja, realça-se a inteligibilida-

de e não a afetividade e sua presença corpórea.

A noção de differance torna-se útil, pois permite um entendimento de 

que a afetividade, assim como a voz, marcada pela efemeridade, e a estrutu-

ra, caracterizada pela estabilidade, não são opostos, mas elaborações contin-

gentes e interdependentes sobre a realidade. A produção de distinção social 

articula-se com a produção de um determinado tipo de diferença, uma dife-

rença material e estrutural associada com a mobilização de capitais diversos 

e com a competitividade intra e inter campos. Pretendo argumentar que o 
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capital existencial, por sua vez, refere-se à differance, noção segundo a qual, 

vale enfatizar, a alteridade e a semelhança não são opostos, mas produções 

coletivas marcadas por uma inevitável contingência. 

Para entender a noção de capital existencial, o reconhecimento e a 

differance mostram-se mais significativos do que a distinção. Este foco per-

mite uma compreensão da noção de agência, não mais pautada somente no 

indivíduo e sua posição, mas na ação coletiva e seus desdobramentos simbó-

licos, corporais e estruturais. Neste ponto, divirjo, ao menos em parte, da 

noção de capital existencial proposta por Nettleton (2013), já que, a meu ver, 

os ganhos derivados daquilo que se compartilha, como causas políticas ou 

práticas culturais e corporais, não são adequadamente compreendidos pela 

noção de identidade. Não pretendo aqui desenvolver uma longa crítica deste 

conceito, mas apenas indicar que ele pode servir para minimizar divergências 

internas a certos campos e para enfatizar um excessivo essencialismo em 

detrimento da afetividade e interseccionalidade, como discutido por Nash 

(2011) em relação ao feminismo negro. 

Durante meu trabalho de campo e através da leitura de bibliografia 

pertinente ao funk, pude perceber diferentes formas de relação entre estru-

tura social e o engajamento afetivo com o funk. Este aparece como uma forma 

de escape afetivo dos problemas enfrentados por fãs, artistas e produtores, 

problemas que podem ser causados pelo racismo estrutural, segregação es-

pacial ou falta de recursos materiais. O funk também oferece esperança e 

otimismo, ao introduzir uma realidade de abundância e prazer quase que 

ilimitado, como no caso do funk ostentação. Em outras situações, o funk e o 

ativismo político se aproximam, como no caso de funkeiras feministas ou dos 

ativistas da APAFUNK (Associação de Profissionais e Amigos do Funk), criada 

para defender os direitos dos funkeiros.2

Nos casos citados acima estamos realçando características instrumen-

tais do funk quando apropriado para fins individuais – como, por exemplo, 

para lidar com problemas cotidianos ou obter renda –, ou coletivos, como na 

luta política. No entanto, o funk também se apresenta como uma cena onde 

comunidades afetivas são criadas. Neste caso, o capital existencial ganha 

preeminência em relação ao caráter instrumental do funk.

A ideia de capital existencial é crucial para a nossa compreensão do 

funk: a luta por legitimidade e contra preconceitos travada diariamente por 

aqueles envolvidos com esta prática musical suscita a necessidade constan-

te de justificar a sua existência. Observei esta tendência durante entrevistas, 

nas quais o funk era constantemente citado como uma prática capaz de gerar 

renda, afastar as crianças e adolescentes do crime e das drogas e até ajudar 

no processo de alfabetização. Nas palavras de DJ Marlboro, por exemplo, um 

personagem extremamente envolvido na popularização do funk: 
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A importância social do funk é muito grande, [...] o funk é a onda que mais 

funciona no Brasil a nível de cidadania, de resgate dos jovens do tráfico, da 

marginalidade, o que for. Não existe ONG no Brasil que tire tantos jovens da 

marginalidade quanto o funk.

É razoável assumirmos que práticas aceitas e legitimadas estão asso-

ciadas com elevado capital existencial, uma vez que não requerem maiores 

explicações para a sua existência. Estilos como o samba (estigmatizado no 

passado), a MPB ou a música clássica não precisam gerar efeitos positivos e 

terem estes efeitos lembrados. Este não é o caso do funk. No entanto, ao 

analisarmos narrativas de dançarinos percebemos o quanto o fenômeno da 

dança é capaz de criar grupos – chamados pelos dançarinos de bondes ou até 

mesmo famílias – e laços afetivos, que muitas vezes não se conformam a 

diferenças de idade ou classe social. Dançarinos também provocam admira-

ção e viram modelos para os mais novos. 

Neste sentido, crianças, jovens e adultos se reúnem para escutar e 

dançar funk porque gostam, por causa do afeto que os une à música e uns 

aos outros. Num segundo momento, consequências diversas podem emergir 

dessas comunidades afetivas formadas através da música, mas é importante 

reconhecermos que essas possibilidades se explicam em parte devido ao afe-

to. Com o objetivo de exemplificar os argumentos acima, analiso a seguir um 

encontro específico entre Cebolinha e Baianinho, narrado para mim por am-

bos durante entrevistas.

O ENCONTRO NO JACARé

Todos os dançarinos a serem citados representam ídolos para os garotos mais 

jovens. Isto ocorre por algumas razões, entre elas a idade. Cebolinha, um dos 

participantes desta pesquisa, já tem 26 anos, ao passo que muitos daqueles 

começando na cena do passinho hoje são crianças. Experiência e visibilidade 

também contam muito: tanto Cebolinha como Baianinho já apareceram na 

grande mídia, em programas de televisão, revistas e jornais. Como consequên-

cia, eles passam a desempenhar um papel de liderança em suas comunidades. 

Uma situação que demonstra este papel de liderança ocorreu durante 

a exibição do filme “Batalha do passinho”, no Morro da Providência, em 2013. 

Em um determinado momento, antes das palestras programadas no evento, 

Cebolinha se retirou do local, arrastando com ele uma multidão de meninos. 

Emílio3, diretor do documentário, teve que ligar para Cebolinha e lhe pedir 

que retornasse para evitar um esvaziamento do público. Eu estava presente 

no evento e notei o ocorrido, que me foi relatado dias depois por Emílio du-

rante uma entrevista, exemplificando como alguns dançarinos se tornam 

referências em suas comunidades.

A noção de liderança indicada acima deve ser qualificada. Neste caso, 

o reconhecimento que leva a uma posição de liderança se deve ao desenvol-
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vimento de um tipo capital existencial, pois resulta da manipulação e domí-

nio sobre um repertório de passos de dança, um patrimônio coletivo que 

recebe o nome de passinho. 

O que caracteriza este repertório de passos? Em entrevista, DJ Marl-

boro afirmou que a dança sempre foi algo central no funk. O que é novo, de 

acordo com ele, é a atribuição de nomes, a classificação. Contudo, para os 

participantes desta pesquisa envolvidos com a cena da dança, algumas ques-

tões cronológicas marcam o desenvolvimento do passinho. Diversos dança-

rinos afirmam que até o começo dos anos 2000 a arte da dança entre homens 

não era algo muito comum. Desde os primórdios da cena funk, quando o 

estilo musical de preferência ainda era o R&B (rhythm and blues americano), 

a dança black coreografada era uma prática muito comum entre homens (Vian-

na, 1988; Essinger, 2005). Não é possível afirmar que o passinho inaugurou a 

dança masculina não-coreografada, mas certamente serviu, de acordo com 

relatos desde 2004, para estimular a prática.

O que mais marca o passinho é a sua apropriação característica de 

uma variedade bastante eclética de estilos de dança, como o break dance (mui-

to associado ao hip-hop), o samba, o frevo e a capoeira, esta menos citada. 

Todos estes estilos surgem de uma base – que Cebolinha chamou de base do 

passinho –, que consiste num movimento em que uma das pernas se desloca 

de maneira angulada e rápida para frente e para trás da outra. Apesar desta 

mistura de estilos, o passinho se apresenta como uma prática dotada de uni-

dade, ainda que contingente. Por exemplo, dançarinos discutem se determi-

nados passos podem ou não ser incluídos em sequências de passinho, a in-

serção de estilos diversos nem sempre é aprovada, sendo muitas vezes mo-

tivo de críticas. 

Em abril de 2013 me encontrei com Baianinho e Wanderson, que juntos 

formam a dupla de funk BW, do bairro do Jacaré. Muitas pessoas com as quais 

tive contato, incluindo outros dançarinos e produtores, já haviam me sugerido 

que entrasse em contato com Baianinho devido ao seu pioneirismo no passinho. 

Em entrevista, ele me disse que os duelos em bailes não existiam desde o co-

meço do passinho, tendo começado em 2008. 

Cebolinha, outro dançarino de passinho também reconhecido pelo seu 

pioneirismo, me disse que os duelos começaram quando dançarinos de co-

munidades diversas passaram a se encontrar em bailes pela cidade, promo-

vendo uma rivalidade entre favelas, das quais os dançarinos se sentiam re-

presentantes. Após já ter conversado com Cebolinha sobre a noite do encon-

tro no Jacaré, Baianinho me contou a versão dele dos fatos, que não diferiu 

muito da de Cebolinha:

Baianinho: Cebolinha foi no Jacaré, e eu era muito falado já, muito falado. Aí eu tava 

fazendo o show, que eram os Atraentes, e cheguei tarde no baile. Aí os moleques ti-

nham mania de que quando chegasse alguém assim dançando, os moleques ficavam 

tudo no meu ouvido. 
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Wanderson: Olha lá, vai deixar?

Baianinho: É tipo assim, eu sou do Jacaré, tem outro no Manguinho, outro do Com-

plexo, outro na Rocinha, entendeu? Eu sou o melhor do Jacaré, aí o outro é o melhor 

dali, o outro daqui, o outro de lá. Mas se esse melhor veio na minha favela, eu sou o 

melhor, eu tenho o dever tipo de proteger. Tipo de continuar como melhor dali. Aí o 

Cebolinha veio na minha favela. Eu cheguei do show, aí veio geral unindo: Aí tem um 

moleque lá que está duelando com todo mundo. Aí eu, como? Cheguei na simplici-

dade. Ele tava até com a namorada dele, o Cebolinha. Aí comecei a dançar. Porque eu 

tenho um ditado na minha cabeça que eu tento passar para todo mundo que dança 

passinho. Que quem quer duelar não chama pro duelo, quem quer duelar sai entran-

do na roda e provoca.

As narrativas de Baianinho e Cebolinha sobre aquela noite revelam 

como a rivalidade entre diferentes áreas da cidade não impede a criação de 

laços afetivos entre dançarinos que superam fronteiras territoriais. A provo-

cação e a competitividade são f lagrantes. Leandra, uma inf luente dançarina 

na cena do passinho, me contou que o seu envolvimento com o estilo se deu 

por causa da falta de respeito que ela observou entre dançarinos em um fórum 

de Internet. Ela tomou para si a tarefa de mediar a comunidade existente no 

extinto Orkut, uma espécie de precursor do Facebook. Contudo, ela mesmo 

observou que, apesar da linguagem agressiva, os garotos ao se encontrarem 

fora da Internet não se agrediam fisicamente, preferindo deixar as disputas 

no âmbito da dança. Em 2013, quando conversei com Leandra, a comunidade 

do Orkut já se encontrava em declínio e havia sido substituída por uma pá-

gina no Facebook. No entanto, de acordo com a dançarina, a participação 

nessa nova página não era tão ativa quanto na página original, chamada 

“Passinho foda”. A última edição da Batalha do Passinho ocorreu em 2013.

Baianinho, continuando sua narrativa sobre a noite do encontro com 

Cebolinha, disse: 

Baianinho: Aí foi assim o duelo eu e o Cebolinha. Para ele deu empate, para muitos 

deram eu, para mim tanto faz, tanto fez. Mas foi o conhecimento, eu conheci ele, hoje 

em dia eu tenho ele como irmão, amo aquele moleque de coração.

Wanderson: E cada vez que tem um duelo você aprende mais um pouquinho. 

Baianinho: É, pô. Como a gente vê quem ganhou o duelo? Não é o dançarino que vê. 

É a galera.

Wanderson: É a galera.

Baianinho Foi por isso que eu fui considerado o melhor do Rio. Entendeu?

Podemos perceber nos relatos acima que o tema do reconhecimento 

aparece de maneira destacada. No entanto, diferentemente da discussão de 

Watkins (2010), restrita à questão do reconhecimento na relação professor/

aluno, temos no caso analisado dois eixos importantes: primeiramente, a 

relação entre dançarinos e seus iguais, outros dançarinos; em segundo lugar, 

a relação entre dançarinos e “outros”, pessoas envolvidas ou não com o pas-

sinho, e que muitas vezes não conhecem tão bem as regras e convenções 

internas à dança, como produtores, jornalistas ou o público em geral. 
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 A relação entre dançarinos já foi considerada até aqui através do en-

contro entre Cebolinha e Baianinho. Entre dançarinos é observável uma mis-

tura de carinho e amizade com agressividade e competitividade. Neste caso, 

o afeto aparece novamente como algo contraditório, difícil de ser explicado 

por meio de relações dicotômicas. O mesmo pode ser observado na relação 

entre dançarinos e não-dançarinos. 

O afeto também se encontra presente, mas a disputa por liderança se 

torna fundamentalmente uma disputa por respeito e nela o problema da apro-

priação ganha relevo. Entre dançarinos existe, sim, a preocupação com a 

apropriação de estilos de um pelos outros, pois se entende que tal recurso – a 

imitação – prejudica a performance. Dançarinos seriam supostamente capa-

zes de reconhecer a originalidade e o pioneirismo. Assim, aqueles externos 

ao passinho, por não saberem julgar bem a dança com base em seus critérios 

internos, acabariam contribuindo para a valorização desmerecida de dança-

rinos. 

Curiosamente, Gambá, dançarino assassinado no final de 2011 e cha-

mado por alguns de o “Rei do Passinho”, aparece como um exemplo desta 

tendência. Segundo outros dançarinos, seu carisma seria maior do que suas 

habilidades, e teria permitido a ele conquistar a atenção e a predileção dos 

juízes na Batalha do Passinho de 2011. Batalha do Passinho é uma marca 

registrada e refere-se a eventos em favelas cariocas onde dançarinos compe-

tem uns contra os outros por um prêmio em dinheiro e visibilidade. Diversas 

empresas patrocinam a Batalha do Passinho, como a Coca-Cola e a rádio FM 

O Dia. Em 2013 ocorreu a segunda edição da Batalha do Passinho, a primeira 

foi em 2011.

Meu objetivo não é discutir quem é o melhor dançarino de passinho, 

ou quem merece de fato reconhecimento ou não. A questão relevante é como 

dançarinos identificam os diversos caminhos para obter reconhecimento, 

tanto por dançarinos quanto por não-dançarinos. O dançarino precisa obter 

respeito e liderança entre seus pares. Contudo, com a visibilidade obtida 

pelo passinho na imprensa, ser reconhecido envolve também agradar a jor-

nalistas, produtores e juízes em duelos agora institucionalizados. 

JULGANDO O PASSINHO, JULGANDO O FUNK 

Os jovens dançarinos de passinho precisam agradar a não-dançarinos em 

duas esferas, dentro da dança e fora da dança. De acordo com dançarinos 

entrevistados, dentro da dança, uma performance mais teatral, marcada por 

“carisma” nas palavras de Leandra, parece agradar aos juízes. 

Todos os dançarinos entrevistados revelaram certa ambiguidade em 

relação ao que pensam sobre duelos institucionalizados. Enquanto Baianinho 

frisou claramente que quem decide os vencedores em duelos dentro dos bai-
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les é a “galera”, na Batalha do Passinho, por exemplo, três juízes decidem o 

vencedor. Alguns dos juízes foram classificados por um dos dançarinos como 

“pessoas muito importantes”. Todos os dançarinos entrevistados fizeram res-

salvas sobre a possibilidade de o passinho ser julgado por juízes que não 

conhecem profundamente o estilo. Outro dançarino chegou a dizer que tal 

tentativa configura um desrespeito à cultura deles. 

Por outro lado, todos os dançarinos também concordaram em algum 

momento que a Batalha do Passinho serve para criar uma imagem positiva 

do passinho. Eles reconhecem que o estigma em relação à cultura funk ainda 

é forte e que estes eventos podem contribuir para reduzir este preconceito. 

Fora da dança os jovens são pressionados tanto por produtores quanto por 

seus pares a evitarem temas eróticos ou relacionados à criminalidade. Ao ser 

chamado para dirigir a segunda edição da Batalha do Passinho, que ocorreu 

em 2013, Dragaud descreveu para mim da seguinte forma o seu papel: 

Então eu falei: “Beleza, eu vou dirigir”. Aí eu comecei a conceber um cenário, eu co-

loquei um tipo de luz, mudei certas regras para tentar moralizar: não pode falar pa-

lavrão, não pode ter… falar putaria. Tem crianças vendo, então tem uma coisa que é 

uma classificação etária mesmo. Vamos criar certas regras para isso virar um espe-

táculo bacana, para a gente redimir o funk, que é um gênero que todo mundo gosta, 

mas que também sofre um preconceito enorme, e ele é a trilha sonora do passinho. 

Então eu comecei a dirigir. Tracei uma estratégia de mídia.

Na visão de Dragaud, o funk precisa ser redimido e o caminho mais 

claro parece ser dissociá-lo de temas como o erotismo e a violência. Alguns 

poderiam associar tal opinião com o fato de Dragaud ser um produtor ligado, 

por exemplo, à Rede Globo. Justificaríamos assim seus objetivos partindo de 

seu trabalho e posição social. Contudo, produtores como Zé Black e Reginaldo 

há muito tempo no ramo do funk, respectivamente das equipes de som Soul 

Grand Prix e CurtiSom, também acreditam que o proibidão “prejudica” o funk. 

Já MC Leonardo, ainda que não seja exatamente a favor dos proibidões, 

defende o direito dos MCs cantarem sobre esse tema, mesmo reconhecendo 

que este estilo estigmatiza o funk. No entanto, de acordo com MC Leonardo, 

não podemos proibir que habitantes de favelas narrem seu cotidiano, como no 

caso da prisão de seis MCs acusados de incitação ao crime, apologia ao crime, 

associação com o tráfico de drogas e indução ao uso de drogas (Palombini, 2012). 

Neste caso, como existiu um processo legal, a apologia é definida e refere-se a 

uma conduta criminal. Contudo, apologia se tornou um termo utilizado tam-

bém para definir a música funk. Como Palombini e Facina já observaram, o 

objeto da apologia não é necessariamente sempre explicitado, mas é “suben-

tendido como o crime, o sexo ou ambos” (Facina & Palombini, 2015: 18). 

Durante entrevista com Wanderson e Baianinho tal ambiguidade apa-

rece, mas como uma confusão que precisa ser corrigida. Ambos os entrevis-

tados fazem questão de frisar que fazem “apologia ao sexo”. À pergunta “o 
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que é apologia”, Wanderson responde: “O que é apologia? Vamos dizer, apo-

logia ao sexo, porque quando fala apologia se pensa no crime. É música com 

sensualidade…”. Wanderson e Baianinho buscaram claramente divorciar sua 

música do proibidão que narra o crime. 

Tal discussão nos leva novamente à ideia de capital existencial. A pró-

pria narração, ainda que fictícia, da realidade vivida por habitantes de fave-

la é estigmatizada e criminalizada, como no caso de seis MCs presos em 2011 

por cantarem proibidões. Isso acontece apenas porque o funk pode ser igno-

rado como arte, tendo suas letras consideradas como confissões em forma 

de melodia e não como uma narrativa fictícia. 

Uma vantagem do termo capital existencial é a possibilidade de se 

atenuar o tratamento da cultura ou da arte como um instrumento. Um exem-

plo é a ideia de que o funk serve o propósito de evitar que o jovem se envol-

va com atividades criminosas. Obviamente a arte ou a cultura podem ser – e 

frequentemente são – tratadas como um instrumento para atingir determi-

nados fins; o próprio funk, por exemplo, já foi mobilizado neste sentido (Yú-

dice, 2003). 

A cultura pode sim gerar efeitos indiretos. Contudo, considerando no 

Brasil as desigualdades relacionadas a área geográfica, cor da pele, origem 

social, acesso e conhecimento do sistema judiciário, não é surpreendente que 

certos indivíduos sejam mais facilmente criminalizados por determinadas 

condutas. Neste contexto, dificilmente podemos tomar como verdade absolu-

ta que jovens moradores de favela precisem mais da cultura para não se tor-

narem criminosos do que jovens em outros locais da cidade.

Como já discutido, tal discurso apareceu frequentemente durante meu 

trabalho de campo. Pessoas ligadas ao funk afirmaram que o envolvimento 

com a música funk pode contribuir para que jovens não se envolvam com o 

crime. Outros utilizaram tal argumento voltando-se para uma discussão sobre 

representação: o jovem dançarino de passinho poderia fornecer uma nova 

face do jovem favelado. Não pretendo atacar diretamente estas visões, tam-

pouco afirmar que o funk não possa contribuir para a vida desses jovens. Mas, 

acredito que a ânsia em defender o funk e justificá-lo como uma cultura que 

traz desdobramentos positivos é também uma das consequências do proces-

so de criminalização da pobreza discutido por Facina (2010). Assim, a defesa 

do funk também se encontra inf luenciada, de maneira indireta e não inten-

cional, por pressupostos relacionados à criminalização da pobreza. 

E O AFETO?

Haveria alternativas em termos de ação social para afirmar o funk como 

prática cultural para além da “conveniência da cultura” (Yúdice, 2003)? Que-

ro argumentar que o passinho, assim como as Batalhas do Passinho, baseia-

-se no que chamarei aqui, inspirado por Leela Gandhi (2006), de comunidades 
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afetivas. O mesmo poderia ser dito quanto ao movimento “Funk é cultura”, 

que busca desde 2008 legitimar o funk como prática artística e cultural atra-

vés da articulação de diversos agentes. Embora não possa me alongar a esse 

respeito, nas diversas vezes em que fui a protestos do movimento “Funk é 

cultura” pude observar pessoas de classes sociais, cor da pele e local de mo-

radia distintos cantando: “eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na 

favela onde eu nasci”, exemplificando a integração afetiva, ainda que talvez 

efêmera, entre grupos diversos através do movimento.

O termo comunidade afetiva busca dar conta de grupos que se articu-

lam de uma maneira translocal, indicando que, embora a localidade seja um 

fator de importância, a interconexão delas também é relevante (Gandhi, 2006). 

Assim, comunidades afetivas não necessariamente se formam entre “iguais”, 

ou seja, não são determinadas pelo pertencimento a uma dada classe social 

ou grupo étnico. Além disso, comunidades afetivas não se encontram confi-

nadas dentro de fronteiras políticas, como seria o caso das chamadas comu-

nidades imaginadas de Anderson (2008).

Em relação à atuação política, as comunidades afetivas permitem uma 

ação de base estética, ponto no qual podemos fazer uma crítica a Bourdieu. 

Para este último, conferir àqueles que vivem em condições “pouco humanas” 

a possibilidade de produzirem “cultura” ou “estética”, lidas por Bourdieu a 

partir de uma perspectiva kantiana da arte pura, seria algo irresponsável:

O culto da “cultura popular” não passa, no mais das vezes, de uma inversão verbal e 

inconseqüente, portanto falsamente revolucionária, do racismo de classe que reduz 

as práticas populares à barbárie ou à vulgaridade. A exemplo do que sucede com cer-

tas comemorações da feminilidade que apenas reforçam ainda mais o domínio mas-

culino, essa maneira um tanto confortável de respeitar o “povo”; contribuindo, sob a 

aparência de exaltá-lo, para encerrá-lo ou enfurná-lo no que ele é, ao converter a pri-

vação em escolha ou em realização eletiva, acaba proporcionando todas as benesses 

de uma ostentação de generosidade subversiva e paradoxal, deixando as coisas como 

estão, ou seja, uns com sua cultura (ou língua) realmente cultivada e capaz de absor-

ver sua própria subversão elegante, outros com sua cultura ou língua destituídas de 

qualquer valor social ou sujeitas a brutais desvalorizações [...] (Bourdieu, 2001: 92).

Esta citação revela uma relação entre estrutura social e expressão ar-

tística na qual a última se encontra limitada pela primeira. Para chegar a tal 

conclusão, Bourdieu precisa apoiar-se em noções como autonomia desinte-

ressada e arte pura. Curiosamente, a arte pura é criticamente desconstruída 

por Bourdieu e associada a valores burgueses, mas aparentemente tal valor 

seria tão impregnado que dificilmente poderíamos atribuir à arte popular o 

nome de “cultura” ou “estética”. Além disso, ao negar ao “povo” a ideia de 

“estética” ou “cultura”, considerando a importância de ambas na ação política, 

não restaria outra opção àqueles em condições desprivilegiadas que não a 

política do materialismo (Gandhi, 2006). 

Vladimir Safatle, escrevendo para a Folha de S. Paulo, lamenta a produ-
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ção brasileira musical recente. De acordo com ele, o “centro da circulação 

[musical]” foi “completamente tomado por uma produção que louva a simpli-

cidade formal, a estereotipia dos afetos, a segurança do já visto, isso quando 

não é pura louvação da inserção social conformada e conformista” (Safatle, 

2015). Neste trecho, o articulista se refere entre outros estilos ao funk. Em 

seguida, Safatle afirma, apoiando-se em Marx, que “os proletários” não pos-

suem “música” e “cultura”. 

A principal contradição do texto citado acima é que, enquanto afirma 

que o funk, entre outros estilos, “não traz problema algum para o dominan-

te”, exemplifica paradoxalmente os “problemas” (no sentido de questionar 

padrões) trazidos pelo funk e representa uma reação (saudosista) de modelos 

que perderam espaço, como a canção. O próprio autor parece reconhecer isto 

ao intitular o seu texto “O fim da música”. 

Como afirmar que o funk não problematiza nada, que é apenas uma 

“inserção social conformada e conformista” (Safatle, 2015), quando bailes funk 

são proibidos nas favelas cariocas até hoje, e até poucos anos atrás seus 

cantores eram colocados atrás das grades? Safatle lamenta o conformismo, 

enquanto revela um inegável conservadorismo. O termo differance pode nos 

ajudar novamente neste momento: 

Analisar culturas de sobrevivência exige deslocamentos epistemológicos que 

permitam pensar a différance no sentido de Derrida: irredutível a consensos que 

silenciem conf litos. Negociação e tradução permanentes, hibridismos que des-

constroem qualquer busca por pureza ou autenticidade, porque afirmam a per-

formance como lugar da criação cultural. É preciso descolonizar o pensamento 

(Facina, Palombini & Gomes, 2015: 3).

Neste artigo, Facina, Palombini e Gomes criticam Safatle por ignorar 

“o sentido antropológico da ideia de cultura” (Facina et al., 2015: 4). Deslocan-

do aqui a discussão para o tema da estética, o que aconteceria caso abríssemos 

mão da noção de arte pura ou de autonomia desinteressada, ainda inf luente 

nos dias de hoje, para pensarmos em termos de uma autonomia interessada, 

como defende Leela Gandhi (2006)? Tal movimento representa também a for-

ma de atuação das chamadas comunidades afetivas (Gandhi, 2006). A ideia 

“pós-hegeliana” (Gandhi, 2006: 161) de autonomia interessada me parece ex-

tremamente fecunda, uma vez que possibilita o entendimento da prática ar-

tística e sua articulação com a prática política. Nas palavras de Gandhi, o 

conceito de autonomia interessada representa uma “liberação da monotonia 

prosaica de um imperialismo realista e narcisista, em direção aos numerosos 

e desconhecidos párias excluídos do mainstream” (Gandhi, 2006: 161).

Embora no caso do movimento “Funk é cultura” a interação entre po-

lítica e estética seja mais óbvia (Lopes, 2011), a entrevista com Rafael Dragaud 

revelou também motivações de cunho social para sua participação na Batalha 

do Passinho. Ele deixou clara sua intenção de ajudar os dançarinos, mesmo 
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que lembremos aqui alguns dos problemas da apropriação do funk. Ainda que 

estimular a apropriação desta dança pelo mercado gere visibilidade e até 

renda, é o trabalho constante e duradouro de criação de comunidades afetivas 

que irá garantir que estes repertórios se estabeleçam como um patrimônio 

local e fonte de capital existencial. 

Dançarinos também revelaram a importância do passinho para romper 

fronteiras sociais. O uso de palavras como amor e carinho apareceram du-

rante o trabalho de campo com certa frequência. A virulência dos ataques 

verbais mútuos entre dançarinos também reforça a noção de que a intensi-

dade do afeto é importante e que este não deve ser tratado por meio de opo-

sições.

CONCLUSÃO 

O que marca o passinho como uma manifestação única é exatamente o jogo 

entre a diferença e a semelhança, a differance. Não podemos definir o passi-

nho partindo apenas da estrutura e da estabilidade de formas, ou seja, de-

terminando quais passos podem ou não ser inseridos no passinho. O passi-

nho é comunitária e continuamente construído através da performance da 

dança e das negociações entre dançarinos. É exatamente esta negociação 

constante que faz dele uma prática especialmente interessante para o estudo 

do capital existencial. A própria definição do que é passinho depende de 

comunidades afetivas que estabelecem as bases sobre as quais o passinho 

irá se desenvolver. 

Para Bourdieu, pensar a “estética” ou a “cultura” a partir da perspec-

tiva então dominante da estética desinteressada implica em não conferir tais 

rótulos à arte feita pelo “povo”. Safatle propõe uma análise semelhante, como 

vimos. Contudo, de acordo com a crítica feita por Zangwill (2002), Bourdieu 

em diversos momentos utiliza estética e arte pura (ou estética pura) de ma-

neira intercambiável. Procuramos atentar para a diferença entre esses termos 

ao mostrar indícios de que no funk articulações afetivas geram uma estética 

interessada, estranha à noção de arte pura. 

A ref lexão estimulada por uma apropriação crítica de Bourdieu, auxi-

liada pelas ideias de Leela Gandhi (2006) e Nettleton (2013), nos permite com-

preender por que o funk não pode ser descrito atualmente como estética 

desinteressada. Como pude observar, isto se deve, entre outros motivos, ao 

fato de se esperar dos MCs, dançarinos, DJs e produtores que justifiquem a 

utilidade da sua prática cultural. 

Da mesma maneira que jovens parados pela polícia carioca dentro de 

ônibus em direção às praias da Zona Sul precisam provar que não irão come-

ter arrastões, no campo da cultura o ônus da prova também parece se inver-

ter quando se trata de determinadas pessoas, normalmente negros, pobres 

e moradores de favela. De fato, como já dito, uma das maneiras mais fáceis 
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de se conduzir o debate a favor do funk é enumerar seus possíveis benefícios 

sociais. No entanto, essa estratégia em si mina a possibilidade do funk ser 

visto também como arte e apenas como arte, sem a necessidade de justifica-

tivas adicionais. Além disso, deixa o funk à mercê do mercado, da imprensa 

e suas exigências. 

Caso o funk não seja tratado pela perspectiva da economia criativa ou 

da redenção social, o que parece restar é o afeto tido como algo incontido e 

ameaçador. Um exemplo claro é a forma como o funk foi apresentado pela 

imprensa, principalmente durante os anos 1990 (Herschmann, 2005; Lopes, 

2011). Palavras como “pânico”, “desesperança”, “terror” foram utilizadas abun-

dantemente em manchetes de jornal. Cabe notar, porém, que o tratamento 

pela imprensa não foi nem é homogêneo, pois a mesma imprensa que denigre 

o funk também abre espaços para a sua divulgação (Herschamann, 2005; 

Lopes, 2011). 

Neste sentido, arrisco dizer que a instrumentalidade parece estar ne-

gativamente associada à possibilidade de reconhecimento de um capital exis-

tencial associado ao funk. Trata-se de uma hipótese a ser testada futuramen-

te: quanto mais conveniente o funk se apresenta, mais reforça-se a noção de 

que ele precisa ser útil. 

Um passo inicial nessa direção implica reconhecer a autonomia inte-

ressada do funk e sua associação com diversas comunidades afetivas, como 

quelas formadas por dançarinos de passinho. Utilizar o conceito de autonomia 

interessada não é o mesmo que falar no uso instrumental da cultura visando 

maior capital social, econômico ou cultural para indivíduos ou instituições. 

Descrevi aqui práticas culturais e artísticas gerando capital existencial para 

comunidades afetivas, algo que não irá se extinguir assim que um determi-

nado produto cultural deixar de atrair a atenção da imprensa. O potencial 

para a criação de capital existencial através do uso instrumental da cultura 

é limitado por sua efemeridade. A conveniência do funk está sempre em ris-

co de se esgotar uma vez que um de seus desdobramentos em voga perca 

visibilidade, em outras palavras, deixe de estar na moda. 

O funk é, sim, uma “necessidade”, como afirmou Bob Rum em sua can-

ção Rap do Silva, afirmação retomada por Facina e Passos (2015) ao analisarem 

a criação de um edital para o fornecimento de verbas para produções associa-

das ao funk. Contudo, esta “necessidade” emerge como uma forma de capital 

existencial mobilizado coletiva e afetivamente (“pra calar os gemido que exis-

tem nessa cidade”), e não apenas como “modismo” ou economia criativa. 

Recebido em 17/01/2016 | Aprovado em 16/06/2016
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1  Agradeço imensamente ao trabalho da equipe de Sociolo-
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cimentos também à Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pardo-Guerra da London School of Economics and Politi-
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doutorado, e também à professora Adriana Facina (Museu 

Nacional/PPGAS/UFRJ), que me ajudou com valiosos co-

mentários durante a elaboração deste texto. Evidentemen-

te, as opiniões expressas neste artigo são de minha intei-

ra responsabilidade.

2  Criada em 2008 a APAFUNK realizou diversos protestos 

pela cidade, chamados de Rodas de Funk, visando chamar 

a atenção para a repressão aos bailes promovida pelas Uni-

dades de Polícia Pacificadora. Um dos principais resultados 

alcançados pela instituição foi a aprovação de duas leis 

estaduais, 5543 e 5544, a primeira reconhecendo o funk 

como cultura e a segunda revogando outra lei anterior que 

dificultava a realização de bailes funk e festas rave.

3  Emílio Domingos dirigiu diversos filmes e vídeo clipes, 

entre eles “L.A.P.A.” e “A batalha do passinho”. Ele atua 

também como roteirista e produtor. A maior parte de seus 

filmes tratam de práticas culturais e temas relacionados 

à música, como o hip-hop ou o funk carioca. 
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QUEM PRECISA DE CULTURA? O CAPITAL EXISTENCIAL 

DO FUNK E A CONVENIÊNCIA DA CULTURA

Resumo

Qual é a conveniência do funk? Deve o funk ser útil para 

poder ser aceito como cultura? Muitas vezes discursos que 

buscam apresentar o funk como uma prática cultural le-

gítima recorrem a sua suposta utilidade. Duas leituras se 

destacam. O funk serviria para retirar crianças e jovens do 

“mundo do crime” ou seria uma lucrativa forma de econo-

mia criativa. Este artigo desafia tais leituras sem, no en-

tanto, negar a utilidade do funk. Contudo, não se trata 

apenas de instrumentalidade, mas de uma forma de gerar 

capital existencial mobilizada coletivamente e de manei-

ra afetiva. Assim, além de contribuir para a criação de 

capital cultural, econômico e social, utilizado por indiví-

duos em suas lutas e competições dentro de campos es-

pecíficos, o funk seria também mobilizado através de co-

munidades afetivas. 

WHO NEEDS CULTURE? FUNK’S EXISTENTIAL 

CAPITAL AND THE EXPEDIENCY OF CULTURE

Abstract

How expedient is funk? Does funk need to be useful in 

order to be accepted as culture? Oftentimes, discourses 

that seek to present funk as a legitimate cultural practice 

mention its supposed usefulness. Two readings stand out. 

Funk serves to remove children and young people from 

the “world of crime” and it is also part of a lucrative crea-

tive economy. This article challenges these views without 

disregarding funk’s usefulness. It argues that funk is not 

necessarily instrumental, but a way of generating existen-

tial capital deployed collectively and affectively. Therefore, 

besides contributing to the creation of cultural, economic 

and social capital used by individuals in their struggles 

and competitions within specific fields, funk is also mo-

bilized through affective communities.





AS MUDANÇAS NO SISTEMA FINANCEIRO 
E AS ESTRATéGIAS DA AÇÃO SINDICAL: 
O CASO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS 
DE SÃO PAULO1 

Ana Paula Fregnani Colombi I

José Dari KreinII

I Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

 Instituto de Economia, Campinas, SP, Brasil

  anafcolombi@gmail.com
IIUniversidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

 Instituto de Economia, Campinas, SP, Brasil

 darik@unicamp.br 

O artigo busca evidenciar que o movimento sindical da categoria bancária não 

deixou de ser um ator de destaque no cenário nacional nos anos 2000, a des-

peito da reconfiguração do trabalho nos bancos e da transformação da catego-

ria bancária, aspectos que foram exigindo a alteração das estratégias sindicais.

Mesmo com a redução da categoria bancária, com a piora sistemática 

das condições de trabalho nos bancos e com a fragmentação e individualiza-

ção da categoria, o movimento sindical bancário mantém força organizativa 

e negociações centralizadas, com destaque para o Sindicato dos Bancários e 

Financiários de São Paulo, Osasco e Região (SEEB-SP2) que concentra 25% da 

categoria e tem peso decisivo nas campanhas nacionais.

A emergência de um novo padrão de acumulação capitalista baseado 

na financeirização do capital a partir dos anos 1970 trouxe consequências 

desfavoráveis aos trabalhadores e à ação coletiva. Nesta década, e na contra-

mão das tendências internacionais, o sindicalismo bancário no Brasil, junta-

mente com outras categorias, engajou-se na luta pela redemocratização que 

viria a ser, no decênio seguinte, canalizada também para a implementação 

de uma nova institucionalidade consolidada na Constituição de 1988. Assim, 

desde 1934, ano da primeira greve nacional da categoria até a participação 

ativa dos bancários no processo de transformação política pelo qual o Brasil 

passava ao final da ditadura militar, o movimento sindical da categoria se 

tornou um agente de destaque no cenário político nacional.
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Nos anos 1990, o Brasil internalizou uma série de reformas econômicas, 

políticas e sociais, combinadas com baixas e instáveis taxas de crescimento 

e uma agenda de f lexibilização das relações de trabalho que fragilizaram os 

sindicatos, colocando-os em uma posição defensiva. O sindicalismo bancário 

não sentiu apenas os impactos dessa transição, mas enfrentou também as 

consequências do processo de reorganização do trabalho nos bancos prove-

niente da reestruturação produtiva e da mudança no formato institucional 

do setor após a abertura comercial e financeira da economia e a estabilização 

da moeda nacional. 

Jinkings (2006) e Segnini (1998) propõem considerarmos que a nova 

configuração da esfera financeira no interior do sistema de acumulação capi-

talista contemporâneo impõe mudanças à dinâmica nacional das relações de 

trabalho e desafios à ação sindical. Larangeira (2005), por sua vez, argumenta 

que evidenciar as estratégias dos agentes para enfrentar crises e criar novos 

cenários de luta é tão importante quanto analisar as dificuldades e as barrei-

ras contemporâneas ao sindicalismo. Nessa direção, vislumbramos a necessi-

dade de examinar as iniciativas apresentadas pelo SEEB-SP para recuperar sua 

capacidade de representação, isto é, sua capacidade de mobilização coletiva 

dos trabalhadores, de diálogo e de levantamento das questões mais relevantes 

para a categoria. Hyman (2007) destaca a necessidade de reconhecer que os 

sindicatos apresentam “capacidade estratégica” e “aprendizagem organizacio-

nal” de modo a captar as mudanças em curso e desenvolver respostas aos 

novos contextos, gerando impactos na estratégia de ação, no discurso e nas 

formas de organização. Do mesmo modo, parece-nos fundamental considerar 

que as formas de organização e ação relacionam-se com as dinâmicas histó-

ricas nacionais (Bernaciak, Grumbell-McCormick & Hyman, 2014).

 Por meio do mapeamento das estratégias adotadas pelo movimento 

sindical bancário de São Paulo ao longo dos anos 2000, e com base em duas 

mídias sindicais (Revista dos Bancários e Folha Bancária), das Convenções Cole-

tivas de Trabalho (CCT) e minutas,3 bem como em entrevista com dirigente 

sindical, este artigo analisa como este Sindicato reagiu às mudanças do ca-

pitalismo contemporâneo e da dinâmica econômica brasileira que tiveram 

impacto sobre o trabalho, o perfil e os interesses da categoria. 

Por hipótese afirma-se que as estratégias adotadas pelo movimento sin-

dical bancário de São Paulo desde o ano 2000 têm apresentado dificuldades de 

universalização das demandas apesar de responderem aos interesses mais ime-

diatos e concretos dos trabalhadores em que prevalecem as questões econômicas. 

Entendemos a universalização das demandas conforme à conceituação 

de Offe (1989:216) que a relaciona à capacidade de o sindicato agir como uma 

organização que prepara seus membros para “atuar solidariamente a serviço 

de interesses reconhecidos como interesses comuns” perante a categoria, 

reforçando assim a identidade do bancário pari passu à neutralização das ten-

dências de fragmentação em seu interior. 
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O artigo estrutura-se em três seções, além desta introdução e das con-

siderações finais. A primeira descreve as mudanças ocorridas no setor, no 

conteúdo do trabalho e no perfil do bancário à luz das transformações no 

capitalismo contemporâneo. A segunda seção analisa as estratégias de reno-

vação empreendidas pelo movimento sindical bancário de São Paulo ao longo 

dos anos 2000 para manter sua representatividade junto à categoria. A ter-

ceira seção mapeia as ações implementadas pelo Sindicato com o intuito de 

conquistar sua legitimidade junto à sociedade. O artigo pretende estabelecer 

os nexos entre a dinâmica do capitalismo contemporâneo e a forma particu-

lar de inserção do país nesse cenário com a reorganização do setor, do tra-

balho e do perfil dos bancários. Tais processos reconfiguraram o contexto 

para a ação sindical, dando nova significação à atuação de um dos principais 

sindicatos do Brasil.

O CAPITALISMO FINANCEIRIZADO NO BRASIL E A RECONFIGURAÇÃO 

DA CATEGORIA BANCÁRIA

A abertura comercial e financeira da economia brasileira a partir dos anos 

1980 inseriu o país no espaço competitivo internacional em um contexto de 

financeirização do capital. A dominância financeira como característica cen-

tral do padrão de acumulação capitalista nascera, entretanto, duas décadas 

antes, a partir da desorganização do arranjo institucional proposto em Bret-

ton Woods e das proposições hegemônicas para enfrentar a crise dos anos 

1970 nos países capitalistas centrais.

A nova ordem internacional consolidada nos anos 1980, como afirma 

Belluzzo (2009), inaugurou um novo padrão sistêmico de acumulação cujo 

cerne relaciona-se à esfera financeira e à dominância dos mercados de capi-

tais em substituição a um sistema de crédito comandado pelos bancos. De 

acordo com Braga (1993, 2000), esse processo se intitula financeirização, e é 

caracterizado como um padrão sistêmico de determinação da forma de gerir 

e realizar a riqueza no capitalismo. Ou seja, a “financeirização é um padrão 

sistêmico de riqueza como expressão da dominância financeira” (Braga, 2000: 

270). Essa dominância não se expressa apenas na forma de ação dos setores 

econômicos, mas também submete os agentes públicos à lógica financeiriza-

da, engendrando uma macroestrutura financeira formada por grupos empre-

sariais e por instituições públicas vinculadas à questão financeiro-monetária, 

como os bancos centrais e os tesouros nacionais.

A entrada do Brasil nos processos de globalização comercial e finan-

ceira a partir do final dos anos 1980 modificou os parâmetros da concorrên-

cia e o formato institucional do setor bancário brasileiro, aproximando-o das 

tendências internacionais. O aumento da concentração do setor e a diversi-

ficação das operações das instituições bancárias se devem à criação do ban-

co múltiplo que, como destacam Gonçalves, Krein e Madi (2009), tem por 
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característica integrar diversas atividades financeiras. O alargamento e di-

versificação das operações do capital bancário, segundo os autores, foram 

estimulados pela formação das holdings financeiras, agrupamento de socie-

dades anônimas que separa a propriedade da gestão das empresas, auferindo 

destaque para os investidores institucionais. Tais investidores utilizam o 

direito de propriedade para imputar a lógica curto-prazista aos administra-

dores, por meio da adoção de práticas de remuneração atreladas à distribui-

ção de ações e pagamento de bônus com base nos resultados do exercício. 

Neste sentido, conforme alertou Guttmann (2008), o processo de financeiri-

zação refere-se à valorização do valor máximo ao acionista sob a lógica pre-

dominante de priorização dos resultados de curto prazo. As empresas, dentro 

dessa lógica, buscam racionalizar o uso do trabalho, reduzindo custos e tor-

nando-o mais f lexível e precarizado, pois a valorização na esfera financeira 

torna-se parâmetro para acumulação (Cunha, 2013).

O Plano Real e o fim dos ganhos provenientes do f loating4 modificaram 

os parâmetros da concorrência no setor financeiro e estimularam a diversi-

ficação da cesta de produtos e serviços dessas instituições. Em um cenário 

de ampliação das operações financeiras em nível internacional e com a amea-

ça de crise no setor bancário nacional, o país fez a opção de estabelecer po-

líticas para atração dos bancos estrangeiros e incentivar a fusão de 

instituições bancárias e a privatização dos bancos públicos,5 com destaque 

para os bancos estaduais, com o objetivo de aumentar a competitividade en-

tre eles e de captar moeda estrangeira. Com estas medidas o setor passou a 

caracterizar-se pela dominância do segmento privado nacional, pelo aumen-

to da participação dos bancos estrangeiros e pela redução dos bancos públi-

cos, bem como pelo aumento da concentração bancária com o peso 

crescente das grandes instituições.

Durante os anos 2000, essa configuração do sistema bancário brasilei-

ro não foi revertida, a despeito de algumas mudanças relacionadas à cres-

cente importância dos bancos públicos. Por um lado, permaneceu o alto grau 

de concentração do setor que, em 2010, equivalia a 67% de detenção de ativos 

totais pelos cinco maiores bancos, segundo dados do Banco Central. Entre-

tanto, como características dissonantes em relação à década anterior, as es-

tratégias adotadas pelos bancos brasileiros resultaram na diminuição da 

participação dos bancos estrangeiros, especialmente após a crise de 2008,6 

assim como, após 2006, o Governo Federal adotou uma política de fortaleci-

mento dos bancos públicos, incrementada pela estratégia de recomposição 

da oferta de crédito em meio à crise e pelas funções sociais atribuídas a eles. 

O aumento da participação dos bancos públicos na oferta de crédito, sobre-

tudo a partir de 2007, pode ser conferida na Tabela 1. Entre outras razões, 

esse processo contribuiu para aumentar o número de trabalhadores nos ban-

cos públicos. 
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Outra mudança importante relaciona-se à dinâmica econômica. Por um 

lado, a forma como ocorreu o crescimento da economia engendrou a possibi-

lidade de incorporar novas faixas da população que até então estavam fora do 

circuito financeiro. Por outro lado, a dinamização do mercado interno, entre 

outros fatores, foi viabilizada pela ampliação do crédito, aspecto que também 

contribuiu para os bancos adotarem uma estratégia para captar novos clientes. 

Esse processo foi denominado “bancarização” e contribuiu para a ampliação 

de empregos, visto que a captação de clientes até então fora do circuito ocor-

reu fundamentalmente por contato direto, o que requer a existência de estru-

turas físicas perto da população. Apesar das inovações tecnológicas e da 

terceirização, a “bancarização” e a ampliação dos bancos públicos ajudam a 

explicar as razões de o emprego ter crescido no período, sobretudo nas insti-

tuições públicas, que hoje são responsáveis por quase metade da categoria.

A partir dos anos 2000 ocorreu o aprofundamento da automação e das 

práticas terceirizantes, com destaque para os correspondentes bancários e a 

diversificação de atividades financeiras fora dos bancos, como estratégias de 

aumentar a capilaridade das operações financeiras (Vazquez, 2015).

Outras mudanças ocorreram na gestão da força de trabalho, entre as 

quais se destacam: a alteração na natureza do trabalho no setor, inclusive 

reduzindo a função do bancário a vendedor de serviços e produtos financei-

ros, sujeitando-o a cumprir metas estabelecidas; a prescrição de tarefas que 

definem a rotina do bancário e suas possibilidades de atuação, sobrevalori-

Instituição do segmento 

bancário*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez Dez

Bancos Públicos Estaduais 4,6 4,5 4,1 4,7 3,7 3,6 3,3 3,1 3,0

Banco do Brasil 20,8 19,8 18,9 25,1 20,8 22,6 25,5 23,8 23,2

Caixa Econômica Federal 8,0 7,7 8,2 10,2 8,3 9,4 13,0 14,4 16,9

Bancos Privados Nacionais 42,2 42,3 41,8 28,3 43,8 41,2 38,7 40,4 39,4

Bancos com Controle Estrangeiro 24,3 25,7 27,0 31,8 23,4 23,2 19,6 18,2 17,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 1

Participação percentual das instituições do segmento  

bancário nas operações de crédito deste segmento

Fonte: *Banco Central do Brasil. Instituições que captam  

depósitos à vista. 
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zando a função de manter e captar clientes; a definição de critérios de pro-

gressão na carreira e o acompanhamento em tempo real do desempenho e 

mensuração das metas (Gehm, 2013). 

Esse conjunto de alterações teve como consequência uma mudança no 

perfil da categoria, nas condições de trabalho e no exercício da atividade da 

profissão, com desdobramentos nas formas de construção das mobilizações 

coletivas. A transformação na dinâmica do trabalho passou a exigir trabalha-

dores capacitados para lidar com a rotina automatizada e concentrada na 

venda de produtos e serviços financeiros, caracterizando uma nova forma de 

ser bancário baseada na multifuncionalidade e na f lexibilidade e repercutindo 

sobre os traços constitutivos da categoria que, ao longo dos anos 2000, tornou-

-se ainda mais feminizada, progressivamente mais jovem, escolarizada, rota-

tiva e com crescente alocação no trabalho comissionado (Colombi, 2014). 

Conforme Tabela 2 (na página seguinte), é possível visualizar o aumen-

to do número de trabalhadores comissionados entre os anos 2003 e 2010, nos 

bancos privados. Para essa informação não se pode considerar os bancos pú-

blicos já que estes registram a imensa maioria dos trabalhadores como escri-

turários (em 2010 eles representavam 96% da categoria segundo dados da RAIS, 

o que indubitavelmente não corresponde à realidade). 

A mudança no perfil do bancário traz novos desafios ao movimento 

sindical. Por exemplo, o aumento do comissionamento permite que os bancos 

lidem melhor com a questão da greve, visto que a pressão sobre o comissio-

nado – que é uma função de confiança – e o uso da automação permitem 

manter o banco em funcionamento mesmo com as agências fechadas. De 

outra forma, o aumento dos bancários num contexto de crescimento econô-

mico e do emprego e de grande lucratividade do sistema financeiro estimula 

o processo de mobilização coletiva, vide o aumento do número e da duração 

das greves da categoria, como será analisado abaixo. 

A ampliação da heterogeneidade entre os bancários diversifica as de-

mandas, tornando mais complexa a atuação sindical. Por exemplo, o proces-

so de feminização (em 2010 elas já representavam quase 50% da categoria) 

coloca demandas específicas, como o direito à igualdade na remuneração e 

de oportunidades na estrutura hierárquica e à inserção das mulheres nos 

espaços de decisão dos sindicatos. Uma categoria mais jovem (vem aumen-

tando o número relativo de bancários entre 18 e 29 anos na composição total 

da categoria) e rotativa (está caindo o número de trabalhadores com mais de 

10 anos de trabalho)7 tende a expressar maior dificuldade de adesão ao sin-

dicato, como se vê na queda da taxa de sindicalização. Ao mesmo tempo, a 

falta de perspectiva profissional pode ajudar a explicar a adesão ao movi-

mento grevista. Essa composição de situações ajuda a compreender, também, 

a exigência de novas demandas como a autorrealização e a expansão das 

possibilidades de ascensão na carreira (Offe, 1989).
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O perfil e a mudança da natureza do trabalho acarretaram uma pulve-

rização dos trabalhadores. Por um lado, além da heterogeneidade, a atividade 

bancária tornou-se menos qualificada – apesar da crescente escolarização – e 

pode ser exercida em qualquer lugar com computador e Internet (Sanches, 

2012). Por outro lado, com a realização da atividade financeira por não bancá-

Cargos Cargo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Escriturários de serviços bancários E 30% 29% 30% 30% 28% 25% 24% 24%

Profissionais de comercializacão e 

consultoria de serviços bancários

G

10% 11% 11% 11% 4% 11% 11% 16%

Gerentes de operações de serviços em 

instituição de intermediação financeira

G

8% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6%

Agentes, assistentes e auxiliares 

administrativos

G

9% 9% 8% 9% 8% 7% 9% 9%

Técnicos em operações e serviços 

bancários

G

8% 10% 4% 9% 7% 8% 7% 6%

Gerentes administrativos, financeiros, 

de riscos e afins

G

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

Profissionais de administração 

econômico-financeira

G

2% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5%

Analistas de tecnologia da informação G 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

Supervisores administrativos G 3% 4% 9% 3% 5% 6% 7% 6%

Total das ocupações mais 

representativas

G

80% 82% 83% 83% 75% 79% 79% 84%

Total Comissionados G 50% 53% 52% 53% 47% 54% 55% 60%

Total geral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabela 2

Número de bancários por família ocupacional - Bancos 

Privados 2003-2010

Fonte: Elaboração própria com base no Ministério do Trabalho 

e Emprego e na Relação Anual de Informações Sociais/RAIS. 

* (E) Escriturários; (G) Gerentes/Comissionados.
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rios, como destaca Malerba (2011), esses trabalhadores exercem atividades de 

natureza bancária, mas como não possuem o mesmo patamar de direitos, 

nível salarial e condições laborais, isto os separa dos trabalhadores conside-

rados propriamente bancários. Dada também a estrutura sindical vigente, tais 

mudanças dão outro sentido à greve dos bancários e às possibilidades de or-

ganização do segmento.

A questão é ainda mais complexa, já que as transformações no sistema 

financeiro e suas consequências sobre o trabalho e a categoria vieram acom-

panhadas por mudanças mais gerais na sociedade. Como destaca Galvão 

(2007), a ascensão do pensamento neoliberal afetou negativamente a possi-

bilidade da ação coletiva e favoreceu a busca de saídas individualizantes. 

Como expressão do processo de reafirmação do novo sentido das relações de 

trabalho e em consonância com a alteração na forma de organização do tra-

balho nos bancos, visualiza-se um crescente movimento de ideologização8 e 

competitividade entre os bancários. Num ambiente onde os sistemas de con-

trole de desempenho ligam-se ao cumprimento de metas e à remuneração, 

os trabalhadores são estimulados a se engajarem nos objetivos da empresa e 

a manterem um ambiente de cooperação não para melhorar as condições de 

trabalho e remuneração para todos, mas para proporcionar a realização do 

lucro bancário e garantir a ascensão individual na carreira. 

Considerando também as novas tensões sociais, a categoria ampliou 

sua agenda, o que tendeu a provocar uma segmentação das demandas, tal 

como a necessidade de formação, a igualdade de oportunidades para mulhe-

res,9 negros e portadores de deficiência, um plano de carreira, a garantia de 

direitos aos bancários e aos trabalhadores não bancários que exercem ativi-

dades dessa natureza. São demandas legítimas e importantes, mas que trazem 

para o movimento sindical o desafio de articulá-las em torno de suas ban-

deiras gerais. 

Os diferentes perfis de bancários supracitados desafiam a ação sindi-

cal a combinar a representação de interesses paradoxais. De um lado, encon-

tram-se as necessidades coletivas dos trabalhadores. De outro, está a 

ascensão de interesses de grupos segmentados no interior da categoria. Nes-

te contexto, conforme Offe (1989), cada vez menos é possível tratar da ques-

tão da consciência unificada do trabalhador como um complexo de 

experiências e orientações unificadas, o que desafia a capacidade das orga-

nizações sindicais de unificar as demandas e buscar apoio e legitimação. No 

caso do sindicalismo bancário, o desafio é como representar interesses pa-

radoxais num contexto em que cada fração da categoria se percebe como 

possuidora de motivos legítimos para a ação sindical. Foi justamente para 

enfrentar esse cenário que o SEEB-SP logrou, ao longo dos anos 2000, incor-

porar as novas frentes de atuação analisadas abaixo.
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ESTRATéGIAS DE RENOVAÇÃO DO SEEB-SP EM BUSCA DO 

RECONHECIMENTO JUNTO à CATEGORIA

No cenário descrito acima, o SEEB-SP buscou redefinir os temas da agenda e 

as formas de atuação a fim de manter sua representatividade junto à catego-

ria, provendo respostas aos interesses em transformação e buscando recu-

perar sua capacidade de mobilização. Suas táticas de atuação junto à 

categoria estão sistematizadas no Quadro 1:

Tática Descrição

Oferecimento de 

serviços aos filiados

Ampliação do papel de prestador de serviços, dentre os quais  

serviços jurídicos, convênios, capacitação profissional,  

cooperativas de crédito, habitacional e lazer oferecidos aos  

bancários filiados ao sindicato.

Reorganização da estrutura sindical Busca de representação da categoria, dos trabalhadores do  

ramo financeiro e dos terceirizados.

Organização estadual e nacional dos bancários: confederações  

e federações.

Reorganização interna na perspectiva de atender interesses 

diferenciados na categoria (gênero, raça, condições de saúde): 

comissões e secretarias. 

Mecanismos de participação e ampliação da democracia  

sindical. 

Ampliação da agenda sindical Ampliação da agenda sindical com temas como o combate  

ao assédio moral e sexual, condições de trabalho, saúde  

do trabalhador, igualdade de oportunidades, qualificação  

profissional, segurança no trabalho.

Retomada do movimento 

de ação grevista e estratégias 

de negociação

Abertura de novo ciclo de greves a partir de 2003, com destaque  

para a atuação dos trabalhadores dos bancos públicos.

Ampliação do escopo de reivindicações trazendo novos temas  

para a pauta de negociação, com destaque para a luta em torno  

dos programas de remuneração variável. 

Quadro 1 

Novas táticas de atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo 

durante os anos 2000: esfera de atuação junto à categoria

Fonte: Elaboração com base em Junckes (2004) e nos periódicos 

Folha Bancária e Revista dos Bancários (apud Colombi, 2014: 80). 
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Oferecimento de serviços aos filiados

O papel de prestador de serviços assumido pelo Sindicato é um aspecto his-

tórico da categoria, presente desde a formação da Associação dos Bancários 

em 1923, em que prevalecia uma ação voltada à melhoria das condições de 

vida dos trabalhadores por meio de programas assistenciais, como cursos, 

atividades esportivas, serviços médico-farmacêuticos, auxílio em casos de 

enfermidade, desemprego, invalidez e funerais. 

Ao final dos anos 1970, com a emergência do novo sindicalismo houve 

uma crítica acentuada ao papel de prestação de serviços dos sindicatos na 

perspectiva de reafirmar a necessidade de fortalecer a representação coleti-

va dos trabalhadores por meio da retomada das mobilizações e greves. 

No contexto de crise dos anos 1990, a ampliação da prestação de ser-

viços volta a ganhar uma dimensão importante na ação sindical, dentre os 

quais se encontram atividades recreativas, esportivas e culturais, assistência 

jurídica e os serviços de crédito mútuo e imobiliário. O Sindicato ainda se 

preocupa com a capacitação profissional da categoria, oferecendo, além de 

convênios com instituições de ensino, acesso a cursos de formação profissio-

nal nas suas próprias dependências através do Centro de Formação Profis-

sional. Em 2010, o SEEB-SP, em conjunto com a Federação dos Empregados em 

Estabelecimentos de Crédito (FETEC-SP), criou o Centro de Pesquisas 28 de 

Agosto, o embrião do que pretende ser a Faculdade dos Bancários.

A despeito de o oferecimento de serviços aos filiados ser uma frente 

efetiva de ação que responde aos interesses de segmentos da categoria, esta 

aproximação se dá por meio de uma estratégia para tornar a adesão ao sindi-

cato mais atraente. Esse é o caso da oferta de convênios, do acesso facilitado 

ao crédito para financiamento de automóveis ou para aquisição da casa própria, 

ou mesmo da assistência jurídica. Alguns bancários, inclusive, se associam ao 

Sindicato exclusivamente para ter acesso ao serviço, isto é, para resolver um 

problema de herança familiar a um custo menor, ou mesmo para poder obter 

os descontos nos cursos de formação, como destaca a notícia abaixo veiculada: 

Mais de 10 mil pessoas já passaram pelos cursos de reciclagem e requalificação do 

Sindicato. Os cursos são abertos a todos, mas os sindicalizados têm condições privi-

legiadas. Além de manter os preços mais baixos do mercado, o Centro de Formação 

ainda dá descontos de até 50% para os associados, que correspondem à maioria dos 

alunos – muitos se associam na hora da matrícula (Revista dos Bancários, 83, 2002 apud 

Colombi, 2014: 83).

No que se refere ao acesso ao crédito, Junckes (2004) salienta que o 

gerenciamento dos investimentos por parte do Sindicato envolve a categoria 

na condição de capital-dinheiro, ficando indiferente a suas origens e aden-

trando na lógica do capitalismo contemporâneo cujo objetivo é a geração de 

riqueza fictícia. Assim, além da ideologização trazida pela crescente integra-

ção dos bancários aos objetivos da empresa, a inserção do trabalhador nos 
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ciclos de remuneração do capital é mais um espaço de obscurecimento das 

distintas posições ocupadas pelo capital e pelo trabalho na sociedade. Tal 

aspecto traz elementos contraditórios para pensar o sentido e o espaço de 

atuação da entidade sindical. 

Apesar das controvérsias, esta estratégia é entendida pelo Sindicato 

como uma forma de atração do bancário à instituição, configurando uma “por-

ta de entrada”, como é chamada pela dirigente sindical entrevistada. Segundo 

ela, essa é uma forma de fazer o trabalhador se interessar pela instituição, 

mostrando como as razões para a sindicalização são controvertidas, isto é, 

pode se dar pela combinação do reconhecimento do papel da instituição sin-

dical na luta pelos direitos coletivos e também pelo acesso às vantagens que 

a filiação proporciona, o que fica evidente na fala abaixo:

Se você se sindicaliza [o trabalhador bancário], você ganha um bônus, você tem uma 

entrada no Cinemark, ou uma camiseta [...]. Tem gente que fala assim: “eu não vou 

me sindicalizar, eu não vou oferecer os bônus, eu não vou falar disso pras pessoas, 

eu vou sindicalizar ideologicamente”. Só que a categoria realmente [...] ela não é toda 

formada, tem compreensão da luta de classes, compreensão da importância de for-

talecer sua entidade de classe [...]. Nós saímos do neoliberalismo com [...] um grande 

mal que o neoliberalismo deixou foi o individualismo. As pessoas estão muito, assim, 

pensando no seu próprio umbigo, pensando em si próprias, na solução individual, 

sabe? E elas não compreendem que o coletivo, a solução coletiva é o caminho; e não 

o individual, você não resolve os problemas [...]. Você resolveu o seu e aí? E os dos 

demais? Então a gente tem várias portas, que a gente chama de portas de entrada, 

que é um jeito dela vir para o Sindicato, conhecer o Sindicato (Dirigente do SEEB-SP 

apud Colombi, 2014: 86).

Reorganização da estrutura sindical 

Com a perspectiva de responder às mudanças discutidas, o Sindicato realizou: 

1) o alargamento de seus canais de comunicação com a base; 2) a reorgani-

zação das secretarias com a finalidade de contemplar a reconfiguração da 

categoria e das demandas; 3) a constituição de uma estrutura sindical que 

abarcasse todos os trabalhadores do setor, inclusive os terceirizados; e 4) o 

fortalecimento de uma organização nacional e internacional do ramo.

O Sindicato investiu na ampliação dos canais de comunicação com o 

bancário por meio de uma Central de Atendimento que foi inaugurada em 

2004 e do aprimoramento das mídias ( jornais, revistas, programas de rádio 

e televisão, site etc.) direcionadas aos bancários e à sociedade. As mídias 

impressas, de grande tradição dentro da categoria são a Folha Bancária, prin-

cipal e mais antigo veículo de comunicação (criado em 1924), a Revista dos 

Bancários (atual Revista do Brasil) e o Jornal do Cliente.10 

O Sindicato também passou a investir nas mídias digitais, buscando 

dialogar com o bancário mais jovem e detentor de conhecimento para mane-

jar as novas tecnologias. Assim, em 2005 o SEEB-SP criou um site próprio, 

reformulado em 2012, com o objetivo de ampliar as possibilidades de comu-
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nicação entre a instituição e seus representados. Ademais, desde 2010, o pro-

grama Momento Bancário em Debate apresentado pela presidência da instituição 

que visa a estabelecer debates e esclarecer pautas presentes nas ações sin-

dicais é veiculado no site. O SEEB-SP comunica-se com sua base de afiliados, 

também, via rádio e TV por meio dos programas Rádio dos Bancários e TV Olhar 

Brasileiro. Além desses programas, em 2010, entrou no ar a TVT, uma emisso-

ra educativa outorgada à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Traba-

lho, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo SEEB-SP, cuja 

iniciativa pretende promover igualdade no acesso à informação e dar voz aos 

movimentos sociais. Como pode ser observado, houve um investimento subs-

tantivo em ampliar os canais de comunicação, o que ajuda a explicar a ma-

nutenção de uma sindicalização acima da média nacional. 

 O esforço de organização do Sindicato junto aos bancários também 

pode ser visualizado por meio da extensão e da existência de diversas secre-

tarias na instituição. Devido ao tamanho da cidade de São Paulo e aos diver-

sos municípios pertencentes à sua base de representação, o SEEB-SP possui 

sete filiais. A diversidade de secretarias existentes, nove no total, também 

denota o esforço de adequação da estrutura ao atendimento das demandas 

dos trabalhadores, bem como o alargamento da prestação de serviços aos 

filiados, como é o caso da Secretaria Jurídica que auxilia os bancários em 

ações individuais e coletivas; e da Secretaria Cultural, responsável pela rea-

lização de eventos para os bancários.11 

A reorganização da estrutura sindical dos bancários de São Paulo pas-

sa, também, pela busca de representação dos terceirizados, os quais embora 

trabalhem no ramo financeiro não são considerados bancários, não sendo 

representados pelas entidades sindicais da categoria. Com este objetivo, o 

Sindicato participou ativamente da criação da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo Financeiro (CONTRAF-CUT) em 2006. Entretanto, se-

gundo Malerba (2011), a representação efetiva desses trabalhadores ainda 

encontra muitas dificuldades, motivo pelo qual o Sindicato tem realizado 

muitas ações coletivas e facilitado seu acesso a alguns serviços, inclusive 

aceitando negociar acordos menos substantivos do que aqueles dos bancários, 

com o intuito de construir um horizonte de luta que os incorpore. 

O SEEB-SP também realizou esforços na organização estadual, nacional 

e internacional dos bancários. Assim, participou da criação da FETEC-SP 

(1989), e do Departamento Nacional dos Bancários em 1986, depois transfor-

mado na Confederação Nacional dos Bancários e, posteriormente na CON-

TRAF-CUT. Internacionalmente, o Sindicato atua, desde o ano 2000, junto à 

UNI América Finanças, uma estrutura interna à federação sindical interna-

cional chamada Union Network International,12 que representa três milhões 

de trabalhadores do ramo financeiro em todo o mundo, buscando negociar 

acordos pela garantia de igualdade de direitos globais.
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A categoria bancária foi uma das poucas que conseguiu avançar na 

constituição de uma organização nacional, o que tem sido fundamental para 

viabilizar negociações centralizadas no país, aspecto que vai contra a ten-

dência dos outros setores em que a pulverização sindical prevaleceu. Um 

exemplo pode ser encontrado no fato de que o número de sindicatos de ban-

cários tenha se mantido praticamente o mesmo no período estudado. Ao mes-

mo tempo, não há evidências de unificação de entidades.

As importantes inovações na comunicação e na organização contribuí-

ram para proporcionar legitimidade e capacidade de ação coletiva ao Sindi-

cato. Entretanto, não se consolidaram avanços em relação à representação 

dos trabalhadores não bancários que estão no sistema financeiro, assim como 

a taxa de sindicalização entre os trabalhadores do sistema financeiro apre-

sentou um movimento declinante no período, apesar de continuar sendo uma 

das mais elevadas em comparação com outros setores econômicos.13

Ampliação da agenda sindical 

Outro aspecto importante para a análise é a ampliação da agenda sindical. A 

inserção de novos temas indica que as mudanças na gestão do trabalho nos 

bancos e a consequente alteração nas reivindicações dos trabalhadores in-

f luenciam os eixos de ação priorizados pelo Sindicato. A Tabela 3 elucida os 

temas que vêm ganhando maior destaque durante a década, por meio da 

indicação do número de aparições na Folha Bancária. 

Dentre os temas de maior destaque estão a igualdade de oportunidades, 

a saúde do trabalhador, o combate às metas abusivas e ao assédio moral. A 

menção à igualdade de oportunidades aumentou significativamente ao final 

dos anos 2000, especialmente com a luta contra a discriminação e com a 

extensão da licença maternidade de quatro para seis meses. Entretanto, os 

bancários, desde os anos 1990, estabelecem uma frente de luta pela inclusão 

Temas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Assédio moral 4 10 9 7 16 7 8 10 15 86

Saúde do trabalhador 15 19 20 24 16 35 18 12 15 174

Metas abusivas 0 3 0 2 0 2 9 4 17 37

Igualdade de oportunidades 12 15 17 16 23 10 17 26 29 165

Tabela 3

Número de reportagens por tema 2002-2010

Fonte: Elaboração com base no periódico Folha 

Bancária (apud Colombi, 2014: 94). 
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desse tema na mesa de negociações com a FENABAN, com a criação, inclusi-

ve, de uma Comissão de Gênero, Raça e Orientação Sexual – CGROS que des-

de então vem pautando temas como o combate ao assédio moral e sexual, o 

reconhecimento da união homoafetiva, a licença em caso de aborto e a licen-

ça maternidade. No ano 2000, os bancários conseguiram incluir uma cláusu-

la específica sobre igualdade de oportunidades na Convenção Coletiva (CCT).14

A questão do assédio moral também vem ganhando mais atenção do 

Sindicato, uma vez que as consultas realizadas junto aos bancários colocam 

esse tema entre as suas preocupações centrais. Em 2009, uma consulta mos-

trou que 67% dos 6 mil bancários que responderam ao questionário conside-

ravam que o assédio moral deveria ser central nas campanhas nacionais 

entre as cláusulas sociais.15 Em 2010 ela foi incluída na CCT. 

A crescente preocupação com a saúde dos bancários fica evidente na 

Tabela 3, sendo o tema mais pontuado na mídia pesquisada. Outra pesquisa 

realizada ao final de 2010 pelo Sindicato, com 818 bancários, apontou que 84% 

dos entrevistados apresentavam problemas de saúde, sendo o estresse o mais 

frequente; 47% indicaram sentir fadiga e cansaço constantes ao passo que 

40% afirmaram sentir dor ou formigamento nos braços (SEEB-SP, 2011). Me-

diante esse problema o Sindicato lançou campanhas específicas de combate 

a doenças de lesão por esforço repetitivo (LER/Dort), bem como criou uma 

secretaria específica (Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho). 

O tema relativo às metas abusivas começou a ganhar mais espaço na 

agenda sindical a partir de 2008. Deste ano em diante o Sindicato realizou 

campanhas, como a de 2010 intitulada “Menos Metas, Mais Saúde”, com o 

objetivo de alertar os trabalhadores para a pressão decorrente da política de 

metas e para conscientizar o bancário de que o combate às metas e seu atre-

lamento à remuneração variável seria um aspecto tão importante a ser con-

siderado quanto a luta por salários mais justos, como reitera a fala do então 

presidente do SEEB-SP, Luiz Cláudio Marcolino: 

“Se dependesse do trabalhador, não existiria meta”, afirma o presidente do Sin-

dicato, Luiz Cláudio Marcolino. “Mas ela existe e hoje é uma das situações que 

mais incomodam os trabalhadores da categoria, não podemos fugir dessa dis-

cussão. Precisamos colocar um limite nas metas, que estão na lógica de gestão 

dos bancos e muitas vezes resultam em pressão desmedida, levando ao assédio 

moral e ao adoecimento dos trabalhadores [...]. As metas estão no cotidiano dos 

bancários, construindo a remuneração variável, que é parte significativa do sa-

lário do trabalhador. Queremos e podemos inverter essa lógica, tornando a re-

muneração total mais justa e transformando o cotidiano nos locais de trabalho” 

(Folha Bancária, 5/109, 2008 apud Colombi, 2014: 96). 

A dirigente sindical entrevistada confirma a crescente preocupação em 

dialogar com os problemas concretos dos bancários, mesmo diante da resis-

tência dos bancos em querer tratar de temas relativos à gestão do trabalho: 
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Esses são temas, as metas abusivas, as condições de trabalho, o assédio moral, 

esses são temas que a gente discute porque é o dia a dia dele [do trabalhador], o 

cara está sofrendo lá, é um dia a dia de pressão, e isso foi se transformando por-

que o trabalho bancário foi se transformando. [...] Essas questões têm resistência 

é dos banqueiros porque eles não querem discutir a gestão. A história: “a gestão 

é nossa, a gestão a gente não discute”. Mas é tanta gente adoecendo (Dirigente 

SEEB-SP apud Colombi, 2014: 99).

Apesar do esforço realizado pelo Sindicato, o combate às metas abusi-

vas tem apresentado resultados pouco expressivos, até mesmo pela resistên-

cia patronal em discutir o assunto. Ademais, os bancos vinculam a 

remuneração variável ao cumprimento das metas, o que torna a demanda 

pela redução das metas mais complexa e entrelaçada com as expectativas 

dos bancários de melhorar sua remuneração. 

Campanhas salariais, novo ciclo de greves e estratégias de negociação

Os temas presentes na agenda sindical relativos à gestão e às condições de 

trabalho nos bancos aparecem também nas campanhas salariais sem, entre-

tanto, se sobreporem às cláusulas econômicas. Desde 2004, os sindicatos vêm 

melhorando o poder de compra dos bancários, o que se expressa nos suces-

sivos aumentos reais de salário e no avanço da remuneração variável.

A Tabela 4 mostra que a parte variável na composição da remuneração 

total do trabalhador é crescente em detrimento da remuneração fixa direta e 

indireta, apesar da categoria ter obtido aumento real de salário durante a década. 

Tabela 4

 Fonte: Convenção Coletiva de Trabalho dos bancários – anos selecionados

 Elaboração: DIEESE Subseção SEEB-SP (2011).

1 Salário de Ingresso somado à Gratificação de Caixa e outras verbas de Caixa 

 multiplicado por 13,33 (salário anual + férias + adicional de férias)

2 Inclui valor mensal do auxílio à refeição e do auxílio à cesta alimentação 

 multiplicados por 12 meses. Em 2010 o valor do auxílio cesta alimentação 

 foi multiplicado por 13 meses, visto que desde 2007 a CCT dos bancários 

 garante o recebimento de 13ª cesta alimentação.

3 Entre 1995 e 2001 considerou-se o pagamento da regra básica da PLR prevista 

 em CCT. Em 2006 e 2010, além da regra básica foi considerado o teto 

 da parcela adicional da PLR que foi incorporada à CCT a partir de 2006.

Remuneração anual do caixa 1995 2001 2006 2010

Remuneração fixa direta1 67,7% 66,4% 62,2% 62,2%

Remuneração fixa indireta2 26,9% 26,6% 25,1% 24,1%

Remuneração variável3 5,4% 7,0% 12,7% 13,7%

Total 100% 100% 100% 100%
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A centralidade da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) foi facilita-

da pela conjunção de interesses entre capital e trabalho. Para os bancos é uma 

forma de remuneração mais barata, pois o valor pago não é considerado salário 

não havendo incidência nos encargos sociais e direitos previdenciários e traba-

lhistas. Ao mesmo tempo esta estratégia permite dividir os riscos do negócio 

com o trabalhador, pois vincula parte da remuneração ao desempenho do ban-

cário e da instituição. 

Para os trabalhadores, a PLR é uma forma de remuneração adicional que 

se mostrou factível de ser conquistada e que tem significado um substantivo 

acréscimo na remuneração. Esta forma de gestão do trabalho nos bancos guar-

da algumas contradições. Primeiramente, a busca pelo atendimento das metas 

pode criar um ambiente de “cooperação” entre os trabalhadores, pois elas inter-

ferem no valor recebido em forma de remuneração variável. Entretanto, a busca 

da PLR também facilita a incorporação dos objetivos da empresa pelos traba-

lhadores em detrimento da consolidação dos laços de solidariedade, uma vez 

que tal prática reafirma a intensificação do trabalho, a competitividade entre 

os bancários e a ideologização do trabalhador. Outra questão é que, nesse am-

biente, o esforço sindical em torno do combate às metas abusivas e da melhora 

das condições de trabalho torna-se mais complexo. 

A remuneração variável se constituiu como uma forma de legitimar 

o sindicato, pois este consegue apresentar resultados concretos à categoria. 

Ao mesmo tempo, ela dificulta a identificação com os trabalhadores não con-

siderados bancários, segmenta a ação por banco e traz complicações para a 

discussão das condições de trabalho. A fala da dirigente entrevistada de-

monstra a centralidade da negociação da remuneração variável na atualidade. 

A PLR foi instituída, foi colocada. Claro que ela veio numa estratégia de f lexibi-

lização, mas é o dinheiro no bolso do trabalhador, é impossível você não discutir 

isso. [...] Se eu chegar numa assembleia e falar: “vamos acabar com a PLR, que-

remos salário f ixo, só”, meu, eu vou ser “tratorada” pelos bancários! Não tem 

como! O cara vai deixar de ter [...] o que recebe menos deve receber uns seis mil 

reais; ele vai abrir mão de receber seis mil reais? “O sindicato vai deixar de lutar 

pelos seis mil reais e eu não vou receber?” [...] É importante pra ele [bancário]. 

É claro que é imediato, não tem ref lexos na vida dele, na aposentadoria, mas ele 

vai ter suas conquistas imediatas também. Seja no patrimônio, ou seja na sua 

qualidade de vida. Ele conta com aquilo. Então isso é um tema importante, em-

bora se você olhar ideologicamente nós preferimos muito mais investir no deba-

te da remuneração fixa por que você incorpora para ele um monte de direitos. 

Mas esse é um tema fundamental. Se você quer interferir no dia a dia dele, você 

vai ter que discutir a PLR (Dirigente SEEB-SP apud Colombi, 2014: 116-117).

O aumento do poder de compra dos salários foi resultante da capacidade 

de mobilização da categoria, expressada no aumento do número e duração das 

greves realizadas em, praticamente, todos os anos da década. Entre 2004 e 2012 

a categoria realizou greves todos os anos, com exceção de 2007 em que houve 

apenas uma paralização que durou 24 horas.16 
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A retomada do ciclo grevista está relacionada com o incremento do 

número de bancários entre 2002 e 2010, especialmente nos bancos públicos. 

Não somente a frequência das greves cresceu, mas também sua duração e 

com a peculiaridade de que as greves dos bancos públicos por vezes foram 

mais longas, como ocorreu em 2009 quando a Caixa Econômica Federal (CEF) 

permaneceu em greve por 28 dias, ao passo que os demais bancos encerraram 

o movimento ao 15º dia. Esse processo apresenta relação com a crescente 

“bancarização”, o aumento da oferta de crédito, o desempenho financeiro dos 

bancos, o aumento do emprego, a não criminalização da maioria das greves 

e o fortalecimento dos bancos públicos (Colombi et al., 2015).

Nesse sentido, o ciclo grevista também está relacionado especialmen-

te com as reivindicações de caráter econômico, incluídos aí os reajustes sa-

lariais e, principalmente, os ganhos provenientes da remuneração variável. 

Por exemplo, em 2004 ocorreu uma greve de 30 dias em que os bancários não 

aceitaram a estratégia da direção sindical de trocar o abono pelo aumento 

real. Ela somente terminou depois de conquistado um abono adicional e da 

manutenção do aumento real e da PLR. Já na Campanha Salarial de 2007 os 

trabalhadores da CEF permaneceram um dia a mais em greve para buscar um 

aumento no valor da PLR. 

Já no que se refere à presença de novos temas nas campanhas anuais, 

pode-se perceber a inclusão de questões como o combate ao assédio moral e 

às metas abusivas, a preocupação com as condições de trabalho e saúde dos 

bancários e a importância contínua da questão relativa à igualdade de opor-

tunidades. Destacam-se, também, algumas novas conquistas, tais como: a 

13ª cesta alimentação, a extensão da licença-maternidade de quatro para seis 

meses e a extensão de direitos, como plano de saúde a casais do mesmo sexo.

O levantamento realizado demonstra que as cláusulas não econômicas 

não foram expressivas e por vezes careceram de efetivação. Este é o caso da 

cláusula pela igualdade de oportunidades incluída em 2001 que começou a 

ser efetivada em 2009 com a extensão da licença-maternidade de quatro para 

seis meses e do plano de saúde a casais do mesmo sexo. Outro exemplo é a 

definição de mecanismos de combate e prevenção ao assédio moral no am-

biente de trabalho, que apesar de ter sido incluída na CCT não apresenta 

mecanismos de efetivação. 

A análise das campanhas salariais dos bancários no período estudado 

permite perceber que a atuação do SEEB-SP foi marcada pela valorização das 

cláusulas econômicas, que apresentaram resultados expressivos. No entanto, 

apesar da inclusão de aspectos relativos à gestão e organização do trabalho, 

não houve avanços substantivos. Assim, as reivindicações em torno dos ga-

nhos salariais, com destaque para a remuneração variável, ganharam maior 

relevância, o que expressa a prevalência de uma lógica de curto-prazo e da 

importância de inserção social pelo consumo.
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Além disso, o pragmatismo da ação sindical também se expressa na 

ampliação do oferecimento de serviços e na reorganização da estrutura do 

Sindicato com a finalidade de atender novas demandas e de aproximar-se da 

base. A segmentação das demandas, neste sentido, se destaca pelo atendi-

mento de aspectos relacionados ao acesso, por exemplo, ao lazer, à capacita-

ção profissional e ao crédito. Ao mesmo tempo, apesar da crescente 

preocupação com as condições de saúde – resultantes da reorganização do 

trabalho –, expressadas nas campanhas realizadas contra o assédio moral, 

as metas e a intensificação do trabalho e pela defesa da qualidade de vida no 

trabalho, os resultados ainda são tímidos, como pode ser observado no cres-

cimento dos afastamentos por doença.17

 

ESTRATéGIAS DE RENOVAÇÃO DO SEEB-SP EM BUSCA DO 

RECONHECIMENTO JUNTO à SOCIEDADE 

O processo de industrialização e urbanização tornou a estrutura social do 

país mais complexa. Com a redemocratização as disputas sobre a regulação 

da vida econômica e social ocorrem na sociedade civil e nos espaços públicos. 

Tal contexto recoloca a questão da cidadania como condição para avançar a 

democracia e a busca pelo alargamento da proteção social e pela redução da 

desigualdade e da exclusão social. 

Nos anos 1990, em contexto de crescente dificuldade de ação coletiva em 

torno das questões das relações de trabalho e da estratégia de disputar a 

hegemonia na sociedade, aparece o debate sobre “sindicato-cidadão”.18 O SEEB-

-SP foi uma referência na construção de uma pauta mais propositiva, que 

abarcasse a diversidade de situações dos trabalhadores quanto a sexo, raça, 

escolaridade, consumidor, cidadão portador de direitos sociais. Neste sentido, 

a instituição engajou-se na luta pela conquista da cidadania via uma série de 

ações sistematizadas no Quadro 2 (na página seguinte) e que podem ser di-

vididas em três frentes: i) aquelas que pretendem mediar os interesses de 

amplos setores no combate aos problemas sociais; ii) aquelas que debatem 

os temas que tensionam a sociedade brasileira, muitas vezes, em conjunto 

com os movimentos sociais e outros sindicatos; iii) aquelas que objetivam 

ampliar o direito dos bancários e dos clientes como consumidores. 

Dentre as ações coordenadas em prol do combate aos problemas sociais do 

SEEB-SP está a criação, em 1995, da Fundação Projeto Travessia em conjunto 

com outras instituições dentre as quais outros sindicatos e o ABN/Amro Bank. 

A Fundação tem como missão defender os direitos das crianças e adolescen-

tes em situação de risco, através de programas de educação na rua, erradi-

cação do trabalho infantil e acompanhamento de adolescentes. Destaca-se 

que esse projeto foi implementado com a ajuda de bancos, perante os quais 

o Sindicato busca justamente o enfrentamento na defesa dos interesses dos 

trabalhadores. 
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Já no que se refere à disputa de temas presentes na sociedade brasi-

leira, o Sindicato editou a Revista dos Bancários, que a partir de 2006 passou a 

chamar-se Revista do Brasil19, e tem o intuito de abordar questões relativas à 

cidadania brasileira. Analisando a continuidade dessa revista percebe-se a 

preocupação do SEEB-SP em dialogar com assuntos que extrapolam as con-

dições de trabalho, adentrando no universo da política, da economia e da 

cidadania. Seus números debatem questões ligadas ao meio-ambiente, direi-

tos humanos, regulamentação do sistema financeiro, política econômica, 

papel dos bancos públicos, ampliação da democracia, saúde, igualdade de 

gênero e educação etc. 

Em geral, essas iniciativas de difusão dos temas em disputa na socie-

dade brasileira ocorrem em conjunto com outros sindicatos e movimentos 

sociais. Por exemplo, quando da discussão em torno da necessidade de rea-

juste da tabela do imposto de renda em 2004, o SEEB-SP participou de diver-

sas atividades ao lado de sindicatos filiados à CUT com a finalidade de chamar 

a atenção da opinião pública para esse tema. Outro exemplo são as manifes-

tações em torno das questões nacionais, como a necessidade de redução da 

Tática Descrição

Intervenção nas lutas em torno 

da cidadania:

Demonstração de preocupações que extrapolam 

as condições de trabalho da categoria e provocam 

a mobilização do sindicato em torno de problemas 

sociais, econômicos e políticos.

Incorporação de temas em disputa na sociedade 

relativos à conquista de direitos civis fundamentais, 

como saúde, moradia, previdência, educação, 

redemocratização dos meios de comunicação, 

reforma agrária etc.

Ações em conjunto com outras entidades e 

discussão em torno do papel do sistema financeiro 

no sentido de assegurar os direitos dos clientes e 

trabalhadores bancários enquanto consumidores.

Quadro 2

Novas táticas de atuação do Sindicato dos bancários 

de São Paulo durante os anos 2000: esfera de atuação 

junto à sociedade

Fonte: Elaboração com base em Junckes (2004) e nos 

periódicos Folha Bancária, Revista dos Bancários e 

Revista do Brasil (apud Colombi, 2014: 121).
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taxa de juros, de geração de emprego e renda, de valorização do salário mí-

nimo, que ocorrem com a participação do Sindicato em conjunto com a CUT, 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a União Nacional 

dos Estudantes (UNE) e outras entidades da sociedade civil. 

A fala da dirigente sindical entrevistada também deixa transparecer 

o objetivo da instituição em incorporar as discussões sobre os rumos da so-

ciedade brasileira, compreendendo que a atuação sindical não pode se limitar 

a intervir na relação de emprego do bancário, mas deve abranger também a 

sua cidadania. 

Nós somos sindicato-cidadão. Não adianta você discutir só o trabalhador, só o con-

trato de trabalho dele, você tem que discutir a sociedade em que ele vive. Ele vai ter 

lazer, moradia, saúde, educação. Você tem que discutir, como é que você resolve isso 

numa mesa de negociação. Resolve só para sua categoria? Não adianta, você tem que 

resolver tudo isso como um cidadão, olhar o trabalhador como cidadão. [...] E pra 

isso você tem que transformar a sociedade em que ele vive. Transformar a cidade, o 

estado, o país em que ele vive para que ele tenha acesso, para que o Estado promova 

essas políticas públicas para que ele tenha acesso e que o acesso não seja para uma 

minoria, e sim para todo mundo. [...] Para isso nós fazemos discussões que interes-

sam mais para a população, quando a gente discute o sistema financeiro, as taxas de 

juros, os spreads, o crédito, quando a gente cobra, quando a gente denuncia, quando a 

gente discute. (Dirigente SEEB-SP apud Colombi, 2014: 130).

Em relação aos clientes também são defendidos aspectos que dizem 

respeito aos problemas específicos do consumidor de serviços financeiros 

como: filas, segurança, elegibilidade ao crédito, sigilo, tarifas e taxas bancá-

rias. Na busca de legitimidade frente aos clientes, a atuação do Sindicato 

problematiza o papel das instituições financeiras, bem como relaciona o des-

respeito ao consumidor com a precariedade das condições de trabalho, pre-

tendendo aproximar o cliente da realidade dos bancários.

Outro movimento que estamos fazendo é o de parcerias com órgãos de defesa do con-

sumidor, como o Idec, com o objetivo de divulgar pesquisas, por exemplo, de tarifas 

bancárias, que é uma forma de estar próximo da sociedade, defendendo seus interes-

ses (Revista dos Bancários, 101, 2004 apud Colombi, 2014: 129).

A atuação sindical na sociedade é uma estratégia muito expressiva do 

Sindicato nos anos 2000. O sindicato esteve em praticamente todas as frentes 

de luta em que a CUT participou. Assim como buscou intervir nos temas rela-

cionados ao sistema financeiro, sem, no entanto, conseguir inf luenciar nas 

regras de funcionamento do setor. Na mesma perspectiva, compreendeu que o 

bancário não é somente membro de uma categoria, mas um cidadão, cujos di-

reitos precisam ser defendidos na sociedade. Na busca pela legitimação também 

desenvolveu ações em defesa de uma pauta própria do cliente. No entanto, a 

questão cidadania aparece, em muitos momentos, vinculada ao consumo. Do 

mesmo modo, o caráter classista da ação nem sempre fica explicitado. Apesar 

disso, é um Sindicato reconhecido pela sua ampla agenda e capacidade de ação.
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CONSIDERAÇõES FINAIS

As frentes de ação adotadas pelo SEEB-SP contemplam uma agenda diversi-

ficada e complexa, que expressa tensões existentes na categoria e na socie-

dade, em um contexto de profundas mudanças. A ampliação da agenda, a 

adaptação do discurso às novas necessidades dos trabalhadores e a definição 

de novas frentes de atuação são exemplos da capacidade do Sindicato de 

interpretar as novas circunstâncias, identificar os desafios daí decorrentes 

e desenvolver iniciativas com impactos ao nível organizacional e efetivas do 

ponto de vista da obtenção de resultados concretos. Neste sentido, conside-

rando as categorias utilizadas por Hyman (2007), tal instituição demonstra 

ter “capacidade estratégica” e de “aprendizagem organizacional” para impul-

sionar processos de mudança e desenvolver respostas aos novos contextos. 

Sua atuação, entretanto, não está isenta de contradições. Se, por um 

lado, o SEEB-SP ampliou sua agenda em nome do atendimento das principais 

demandas apresentadas pelos trabalhadores, por outro, o ponto mais impor-

tante da pauta de reivindicações foi o relativo às cláusulas econômicas, prin-

cipalmente a remuneração variável. Outra contradição é que a tentativa de 

incorporar à agenda a luta por melhores condições de trabalho, o combate às 

metas abusivas e a todas as formas de assédio ficou isolada frente aos avan-

ços na remuneração variável, cuja lógica fortalece as políticas de metas, a 

intensificação do trabalho bancário e a competitividade entre os trabalhado-

res. Assim, apesar de a capacidade de mobilização deste Sindicato ter resul-

tado em maiores ganhos econômicos para categoria, sua atuação foi pouco 

efetiva na intervenção em questões relativas à estrutura do setor financeiro, 

à organização do trabalho e à terceirização, aspectos que afetam diretamen-

te as condições de trabalho e vida dos bancários.

No mesmo sentido, o alargamento da prestação de serviços expressa 

a contradição de constituir uma forma de atração do bancário mediante o 

atendimento de suas demandas individuais. Embora bem sucedida, visto que 

tem a capacidade de incorporar novos trabalhadores à instituição, esta ação 

corrobora o processo de fragmentação das demandas, de inclusão social pelo 

consumo e coloca o desafio de construir formas coletivas de solidariedade e 

reivindicações com caráter mais geral e classista. Este desafio se acentua 

frente à inclusão de novas tensões sociais na agenda sindical, tais como as 

questões de gênero, raça, orientação sexual e meio ambiente. Esses aspectos 

são fundamentais e foram historicamente negligenciados pelo movimento 

sindical. Incorporá-los, entretanto, é um processo que também complexifica 

o desafio de combinar essas pautas com as questões de classe.

Por fim, o Sindicato demonstrou preocupação em incluir nas suas fren-

tes de ações tanto interesses dos clientes quanto a necessidade de articulação 

com movimentos sociais e populares em torno da luta pelos direitos da cida-

dania, dentro de sua estratégia de disputar a hegemonia na sociedade. En-
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tretanto, o conjunto de transformações na sociedade e no sistema financeiro 

colocaram desafios para intervenção no sentido de ampliar a tela de proteção 

e construir projetos alternativos. 

Com isso evidencia-se que a capacidade de responder ao contexto de 

mudança e de mobilização do SEEB-SP não ficou imune aos processos de seg-

mentação de interesses e de crescente individualização da categoria frente a 

uma sociedade que valoriza a concorrência e se contrapõe às estratégias co-

letivas e solidárias. Neste sentido, apesar do esforço de inovação e adaptação 

ao novo contexto, f icou fragilizada a capacidade de o Sindicato agir como 

organização e universalizar as demandas, mobilizando seus membros para 

atuarem solidariamente a serviço de interesses comuns, de acordo com a 

definição de Offe (1989). Apesar disso, o Sindicato ampliou de forma expres-

siva as suas estratégias de ação, demonstrando a crescente complexidade e 

dificuldade de representar os trabalhadores frente aos desafios impostos pelo 

capitalismo contemporâneo. 

Recebido em 16/06/2015 | Aprovado em 30/10/2015

 Ana Paula Fregnani Colombi é doutoranda em 

Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da 

Unicamp. É bolsista da FAPESP e desenvolve pesquisas, 

junto ao Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho – CESIT, 

nas áreas de mercado, relações de trabalho e sindicalismo. 

 José Dari Krein é professor do Instituto de Economia da 

Unicamp e diretor do CESIT. Publicou, entre outros, As 

relações de trabalho na era do neoliberalismo no Brasil (2012).



491

artigo | ana paula fregnani colombi  e josé dari krein

 NOTAS

1  Trabalho baseado na dissertação de mestrado de Ana Paula 

Fregnani Colombi intitulada Entre a fragmentação e a ação 

unificada: uma análise da atuação do Sindicato dos Bancários e Fi-

nanciários de São Paulo, Osasco e Região durante os anos 2000. Os 

autores agradecem aos membros do grupo de pesquisa em 

Relações de Trabalho e Sindicalismo do CESIT pelas suges-

tões, eximindo-os de qualquer responsabilidade por erros e 

omissões. A pesquisa faz parte do projeto temático FAPESP 

(2012/20408-1): “Contradições do trabalho no Brasil atual. 

Formalização, precariedade, terceirização e regulação”.

2  O Sindicato representa trabalhadores de bancos públicos 

e privados nos seguintes municípios paulistas: São Paulo, 

Osasco, Carapicuíba, Barueri, Caucaia do Alto, Cotia, 

Embu, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, 

São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande 

Paulista. No decorrer do artigo toda menção ao movimen-

to sindical dos bancários de São Paulo estará relacionada 

ao Sindicato analisado.

3  Minutas são as pautas com as reivindicações dos bancá-

rios aprovadas em conferências estaduais, nacional e em 

assembleias. 

4  Os f loatings eram aplicações privilegiadas de recursos dos 

correntistas a taxas que chegaram a 80% ao mês, na épo-

ca de alta inf lação. Assim, os grandes bancos de varejo 

tinham muito retorno sobre o alto grau de captação do 

depósito à vista.

5  Em 1995 foi lançado o Programa de Estímulo à Reestrutu-

ração e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional 

(PROER) e em 1996 o Programa de Incentivo à Redução do 

Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES), am-

bos com o objetivo último de saneamento das instituições 

financeiras para posterior privatização, seja na esfera 

nacional ou estrangeira.

6  Alguns bancos estrangeiros venderam ativos no Brasil 

para cobrir rombos em outras praças, como o Crédit Agri-

cole, o Banif, e o banco francês BNP Paribas. Já os bancos 

privados nacionais migraram para posições mais seguras, 

como a aquisição de títulos públicos, no contexto de cres-

cente incerteza.
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7  Segundo dados da RAIS. Para uma análise mais detalhada 

do perfil ver Colombi (2014). Ressalta-se que a RAIS con-

sidera desligamento de vínculo a mudança de um traba-

lhador para outra agência/setor do banco que possua CNPJ 

distinto. Sendo assim, as transferências internas num 

mesmo banco constituem parte da explicação para a re-

dução do tempo de permanência no emprego. 

8  Conforme Junckes (2004) o processo de ideologização dos 

trabalhadores bancários ocorre quando eles se envolvem 

com os propósitos corporativos, passando a ser partícipes 

da ideologia financista. Segundo Jinkings (2002, 2006), 

esse processo relaciona-se aos significados ideológicos e 

políticos das formas de gestão dos bancos, como o pro-

grama de “remuneração variável”, que têm por função 

absorver a energia psíquica do trabalhador e legitimar as 

práticas de intensificação e controle do trabalho. 

9  Importante salientar que a crescente participação das 

mulheres na categoria bancária tem incentivado a reor-

ganização da estrutura sindical e a criação de espaços de 

atuação para as bancárias e seus interesses específicos 

desde os anos 1990. Em 1996 foi criado um Coletivo de 

Gênero que, juntamente com o Coletivo Antirracial cons-

tituído em 1988, visava a desenvolver políticas para inibir 

a discriminação por raça, gênero e orientação sexual en-

tre os bancários. Em 1997 foi criada pela antiga CNB a 

Comissão de Gênero, Raça e Orientação Sexual (CGROS), 

consolidando a estratégia de apoio e articulação das mu-

lheres para inserir as questões dessa natureza nas nego-

ciações coletivas. Esse, portanto, é um debate já dos anos 

1990 e que encontrou muita dificuldade para ser inserido 

nas campanhas salariais, haja vista uma discordância 

dentro da própria instituição e do movimento feminista 

em geral acerca da relevância do tema como eixo de cam-

panha vis-à-vis a subordinação do tema aos aspectos mais 

gerais da desigualdade fora do mercado de trabalho. 

10  Os dois últimos veículos serão tratados na terceira seção 

do presente artigo. 

11  Além das duas secretarias citadas, o Sindicato possui a 

Secretaria Geral, de Finanças, de Organização e Suporte 

Administrativo, de Formação Sindical, de Imprensa e Co-

municação, de Relações Sindicais e Sociais, de Saúde e 

Condições de Trabalho. 
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AS MUDANÇAS NO SISTEMA FINANCEIRO E AS 

ESTRATéGIAS DA AÇÃO SINDICAL: O CASO DO 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO

Resumo 

O artigo analisa a atuação do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo durante os anos 2000 para a manutenção de sua 

representatividade e legitimidade em um contexto em que 

a financeirização do capital reconfigura a categoria dos 

bancários e coloca crescentes desafios às formas de ação 

coletiva. O artigo contextualiza as mudanças recentes no 

sistema financeiro brasileiro e identifica suas consequên-

cias sobre o perfil do bancário. Finalmente, analisam-se as 

estratégias adotadas pelo Sindicato que, apesar de logra-

rem dialogar com os interesses imediatos dos trabalhado-

res, tenderam a dificultar a universalização das demandas.

THE CHANGES IN THE FINANCIAL SYSTEM 

AND THE TRADE UNION STRATEGIES: THE CASE OF 

THE SÃO PAULO BANK WORKERS’ UNION

Abstract 

The paper analyzes the performance of the São Paulo 

Bank Workers’ Union during the 2000s in its attempt to 

maintain representativeness and acceptance in a context 

in which the financialization of the capital modified the 

composition of the category and presented growing chal-

lenges to collective action. The paper contextualizes the 

recent changes in the Brazilian financial system and iden-

tifies the impact of this process on the profile of the work-

ers. Finally, it analyzes the strategies adopted by the Trade 

Union that have hindered strategies with a more universal 

scope. Nevertheless, the Trade Union performance was 

able to dialogue with the immediate workers’ interests.

to dialogue with the immediate workers´ interests.
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O QUE TERÁ ACONTECIDO AO SINDICALISMO 
BANCÁRIO NO BRASIL (2003-2014)?
 

Nas últimas décadas, em todo o mundo, houve grandes transformações nas 

formas de trabalho e de produção, em seus dispositivos regulatórios, bem 

como no perfil dos trabalhadores. Diante delas, o sindicalismo perdeu a força 

e a inf luência que teve em grande parte do século XX, a tal ponto de alguns 

analistas prognosticarem seu fim. No Brasil não foi diferente e, se nos anos 

1980 o sindicalismo cresceu em organização e capacidade de ação e desenvol-

veu um ciclo de greves excepcional, a partir de meados dos anos 1990 expe-

rimentou um ref luxo, com diminuição na capacidade e eficácia da ação sin-

dical, perda de sua importância política e decréscimo significativo do núme-

ro de sindicalizados. Contudo, passada aquela que ficou conhecida como “a 

década neoliberal”, algumas análises têm sugerido, cada qual à sua maneira, 

que os sindicatos trabalhistas no Brasil estão vivos e mantêm alguma impor-

tância (ver Ladosky et al., 2014; Cardoso, 2013; Boito Jr. et al., 2009; Ramalho 

& Rodrigues, 2013; Fontes & Macedo, 2014; Soares, 2013). Essas análises de-

monstram que, a despeito dos problemas que vêm enfrentando, os sindicatos 

têm realizado mobilizações consideráveis, somado conquistas e até mesmo 

inovado nas agendas e formas de atuação. Fica notória, assim, a existência 

de interpretações divergentes concorrendo no espaço público: para uma par-

cela da academia o sindicalismo está em crise e segue com menos prestígio 

do que gozava outrora; por outro lado, vêm se avolumando dados estatísticos 

e estudos acadêmicos que relativizam ou contradizem essa visão de crise. 
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A despeito de divergências quanto a uma suposta crise, há um relativo 

consenso de que a vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições 

presidenciais de 2002 marcou o começo de uma era do sindicalismo brasilei-

ro. Com a chegada de Lula da Silva à Presidência, sindicalistas ascenderam 

a postos no governo federal, inclusive de primeiro escalão. De outra parte, 

uma grande parcela das tendências político-sindicais apoiou o governo Lula 

abertamente. Ambos os fatores despertaram dúvidas quanto à autonomia 

com que os sindicatos atuaram frente a um governo próximo politicamente, 

e provocou um aumento sensível nas tensões entre as tendências político-

-sindicais. Ademais, o sindicalismo brasileiro passou por todo um reordena-

mento político-organizacional, com a criação de novas centrais sindicais e 

de outras organizações de cúpula. Finalmente, pode-se dizer também que 

mudanças foram sentidas em função das conjunturas de crescimento econô-

mico, diminuição do desemprego e formalização do emprego vivida após 2004, 

as quais, indiscutivelmente, favoreceram as ações sindicais. 

Como então interpretar o sindicalismo brasileiro dos últimos anos? 

Estaria ele em crise ou não? Os sindicatos foram cooptados pelos governos 

do PT? O quanto se mostraram fortes e importantes? Eles deram respostas à 

altura dos desafios postos para o mundo do trabalho contemporâneo? As ener-

gias utópicas dos sindicalistas se esgotaram, tendo os mesmos se tornado 

apenas pragmáticos? Ou eles ainda estiveram animados por projetos políticos 

mais amplos, tendo como horizonte reformas ou a superação do capitalismo?

Com o presente artigo pretendemos contribuir para responder a tais 

perguntas. Para tanto, tomamos como estudo de caso1 as mobilizações reali-

zadas pelos sindicatos bancários,2 procurando apontar o que elas podem in-

formar a respeito do sindicalismo brasileiro nas conjunturas dos governos 

petistas. Para fins de análise, o sindicalismo bancário tem a vantagem de ser 

um dos mais organizados do país; de interagir diretamente com o setor fi-

nanceiro, que está no centro da economia global; e de ser apontado por alguns 

autores (Braga, 2012, por exemplo) como um retrato fiel do que se tornou a 

elite sindical. Ressalve-se, porém, que o sindicalismo brasileiro é muito di-

versificado, uma pequena parte dele é tão organizada quanto os bancários e, 

evidentemente, não é possível deduzir o que aconteceu à totalidade das re-

lações sindicais no país apenas olhando para estes. Mais que uma análise 

geral, nos interessa aqui abordar como organizações sindicais específicas 

atuaram durante os governos petistas.

Procuramos pensar as mobilizações sindicais como processos práticos 

coletivos que pressupõem ao menos duas situações: de um lado, uma code-

finição e um codomínio de determinadas experiências como problemáticas, 

vindo a servir de motivação para que pessoas se agrupem com a finalidade 

de desenvolver ações reivindicatórias; de outro, formas de ação também co-

definidas e compartilhadas como adequadas para enfrentar um determinado 
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estado de coisas. Em outras palavras, pensamos que as mobilizações pressu-

põem a existência de definições e concepções compartilhadas do que sejam 

situações problemáticas contra as quais se deve mobilizar, bem como de de-

finições e concepções compartilhadas de como conduzir as ações. Nesse sen-

tido, a mobilização é algo que envolve uma “comunidade moral”, isto é, um 

conjunto de indivíduos que compartilham sensos de (in)justiça, sentidos, 

ideias e imagens (Honneth, 2003; Thompson, 1979; Cefaï, 2009; Becker, 2010). 

Pensar as mobilizações sindicais dessa maneira faz com que a análise tenha 

por base os imaginários3 compartilhados pelos envolvidos nelas e não simples 

“exterioridades” em relação ao que descreve. 

A tarefa à qual nos propusemos foi inventariar a agenda de atuação e 

as formas de ação do sindicalismo bancário e interpretá-las considerando as 

compreensões políticas compartilhadas pelos próprios pesquisados. Isso re-

quer deixar em segundo plano aquilo que é uma tarefa fundamental para a 

teoria crítica e para muitos estudos sobre sindicalismo:4 a defesa de como os 

atores sociais devem agir e pensar para se pôr a caminho da emancipação. Em 

contrapartida, buscamos valorizar elementos que abordagens críticas sobre 

o sindicalismo frequentemente deixam de lado ao optarem por defender suas 

agendas políticas e traçar prognósticos: como se deu, de fato, a atuação dos 

sindicatos? Que dilemas eles enfrentaram e quais conquistas obtiveram? Quais 

estratégias foram adotadas? E quais compreensões de mundo estiveram na 

base das ações sindicais? 

Apresentamos adiante os seguintes pontos: 1) um quadro geral a res-

peito das mobilizações realizadas pelos sindicatos bancários durante os go-

vernos petistas, destacando resumidamente sua agenda de atuação, formas 

de ação, conquistas e reveses; e 2) à luz do sindicalismo bancário, de subjeti-

vidades e estratégias nele envolvidas, problematizamos imagens largamente 

utilizadas nas interpretações a respeito do sindicalismo brasileiro no século 

XXI, quais sejam, as ideias de crise, de cooptação e de burocratização sindical. 

A pesquisa para o presente trabalho baseou-se em: 1) materiais de 

organizações sindicais ( jornais, sites, panfletos etc.); 2) observação direta em 

assembleias, conferências, reuniões e piquetes; 3) entrevistas com dirigentes 

sindicais dos sindicatos do Rio de Janeiro, de São Paulo e da Contraf-CUT, 

além de bancários da base do Rio de Janeiro, organizados nas oposições sin-

dicais ou sem definição política clara; e 4) exame bibliográfico.

BALANÇO DAS MOBILIZAÇõES BANCÁRIAS NOS GOVERNOS  

PETISTAS (2003-2014)

Os resultados obtidos pelo sindicalismo bancário durante os governos petis-

tas são ambivalentes, como outros já procuraram demonstrar (Fontes & Ma-

cedo, 2014). Escapam assim a interpretações baseadas numa única chave 

interpretativa, seja ela negativa ou positiva. Cumpre então discorrer sobre 

as duas faces desses resultados.
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A eleição de Lula representou um ponto de inf lexão para os bancários. 

Sem dúvida, as ações sindicais e políticas bancárias foram revigoradas nos 

doze anos de governos petistas, ainda que a amplitude do revigoramento 

seja discutível. Alguns fatores conjunturais ajudam a explicar a mudança de 

rumos. O governo federal manteve canais de negociação abertos com os sin-

dicalistas e apresentou mais disposição para o acordo. Os constrangimentos 

para a ação sindical estiveram longe de sumir de todo, mas diminuíram em 

comparação ao cenário vivido nos governos Fernando Henrique Cardoso – 

vide a revogação de mecanismos coercitivos como a norma RH 008 da Caixa 

Econômica Federal (CEF), que autorizava a demissão sem justa causa dos 

funcionários públicos deste banco. Além disso, os resultados da economia 

nos governos petistas muito contribuíram para as ações sindicais, sobretudo 

com o crescimento do emprego, a política de valorização do salário mínimo 

e a diminuição do ímpeto privatista. No setor bancário, os níveis de emprego 

aumentaram significativamente e as ameaças de privatização de bancos ces-

saram, verificando-se inclusive um fortalecimento das instituições financei-

ras públicas. Logo, não é exagero dizer que os bancários tiveram mais opor-

tunidades políticas e enfrentaram menos constrangimentos para atuar, e que 

isso contribuiu para fortalecer suas ações. 

As greves bancárias exemplificam bem esse cenário. Se durante os 

governos FHC não houve mais que “paralisações-relâmpago”, já em 2003 os 

empregados dos bancos públicos federais (Banco do Brasil e CEF) conseguiram 

realizar uma greve mais forte e ampla. Em 2004, foi realizada uma greve na-

cional unificando empregados dos bancos públicos e privados, o que já não 

ocorria desde o início dos anos 1990. A partir daí, as greves nacionais unifica-

das se repetiram em praticamente todos os anos.5 Essas greves envolveram 

milhares de bancários. Somente em 2010, mais de 200 mil pararam em 3,8 mil 

agências e prédios administrativos em todo o país, segundo dados da Contraf-

-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Central 

Única dos Trabalhadores) (Soares, 2013). Em 2012, esse número chegou a mais 

de 280 mil trabalhadores (DIEESE, 2013).6

Ademais, os bancários saíram de uma agenda preponderantemente 

defensiva para outra, mais ofensiva. Os ataques a direitos adquiridos dimi-

nuíram e novas conquistas se sucederam de maneira mais significativa do 

que no período anterior. Exemplo maior disso foram as conquistas de reajus-

tes salariais acima da inf lação, que ocorreram em todos os anos após 2004 

(ver Tabela 1). Os ganhos reais de salários acumulados entre 2003 e 2014 

variaram entre 10% e 20%, a depender do banco e da faixa de remuneração 

mensal do funcionário. 

Outros ganhos de tipo econômico se somaram. Houve sucessivos rea-

justes nos valores pagos como Participação nos Lucros e Resultados (PLR), 

auxílios, benefícios e gratificações, bem como uma valorização significativa 



501

artigo | josé luiz soares

Anos
INPC1 

(%)

Bancos 

Privados (%)
Saldo (%) CEF (%) Saldo (%) BB (%) Saldo (%)

2003 17,53 12,60 -4,93 12,60 -4,93 12,60 -4,93

2004 6,64 8,50 a 12,772 +1,86 a +6,13 8,50 a 12,772 +1,86 a +6,13 8,50 a 12,772 +1,86 a +6,13

2005 5,01 6,00 +0,99 6,00 +0,99 6,00 +0,99

2006 2,85 3,50 +0,65 3,50 +0,65 3,50 +0,65

2007 4,82 6,00 +1,18 6,00 +1,18 6,00 +1,18

2008 7,15 8,153 e 10,004 +1,00 e +2,85 8,153 e 10,004 +1,00 e +2,85 8,153 e 10,004 +1,00 e +2,85

2009 4,44 6,00 +1,56 6,00 +1,56 6,00 +1,56

2010 4,28 4,295 e 7,506 0,01 e +3,22 7,50 +3,22 7,50 +3,22

2011 7,39 9,00 +1,61 9,00 +1,61 9,00 +1,61

2012 5,39 7,50 +2,11 7,50 +2,11 7,50 +2,11

2013 6,07 8,00 +1,93 8,00 +1,93 8,00 +1,93

2014 6,35 8,50 +2,15 9,00 +2,65 8,50 +2,15

 Tabela 1 

 Reajustes salariais no setor bancário – bancos privados, CEF e BB 

(2003-2014)

 Fontes: IBGE, convenções e acordos coletivos do setor bancário e 

TST. Elaboração minha.

1  O índice INPC considerado corresponde ao acumulado de  

setembro do ano anterior a agosto do ano de referência.

2  Aos empregados que, em 31.08.2004, recebiam até R$ 1.500,00 de  

salário, foi concedido um adicional de R$ 30,00, o que significou, 

para os mesmos, um aumento no percentual de reajuste.

3  Para os empregados que, em 31.08.2008, recebiam remuneração 

fixa mensal superior a R$ 2.500,00. 

4  Para os empregados que, em 31.08.2008, recebiam remuneração  

fixa mensal de até R$ 2.500,00.

5  Para os empregados que, em agosto/2010, recebiam remuneração 

fixa mensal superior a R$ R$ 5.250,00. O salário dos mesmos 

também poderia ser corrigido mediante a adição da importância 

fixa de R$ 393,75, caso fosse mais vantajoso.

6 Para os empregados que, em agosto/2010, recebiam remuneração 

fixa mensal de até R$ R$ 5.250,00.

do piso salarial da categoria. Os bancários conquistaram ainda, desde 2003, 

a extensão aos empregados dos bancos públicos federais do direito a receber 

PLR e cesta-alimentação, antes pagas apenas pelos bancos privados.7

Sua agenda ofensiva também pode ser atestada por meio de conquistas 

não estritamente econômicas. Nos anos 2000, o emprego no setor bancário 
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brasileiro foi ampliado em níveis que talvez não tenham paralelo em outros 

países. Entre 2004 e 2011, o número de empregos diretos no setor cresceu em 

cerca de 105 mil. Em parte, a elevação nos níveis de emprego pode ser atribuí-

da a pressões sindicais e a acordos coletivos firmados com os bancos públicos 

federais que estipularam a contratação de novos funcionários. Em relação às 

condições de trabalho, foi revogado o “banco de horas” vigente no Banco do 

Brasil (BB) desde 1997. Os bancários foram pioneiros em desenvolver disposi-

tivos para o combate à cobrança “abusiva” de metas de produtividade e ao 

assédio moral no trabalho, embora até o momento tenham se revelado pouco 

efetivos. Desde 2009, a convenção coletiva da categoria possui uma cláusula 

que garante a parceiros homoafetivos de bancários com união estável os mes-

mos direitos aplicáveis aos cônjuges dos empregados que mantêm uma relação 

heterossexual. Na agenda de saúde dos trabalhadores, as conquistas de maior 

destaque foram o Programa de Reabilitação Profissional, criado em 2009 com 

o objetivo de assegurar condições para a manutenção ou reinserção no traba-

lho de empregado que contraiu doença comprometedora de sua capacidade 

laboral; a garantia, desde 2012, de que os bancários afastados por doença re-

ceberão adiantamento de salários do banco quando não lhes for concedido 

benefício pelo INSS; e a extensão dos direitos do Programa de Assistência 

Social do BB (tratamento odontológico, tratamento psicoterápico etc.) aos 

funcionários empossados após 1998, conquistada em 2003. Por fim, desde 2010 

a convenção coletiva da categoria possui cláusulas que estabelecem procedi-

mentos padrões de segurança a serem adotados em caso de assalto ou de se-

questro a bancário.

É interessante perceber que, nas últimas décadas, houve uma espécie 

de alargamento do espaço da política no seio do sindicalismo bancário (Soa-

res, 2013). Esse processo iniciou-se nos anos 1980, intensificou-se nos anos 

1990, e consolidou-se durante os governos petistas. O alargamento do espaço 

da política se deu, primeiramente, devido ao maior destaque assumido por 

determinadas agendas de atuação. Esse foi o caso das agendas de assédio 

moral, “fim das metas abusivas”, “igualdade de oportunidades” (de gênero, 

raça, orientação sexual etc.), segurança bancária e outras. A consolidação 

dessas agendas denota a ambivalência da situação dos bancários durante os 

governos petistas, pois bem pode ser tomada como indício de vitalidade, mas 

indica igualmente que determinados problemas nas relações de trabalho per-

maneceram (ou se agravaram), como exemplificam o assédio moral e a co-

brança de metas de produtividade. 

Por outro lado, o alargamento do espaço da política se deveu também 

à ampliação do repertório8 de ação dos bancários. Suas mobilizações são com-

postas por uma rede de práticas que expressam diferentes modos de articu-

lar sindicalismo, política e direito, ora por meio de formas de ação mais tra-

dicionais, ora por meio de novas formas. Dentre as primeiras estão a nego-
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ciação direta com os gestores dos bancos, as ações de protestos, a greve e o 

ajuizamento de ação judicial. Porém, novos tipos de performances vêm des-

pontando e ampliando esse repertório. Exemplifiquemos.

Uma das inovações em termos de performance reivindicativa diz res-

peito à atuação da Contraf-CUT. Esta confederação foi criada em 2006, pelos 

mesmos grupos políticos que antes atuavam na extinta Confederação Nacio-

nal dos Bancários (CNB), com o objetivo de representar todos os trabalhado-

res do ramo financeiro, o que inclui, para além da categoria bancária: finan-

ciários, securitários, operadores de telemarketing, especialistas em tecnolo-

gia da informação etc., tanto os contratados diretamente quanto os terceiri-

zados. A representação por ramo de atividade é um projeto antigo no seio da 

CUT, que os bancários concretizaram como uma tentativa de responder à 

fragmentação do sindicalismo no setor financeiro. Primeiramente, buscando 

ultrapassar a estrutura sindical brasileira, herdada da Era Vargas, que segue 

uma lógica de organização corporativista; e depois, buscando representar os 

trabalhadores terceirizados do setor financeiro, cujo quantitativo cresceu 

muito desde os anos 1990 e que possuem sindicatos de base pouco expressi-

vos politicamente. Contudo, vale ressaltar, a efetividade da atuação por ramo 

de atividade é ainda um desafio para a Contraf-CUT. Muitas são as dificulda-

des de conjugar a representação dos bancários com a dos demais trabalha-

dores do setor financeiro, inclusive os terceirizados.

As inovações também dizem respeito à construção de contratos cole-

tivos nacionais que garantem direitos equivalentes aos bancários de todo o 

setor privado e aos dos bancos públicos federais. Esse é o resultado de um 

longo processo de organização sindical, que encontra poucos paralelos no 

sindicalismo brasileiro. Uma série de ações foi realizada desde o início dos 

anos 1980 no sentido de unificar em nível nacional tanto as campanhas sa-

lariais quanto os contratos coletivos da categoria, antes firmados com os 

bancos em nível local (Soares, 2013). Em 1992 foi assinada a primeira conven-

ção coletiva de trabalho nacional dos bancários com a FENABAN (Federação 

Nacional dos Bancos). Esse contrato coletivo marcou a unificação dos direitos 

(inclusive dos salários) dos bancários de todos os bancos privados e em todo 

o país (Contraf-CUT, 2012). Mas somente em 2003 os funcionários dos bancos 

públicos federais conquistaram o direito de se tornarem signatários da mes-

ma convenção coletiva assinada com o setor privado. Assim, a partir de 2004, 

as negociações nacionais entre bancários e banqueiros foram unificadas, dis-

pondo as tratativas em uma “mesa única”, reunindo tanto os bancos privados 

quanto os públicos federais. Os acordos coletivos firmados com os últimos 

tornaram-se aditivos da convenção coletiva da categoria.

Outras “novidades” em termos de performances reivindicativas foram 

desenvolvidas na trilha de institutos e mecanismos criados pela Constituição 

Federal de 1988. Esse é o caso do Ministério Público do Trabalho (MPT), que 
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desde a última década vem sendo cada vez mais acionado pelos bancários 

para que atue em conf litos trabalhistas de caráter coletivo destes com os 

bancos. É o caso também da atuação sindical bancária em conselhos e comis-

sões, propondo políticas públicas – por exemplo, na Comissão Intersetorial 

em Saúde do Trabalhador (CIST), ou na Comissão Consultiva para Assuntos 

da Segurança Privada (CCASP), do Ministério da Justiça, cuja atuação bancá-

ria existe desde os anos 1990, mas que ganhou maior vulto no final do go-

verno Lula.9

Além destas, nos últimos anos intensificaram-se as ações em âmbito 

internacional ou por meio da mobilização de normas internacionais do tra-

balho. Essas são ações ainda incipientes, mas já dignas de nota. As primeiras 

ganharam força após a criação da UNI Finanças, em 2000, segmento finan-

ceiro da UNI Sindicato Global (UNI Global Union), central mundial que agluti-

na entidades sindicais trabalhistas de todo o mundo.10 A UNI Finanças atua 

juntando forças em “missões internacionais”, realizando campanhas e pro-

testos simultâneos em vários países ou encaminhando denúncias a organis-

mos internacionais, queixando-se de desrespeito a normas internacionais do 

trabalho.11 Recentemente, também vem ganhando destaque a busca por firmar 

os chamados “Acordos Marcos Globais” (global framework agreements) com em-

presas multinacionais. Estes são instrumentos normativos que visam asse-

gurar “direitos trabalhistas básicos” – “salário suficiente”, liberdade de orga-

nização sindical, igualdade de oportunidades no emprego etc. –, válidos 

igualmente para os trabalhadores de uma determinada empresa em todos os 

países onde ela atua. A UNI Américas Finanças (organização da UNI Finanças 

nos continentes americanos) assinou um desses Acordos Marcos com o Ban-

co do Brasil em 2011 e outro com o Itaú em 2014, ambos válidos para os fun-

cionários destes bancos em todo o continente americano.12 

Já a mobilização das normas internacionais do trabalho ganhou vulto 

com a preocupação das empresas em administrar sua reputação no espaço 

público. Os esforços no sentido de cuidar da imagem das empresas consoli-

daram-se como uma atividade que faz parte de sua sobrevivência num mer-

cado competitivo em nível global. Logo, a reputação dos bancos é hoje algo 

mais importante para a reprodução de seus negócios do que fora no passado 

e isso abre brechas para a ação sindical. Com efeito, as iniciativas dos ban-

cários no sentido de mobilizar normas do trabalho para lesar a imagem dos 

bancos se tornaram mais constantes.13 Os bancários também recorreram a 

elas como forma de exercer pressão política. Afinal, ordenamentos jurídicos 

como os direitos fundamentais previstos nas convenções da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), as diretrizes da OCDE (Organização para Coope-

ração e Desenvolvimento Econômico), os princípios do Global Compact da ONU 

(Organização das Nações Unidas) ou as normas de responsabilidade social, 

como a ISO 26000 e a SA 8000, estabelecem princípios de justiça e parâmetros 
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mínimos para as relações de trabalho nas empresas ou nos países signatários 

e, ao desrespeitá-los, os bancos ficam sujeitos a pressões e sanções. 

Considerando-se o que foi dito acima, não é difícil imaginar que os 

sindicalistas bancários venham defendendo a valorização do sindicalismo 

por eles praticado durante os governos petistas. Contudo, suas práticas, os 

resultados obtidos e as conjunturas políticas marcadas pelos governos petis-

tas também podem ser interpretados sob um enfoque mais crítico.

Quando Lula foi eleito presidente em 2002, muitos bancários imagina-

vam que a categoria conseguiria recompor as perdas salariais ocorridas du-

rante os governos FHC e obter melhores condições de trabalho (ao menos no 

setor público federal), com menos pressões por produtividade e menos assé-

dio moral. As terceirizações, acreditava-se, diminuiriam, assim como as de-

missões imotivadas no setor privado. Mas nada disso aconteceu a contento 

(Soares, 2013). Já no primeiro ano do governo Lula a categoria experimentou 

uma perda salarial de 4,93%. De 2004 a 2014, os salários aumentaram acima 

da inf lação, mas estiveram longe de recompor as perdas salariais ocorridas 

no setor público federal nos anos FHC (de 54,65% na CEF e 47,89% no BB).14 

Ademais, as condições de trabalho continuaram a se deteriorar, com assédio 

moral e metas de produtividade cada vez maiores. O número de afastados do 

trabalho por adoecimento físico e/ou psíquico foi altíssimo nos últimos anos. 

As terceirizações aumentaram em cerca de dez vezes e se tornaram mais 

diversificadas.15 As demissões imotivadas se mantiveram em níveis massivos, 

ainda que o número de contratações tenha sido alto o suficiente a ponto de 

fazer crescer o contingente total de empregados no setor bancário. Ao menos 

até 2012, pois, entre 2013 e 2014, esse contingente diminuiu em mais de 9 mil 

postos de trabalho.16 A rotatividade do emprego seguiu como um mecanismo 

de redução da massa salarial dos bancários, já que, em geral, os demitidos 

possuíam salários bem mais altos que os contratados, que na maioria dos 

casos ganharam o piso salarial da categoria.

Da mesma forma, o cenário político não se revelou tão favorável quan-

to o esperado. Os constrangimentos para a ação sindical bancária diminuíram 

nos governos petistas, mas estiveram longe de ter fim. Os bancos aumentaram 

o uso de interditos proibitórios17 como forma de coibir greves. Até os bancos 

federais passaram a lançar mão do instrumento jurídico, o que explicita as 

contradições existentes no interior do governo. Ademais, embora os gestores 

dos bancos federais tenham se mostrado mais dispostos ao diálogo que no 

passado, as negociações foram duras, custosas. 

Assim, para uma parcela significativa dos bancários, o cenário sindical 

durante os governos petistas teve um saldo gravemente negativo. Estes, em 

geral, consideraram que seus sindicatos não apenas tiveram uma atuação 

frágil perante os bancos, mas também que foram corresponsáveis pelo qua-

dro negativo descrito acima. Isso porque o sindicalismo bancário teria sido 
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cooptado pelo governo federal, tornando-se totalmente submisso a seus di-

tames, mesmo quando isso significou ir de encontro aos interesses dos tra-

balhadores que representa. “Conciliador” e “amortecedor de conf litos” são 

alguns dos adjetivos que comumente lhe foram atribuídos.

UM SINDICALISMO EM CRISE?

Como então interpretar o sindicalismo bancário dos últimos anos? Estaria 

ele em crise? O que afirmar a respeito de sua força e importância, conside-

rando-se a ambivalência dos resultados obtidos? 

Os sociólogos do trabalho que pautaram a ideia de crise do sindicalis-

mo tomaram como critério de aferição variáveis como a taxa de sindicalização/

número de associados, a capacidade de ação sindical (incluindo a frequência de 

greves), a eficácia da atividade reivindicativa dos sindicatos, sua importância polí-

tica e seus aspectos identitários (ver Boito Jr., 2003; Cardoso, 2013). Por esses 

critérios, é possível dizer que o sindicalismo bancário saiu da crise, se é que 

nela esteve um dia.18 Por partes.

Os sindicatos bancários no Brasil perderam mais de 250 mil associados 

desde os anos 1980. Evidentemente, isso enfraqueceu seu poder de ação. Po-

rém, o número de associados remanescentes nos últimos anos (aproximada-

mente entre 200 e 300 mil) mostrou-se suficiente para que a ação sindical 

fosse conduzida com alguma eficiência. Some-se a isso que a taxa de sindica-

lização da categoria continua bastante expressiva. Em 2013 encontrava-se em 

torno de 42% (dados do PNAD). Para que se tenha um parâmetro de compa-

ração, na série histórica registrada pelo IBGE entre 1988 e 2012, a taxa de 

sindicalização no Brasil variou entre 18,1% e 22,5% (Cardoso, 2013). 

Quanto à capacidade de ação sindical, como dissemos, não é nenhum 

exagero afirmar que foi ampliada significativamente após 2003. É possível 

percebê-lo, dentre outros fatores apontados acima, pela frequência e perfil 

das greves nos bancos. Goste-se ou não do sindicalismo bancário, é preciso 

reconhecer que há nele uma competência sindical e política funcionando 

dentro de uma institucionalidade bem montada, capaz organizar campanhas 

salariais e mobilizações de outros tipos, que funcionam suficientemente bem 

a ponto de extraírem alguns ganhos. 

Esses ganhos, todavia, foram ambivalentes. Se, por um lado, a eficácia das 

atividades reivindicativas bancárias nos últimos anos pode ser constatada por 

meio de conquistas de cunho econômico e de outros tipos, por outro, os bancá-

rios estiveram longe de responder à altura a alguns dos desafios postos nas 

relações de trabalho: às pressões por produtividade, ao assédio moral, à rotati-

vidade no emprego, às terceirizações etc. De todo modo, se os resultados obtidos 

não foram unívocos, tampouco eles autorizam afirmar um cenário de crise.

Na verdade, essa foi uma tendência de todo o sindicalismo brasileiro. 

Durante os governos petistas houve um aumento sensível no poder de ação 
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coletiva e na eficácia das atividades reivindicativas (Pessanha et al, 2014; 

Boito Jr. et al, 2009; DIEESE, 2012, 2013), porém, as conquistas no campo do 

trabalho foram ambivalentes, uma vez que os ganhos econômicos e movi-

mentos de regulamentação das relações de trabalho conviveram com a con-

tinuidade dos processos de f lexibilização e precarização (Krein & Teixeira, 

2014; Krein et al, 2012; Ladosky et al, 2014; Araújo & Oliveira, 2014). 

Quanto à importância política, ela pode ser aferida de diversas maneiras, 

por exemplo, pelo engajamento dos bancários em mobilizações. Além das já 

mencionadas, contra os bancos, é possível citar outras, que extrapolam o 

âmbito corporativo ou setorial. Ao lado dos petroleiros, os bancários forma-

ram a linha de frente nas mobilizações contra as propostas de ampliação das 

terceirizações que tramitaram no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal 

Federal e em defesa do Projeto de Lei 1.621/2007, de autoria do deputado fe-

deral Vicentinho, que prevê a regulação dessas atividades.19 Em 2008, sindi-

catos bancários participaram do grupo de entidades sindicais que apresentou 

um conjunto de propostas ao governo Lula para o enfrentamento da crise 

econômica que eclodiu naquele ano (Fontes & Macedo, 2014). Os bancários 

também participaram seguidamente das diversas manifestações organizadas 

pelas centrais sindicais, que defenderam pautas amplas, como “trabalho de-

cente”, redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, reforma 

política, democratização da mídia etc. (Ladosky et al, 2014). Um dos resulta-

dos dessas ações foi a regra de reajuste do salário mínimo, acordada em 2006.

Outra maneira de aferir a importância do sindicalismo bancário é pe-

lo peso de suas conquistas econômicas: as verificadas na campanha salarial 

de 2013, por exemplo, representaram um incremento anual na economia bra-

sileira de cerca de R$ 8,7 bilhões, segundo projeções do DIEESE.20 Ou ainda 

pela inf luência que suas iniciativas exerceram sobre outras categorias. Cum-

pre destacar que metalúrgicos, trabalhadores da construção civil, dentre ou-

tros, vêm procurando se espelhar nos bancários para organizar-se, negociar 

e firmar contratações coletivas em nível nacional.21 Da mesma forma, o de-

senvolvimento recente de “novas” agendas de atuação, a exemplo das lutas 

contra o assédio moral e por “igualdade de oportunidades”, vem repercutin-

do sobre outras categorias e inf luenciando suas práticas.22 

Por fim, quanto aos aspectos identitários, pode-se dizer que, se a atuação 

pragmática é, seguramente, predominante no sindicalismo bancário, as ener-

gias utópicas não se esgotaram de todo. Projetos políticos cujo horizonte apon-

ta para uma reforma do capitalismo ainda têm seu lugar no seio da categoria. 

Nesse ínterim, diversos aspectos identitários saltam à vista. É possível percebê-

-lo, por exemplo, nas ações em prol da agenda de igualdade de oportunidades, 

que mobilizam identidades de gênero, raça, orientação sexual e outras. Ou 

pelas ações contra as terceirizações, empreendidas não apenas em favor da 

categoria bancária, mas que remetem a interesses comuns a grandes contin-
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gentes de trabalhadores assalariados. Ou ainda pelas reivindicações de regu-

lação do sistema financeiro brasileiro,23 que envolvem propostas econômicas 

para o desenvolvimento do Brasil enquanto nação (Soares, 2013).

De todo modo, a linha política dominante é aquela a que Cardoso (2013) 

chamou de “utopia do trabalho assalariado regulado pelo Estado”. Ou seja, o 

anseio por inclusão na dinâmica do capitalismo através do reconhecimento 

a direitos do trabalho, reivindicada no sindicalismo bancário por meio de 

uma atuação preponderantemente pragmática. As orientações sindicais mais 

radicais e anticapitalistas ainda se fazem presentes – nas oposições sindicais 

e em parcelas minoritárias dentro das organizações sindicais –, mas se en-

contram escanteadas. Verifica-se entre os bancários o que é uma tendência 

de todo sindicalismo brasileiro desde os anos 1990: o reforço de uma tendên-

cia de atuação sindical pragmática, institucionalizada e que privilegia a negociação 

e uma redução do ímpeto utópico, movimentista e conf lituoso. Talvez não seja o 

sindicalismo como um todo que esteja em crise, mas este último tipo de ação 

sindical. O sindicalismo mais pragmático, a despeito das críticas que lhe 

possam ser feitas, vem colhendo alguns resultados, ainda que tenha esbar-

rado em claros limites e esteja revestido de dilemas em suas relações com o 

governo e com suas bases, como veremos adiante.

A TESE DA COOPTAÇÃO

Se não consideramos a ideia de crise uma boa chave interpretativa para pen-

sar o sindicalismo bancário, a de cooptação seria mais adequada? Alguns 

autores afirmam que uma parcela do sindicalismo brasileiro teria sido coop-

tada pelo governo após a eleição de Lula, tendo-se em conta, dentre outros 

pontos, que sindicalistas vieram a ocupar cargos na burocracia estatal e a 

extensão do imposto sindical às centrais sindicais após a minirreforma sin-

dical aprovada no segundo governo Lula (Oliveira, 2008, 2010; Braga, 2012; 

Antunes, 2011; Boito Jr. et al, 2009). Estas teses tiveram grande repercussão 

e foram assumidas inclusive por parte da categoria bancária.

Sem dúvida, esses autores e suas teses muito contribuíram para a 

compreensão do que foi o sindicalismo durante os governos petistas. Contu-

do, a ideia de cooptação, nos parece, mais atrapalha que ajuda. Com ela atua-

lizam-se, intencionalmente ou não, antigos problemas de análise do pensa-

mento político brasileiro, manifestos na teoria do populismo.

O populismo, segundo sua formulação mais afamada (Weffort, 1980), 

foi um sistema político caracterizado por uma “estrutura de compromisso” 

que envolvia, grosso modo, o Estado, os grupos econômicos dominantes e as 

instâncias de representação dos “interesses populares” (partidos políticos, 

sindicatos etc.). A teoria do populismo possui uma ambiguidade fundamen-

tal: de um lado, o Estado e as elites “concediam” alguns direitos às “massas” 

com o intuito de manipulá-las e de controlar seu ímpeto reivindicativo, po-
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dendo assim melhor conduzir o pacto burguês; de outro, o próprio sistema 

político era moldado pelas pressões populares, ou seja, pela necessidade de 

incorporar suas reivindicações, ainda que parcialmente. Essa ambiguidade, 

porém, foi muitas vezes deixada de lado nas análises, que, antes de tudo, 

enfatizaram a existência de uma manipulação promovida pelo Estado (Gomes, 

2013; Cardoso, 2008), contando para tanto com a participação de alguns par-

tidos e sindicatos cooptados. 

Outro traço característico da teoria do populismo é a homogeneidade 

e a estabilidade24 dos papéis que os atores sociais que compõem o sistema 

desempenham: o Estado era o motor dos pactos burgueses, que favoreciam 

as classes dominantes em detrimento das “massas populares”; sindicatos e 

partidos políticos faziam a intermediação do Estado com “as massas” de mo-

do a desmobilizá-las; já estas últimas, ora apareciam como manipuladas, ora 

como a expressão de lutas espontâneas, autônomas e autênticas. 

Some-se a isso que as interações políticas desses atores foram resu-

midas categoricamente a “posições de força” e a “lutas de interesses”,25 res-

tando pouca importância à gramática moral dos atores sociais ou aos dife-

rentes sensos valorativos e cognitivos que orientaram suas estratégias.26 

Assim, sem que a gramática moral desempenhasse um papel relevante na 

explicação, os atores do arranjo populista orientavam-se quase exclusiva-

mente por seus interesses – uma variável homogênea e estável por natureza, 

considerando-se que os interesses são dados de acordo com a posição ocu-

pada pelos atores no espaço social. 

Os autores que interpretam o sindicalismo nos governos petistas pela 

chave da cooptação reservam papéis para os atores em cena que são formal-

mente semelhantes aos reservados pelos teóricos do populismo. Os governos 

petistas são considerados, univocamente, promotores de um “pacto burguês” 

deletério e comprometido com o grande capital. As instâncias de represen-

tação dos trabalhadores – principalmente o PT, a CUT e seus aliados mais 

próximos – seriam cooptadas. Já suas bases estariam enfraquecidas, o que 

se deveria tanto a uma suposta desmobilização promovida pelas instâncias 

de representação dos trabalhadores quanto a pequenas e ilusórias “conces-

sões” dos governos petistas às “massas” (a regra de reajuste do salário mí-

nimo, o incentivo ao consumo por meio do crédito consignado, o Bolsa Famí-

lia etc.), com as quais teriam conseguido iludi-las e fazer com que a repro-

dução do modelo de acumulação capitalista praticado no Brasil encontrasse 

menos resistência. 

Nossa divergência com esse tipo de abordagem se assenta na homo-

geneidade e estabilidade com que os atores são concebidos: o governo e as 

parcelas majoritárias do sindicalismo resumem-se a traidores dos interesses 

dos trabalhadores; atribui-se uma essência democrática às bases/“massas”/

povo/precariado e autoritária ao Estado e aos dirigentes sindicais, restando 
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com isso uma caracterização reducionista das interações políticas. Ademais, 

tal como nos escritos de Weffort, as interações políticas são concebidas se-

gundo um modelo de análise que privilegia a chave dos interesses, dando 

pouca atenção à gramática moral dos atores sociais envolvidos. Os sindica-

listas, por exemplo, figuram totalmente submissos aos ditames dos governos 

petistas, quando não do patronato, sem que se tematize suficientemente as 

diferentes estratégias adotadas nos meios sindicais ou os sensos valorativos 

e cognitivos que as orientaram. Pouco espaço é dado à atuação sindical coti-

diana, com suas controvérsias internas quanto a como conduzir as mobiliza-

ções, seu repertório de ações, sua agenda de reivindicações e suas conquistas. 

Sem pretender desconsiderar as contribuições das análises menciona-

das, procuramos oferecer uma interpretação alternativa. Num estudo anterior 

a respeito do sindicalismo bancário argumentamos que este não forma um 

todo homogêneo; nele atuam vários agrupamentos políticos, cada qual ani-

mado por concepções políticas próprias (Soares, 2013). Isso garante algum 

grau de divergência e de competição interna pela definição dos rumos da 

política sindical e constitui um obstáculo para uma atuação do tipo “correia 

de transmissão das vontades do governo”. Considera-se, assim, que as rela-

ções sindicato-governo foram mais complexas do que uma simples relação 

de obediência do primeiro perante o último. 

É bem verdade que a tendência política majoritária no sindicalismo 

bancário corresponde, no plano partidário, ao setor dominante dentro do PT 

e do governo federal; e que, por abranger uma maioria de dirigentes sindicais, 

consegue fazer valer sua vontade nas disputas mais polêmicas no seio da 

categoria. Esses fatos trazem diversas consequências para as interações po-

líticas dos bancários. Porém, mais que um simples direcionamento governis-

ta, o que se verifica é uma política ambígua. Os setores dominantes do sindi-

calismo bancário ficaram tensionados entre preservar um governo politica-

mente próximo e manter a combatividade em situações que os chocam con-

tra o mesmo (ver Fontes & Macedo, 2014).

Além disso, argumentamos que, para além dos interesses e conveniên-

cias em jogo, as ações políticas dos bancários também derivaram das leituras 

da realidade e das concepções de justiça que possuem. Foge aos limites des-

te artigo apresentar um quadro mais completo das múltiplas subjetividades 

compartilhadas entre os bancários a respeito de seu sindicalismo, de suas 

relações de trabalho e da conjuntura política e econômica mais ampla. Ainda 

assim, cumpre chamar a atenção para alguns pontos. 

A atuação dos setores majoritários do sindicalismo bancário pareceu 

corresponder à leitura que estes fizeram das conjunturas político-econômicas 

vividas. Eles compartilharam do entendimento de que a eleição de Lula repre-

sentou a chegada ao poder de um projeto político trabalhista.27 Porém, como 

os governos petistas foram todos governos de coalizão, entrecortados por 
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interesses muito diversos, tiveram de ser disputados com outros atores polí-

ticos, que pressionaram pela implementação de políticas neoliberais ou outras 

contrárias à agenda dos trabalhadores (Radermacher & Melleiro, 2007; Ladosky 

et al, 2014; Araújo & Oliveira, 2014). Então, apostando que a disputa pela gestão 

do Estado seria a melhor estratégia política disponível, aqueles setores do 

sindicalismo bancário apoiaram o governo abertamente e, mais que isso, pro-

curaram preservá-lo em momentos críticos. 

As relações sindicato-governo, porém, nem sempre foram amistosas, 

podendo variar da condescendência ao conflito (Fontes & Macedo, 2014; Soa-

res, 2013). Não há dúvidas de que a afinidade dos dirigentes sindicais com o 

PT e o governo trouxe dificuldades para negar as orientações governamentais. 

Entretanto, houve momentos em que as pressões “vindas de cima” não foram 

aceitas. É interessante observar que os conflitos aumentaram nos governos 

Dilma, justamente quando canais de negociação se fecharam e a disputa 

pelos rumos do governo se mostrou mais difícil. 

Por outro lado, tampouco os dirigentes sindicais deixaram de se mobili-

zar contra os bancos, inclusive os federais. Exemplo maior disso foram as gre-

ves bancárias, que ocorreram em todos os anos de governos petistas. Conside-

rando-se essas greves, no mínimo a ideia de cooptação precisa ser matizada.

Em geral, o formato assumido pelas mobilizações foi condizente com 

as concepções de sindicalismo pragmático, que privilegia a negociação e a 

obtenção de conquistas graduais, há muito dominantes na CUT, e tantas ve-

zes retratadas em estudos sobre o sindicalismo brasileiro. Logo, vale ressal-

tar, esse tipo de ação sindical não é recente e nem derivou da relação dos 

sindicatos com os governos petistas. 

CONSEQUÊNCIAS DA BUROCRATIZAÇÃO SINDICAL

Deixando de lado a ideia de cooptação, o que nos parece existir de fato, e que 

ajuda a explicar alguns dos problemas colocados acima, são as consequências 

de um processo de burocratização. 

A burocratização do sindicalismo bancário foi um processo análogo ao 

ocorrido na CUT, este mais conhecido (ver Rodrigues, 1997). Muitos fatores 

podem ter contribuído para a burocratização da central sindical, como a bus-

ca por eficiência ou o crescimento do número de associados; todavia, gosta-

ríamos de destacar um deles: as disputas políticas. Desde a fundação da CUT, 

grosso modo, duas orientações políticas duelaram pela definição dos rumos 

sindicais. Uma, a qual Rodrigues (1997) chamou de “esquerda socialista”, unia 

as tendências cutistas que defendiam um papel mais radicalmente conflituo-

so e mais eminentemente político, voltado para as questões gerais que en-

volvem a construção de uma sociedade socialista; a outra, que o autor chamou 

“esquerda contratualista”, unia as tendências que defendiam o conf lito de 

forma menos radical, como um meio para viabilizar a negociação, e entendiam 
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que a central deveria ter um perfil mais claramente voltado para as questões 

sindicais. Em meados dos anos 1980, a disputa começou a ser resolvida. A 

“esquerda contratualista”, já então o setor cutista majoritário, conseguiu efe-

tivar mudanças estatutárias que, na prática, restringiram a participação dos 

setores minoritários e dos delegados de base nos congressos nacionais da 

CUT, seu fórum máximo de decisão. Isso transformou o perfil dos participan-

tes nos congressos e nas tomadas de decisão no seio da central. Os congres-

sos passaram a ser realizados quase exclusivamente com diretores de sindi-

catos, anulando a participação de delegados de base. Enfraqueceu-se assim 

não apenas a participação das tendências minoritárias, que normalmente 

procuravam estender seu poder de inf luência junto aos delegados de base, 

mas também a participação direta das bases. Concomitantemente, a central 

assumiu um perfil mais institucionalizado (ou menos movimentista), buro-

cratizado, hierarquizado. 

Os mesmos tipos de transformações verificaram-se entre os bancários 

nas últimas décadas. Pelos mesmos motivos, também estes fizeram seu sin-

dicalismo mais organizado e burocratizado, concentrando o poder de decisão. 

Dentre as transformações incluem-se a criação de regras restritivas para a 

participação em congressos e a organização sindical em nível nacional, ao 

passo que o sindicalismo se distanciava das organizações nos locais de tra-

balho e das bases. Não que os mecanismos de democracia formal tenham 

deixado de existir; ao contrário, os ritos formais são cumpridos, salvo pro-

blemas isolados. Toda uma complexa engenharia organizacional é posta em 

prática, envolvendo, em alguma medida, a participação de bancários de todo 

o país (Soares, 2013). De todo modo, na prática, o conteúdo dessa forma de-

mocrática consiste num padrão de participação bastante restrito, com o gros-

so das ações sendo decidido e executado pelos dirigentes sindicais, todos 

organizados em tendências políticas. Nessa democracia das tendências, as bases 

pouco participam na definição das estratégias. Quando muito, cruzam os 

braços durante as greves, mas sem construí-la ativamente. Mais ainda: entre 

os próprios dirigentes sindicais há uma forte hierarquia e concentração de 

poder.

Nos anos de governo do PT, o processo de burocratização teve continui-

dade. Nesse contexto, o sindicalismo bancário fez-se à imagem e semelhança 

de seu grupo político majoritário, a Articulação Sindical, que concentrou poder 

ao ponto de conseguir fazer valer suas vontades em todas as principais con-

trovérsias no seio da categoria (Soares, 2013). Parte das críticas públicas co-

mumente feitas ao sindicalismo bancário pode ser explicada por isso. Não é 

que as mobilizações deixaram de ocorrer, ou que os sindicatos tenham sido 

cooptados; o “x” da questão reside no fato de que a Articulação Sindical se fez 

valer de sua hegemonia para implementar e, nos governos petistas, desenvol-

ver, um tipo de sindicalismo que muitos consideram inválido, qual seja, o de 



513

artigo | josé luiz soares

tipo pragmático, que privilegia a negociação e mira a obtenção de ganhos 

graduais, o mesmo que se acomodou ao governo por considerar a disputa pe-

la gestão do Estado a melhor estratégia política disponível. A força da buro-

cracia sindical comandada pela Articulação Sindical não permitiu que propos-

tas de sindicalismo mais movimentistas se desenvolvessem. 

O próprio entendimento do que seja uma mobilização válida e signifi-

cativa está em questão. Criticam-se os limites desse tipo de sindicalismo, ou 

seus horizontes de desejo de reforma do capitalismo, sem considerar de fato 

suas ações cotidianas e suas conquistas. Talvez porque ambas, ações e con-

quistas, sejam consideradas de tipo inválido ou pouco significante. O que 

demonstra haver um componente moral no entendimento do que seja uma 

mobilização.

Outra consequência dos processos de burocratização é o distancia-

mento entre sindicalistas e suas bases. Um sindicalismo tão burocratizado 

reúne pessoas que se ocupam de atividades políticas em tempo integral e 

concentram o poder de decisão e outras cuja relação com a política é muito 

circunstancial. Nesse caso, talvez seja inevitável que entre ambas haja con-

cepções muito diferenciadas a respeito de como a política sindical deva ser 

conduzida. Por esses e outros motivos, cuja abordagem foge ao escopo deste 

artigo, há uma dificuldade cada vez maior de identificação entre as bases e 

seus representantes nos sindicatos. Isso seguramente vem alimentando uma 

tendência de baixa participação das bases nas mobilizações bancárias (para 

além da simples adesão às greves), sentida já desde meados dos anos 1990 

(Junckes, 2009). 

CONSIDERAÇõES FINAIS

O que então aconteceu ao sindicalismo bancário nos governos petistas? Apro-

veitando-se de conjunturas político-econômicas que se revelaram mais fa-

voráveis que as vividas em governos anteriores, os bancários conseguiram 

realizar greves mais fortes e pôr em prática um repertório de ação coletiva 

diversificado, em favor de uma agenda plural, apresentando inclusive algu-

mas inovações. Com uma rede de práticas que articulam sindicalismo, polí-

tica e direito de diferentes modos, os bancários obtiveram alguns ganhos 

dignos de nota. Tudo somado, é possível dizer, contra quaisquer concepções 

de crise ou de cooptação, tão comuns nas análises sobre o sindicalismo bra-

sileiro contemporâneo, que o sindicalismo bancário foi um vetor de mobili-

zação. Porém, esbarrou em constrangimentos de diversas ordens, alguns dos 

quais na relação com o próprio governo com o qual manteve proximidade (ou 

do qual fez parte), e os resultados obtidos ficaram bem aquém do esperado 

e dos desafios postos nas relações de trabalho com os bancos. 

Ademais, as relações sindicato-governo não se restringiram a uma 

simples subordinação. Ao contrário, variaram da condescendência ao confli-
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to. Mais que um simples direcionamento governista, os setores dominantes 

do sindicalismo bancário desenvolveram uma política ambígua, na qual se 

mostraram tensionados entre preservar um governo politicamente próximo, 

que precisava ser “disputado”, e manter a combatividade em situações que 

os puseram em conflito com o mesmo. 

Deixando de lado as ideias de crise e de cooptação, aquela que nos 

parece ser a noção mais adequada para compreender os rumos recentes do 

sindicalismo bancário é a de burocratização. Nos anos de governo do PT, o 

sindicalismo bancário também foi um vetor de burocratização, no qual o 

poder de decisão tornou-se (ainda) mais concentrado e as ações sindicais se 

assentaram mais no funcionamento da máquina sindical do que na dinami-

zação das bases. As mobilizações não deixaram de ocorrer, nem os sindicatos 

foram propriamente cooptados, mas o grupo político dominante na categoria 

conseguiu imprimir um tipo de sindicalismo, pragmático, que muitos consi-

deram inválido. E a força da burocracia sindical comandada por este grupo, 

assim como (bem ou mal) os ganhos conquistados foram tais que não permi-

tiram o sobressalto de outras propostas de sindicalismo. 
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 NOTAS

1 O presente trabalho é um recorte de minha tese de dou-

torado, cujo tema são as mobilizações do sindicalismo 

bancário nos anos 2000 (Soares, 2013). A pesquisa que deu 

origem a ele contou com financiamento da CAPES. Agra-

deço aos pareceristas anônimos pelos comentários e su-

gestões de ajustes no artigo. Agradeço também a Elina 

Pessanha (PPGSA/IFCS/UFRJ), Paulo Fontes (CPDOC/FGV) 

e Jardel Leal (DIEESE) pela interlocução e contribuição 

para o artigo. Evidentemente não lhes cabe responsabili-

dade pelas possíveis falhas do mesmo. 

2  As organizações sindicais bancárias possuem dois eixos, 

estruturados a partir de duas confederações distintas que 

disputam a representação da mesma categoria profissio-

nal. Uma é a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

do Ramo Financeiro (Contraf ), filiada à Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). A outra é a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Empresas de Crédito (CONTEC). 

Nossa análise se restringe à atuação sindical nos ramos 

da Contraf-CUT (incluindo as diversas federações e sin-

dicatos de base filiados), cuja representatividade corres-

ponde a mais de 90% da categoria.

3  Por “imaginário” entende-se um conjunto de sensos de 

justiça, sentidos, ideias e imagens compartilhados por um 

coletivo de pessoas e que, reunidos, formam um todo mais 

ou menos coerente (Becker, 2010). Essa forma de pensar 

compartilhada por uma comunidade nos é interessante 

aqui pelo fato de poder oferecer o ponto de partida, ou o 

ponto de apoio, para mobilizações coletivas.

4  O termo teoria crítica é bastante abrangente em sua acep-

ção, mas em geral refere-se a um tipo de abordagem que 

busca unir teoria e prática, pautando-se pela negação da 

ordem estabelecida e pela busca de uma sociedade mais 

justa. Para além das ref lexões meramente teóricas, a teo-

ria crítica é o ponto de partida de uma miríade de traba-

lhos empíricos, e bastante comum nos estudos sobre sin-

dicalismo no Brasil.

5  A única exceção foi em 2007, quando houve apenas uma 

paralisação de 24 horas reunindo toda a categoria, após 

a qual os contratos coletivos dos bancos privados e do BB 
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foram assinados com os banqueiros e somente os bancá-

rios da CEF realizaram greves, em todo o país.

6  Há quem considere esses números superestimados. Porém, 

ainda que as suspeitas fossem confirmadas, a adesão à 

greve dos bancários certamente continuaria significativa, 

num comparativo com o cenário grevista no Brasil. Isso 

porque, numa projeção pessimista, ela envolve ao menos 

dezenas de milhares de trabalhadores. Mas, segundo da-

dos do DIEESE (2012, 2013), em 2010, apenas 2,8% das gre-

ves no Brasil atingiram o patamar de adesão acima de 50 

mil trabalhadores. Em 2011 e 2012, esse patamar foi atin-

gido somente por 4% e 1,9% das greves, respectivamente.

7  Para estas e as demais conquistas citadas adiante, ver as 

convenções coletivas da categoria bancária e os acordos 

coletivos com o BB e com a CEF assinados entre 2003 e 

2014, salvo no caso de outra fonte ser mencionada. 

8  Tilly (2006, 2008) define repertório como um conjunto 

limitado, familiar e historicamente criado de performan-

ces reivindicativas pelas quais as pessoas se engajam em 

conflitos e que varia de acordo com os contextos políticos 

e a história dos diferentes países. Já por performance 

entende-se a ação efetiva dos atores em conflito para co-

municar suas reivindicações, podendo ser tanto uma mo-

dulação de rotinas disponíveis quanto uma improvisação. 

9  A Constituição Federal de 1988 ampliou os espaços de 

participação da sociedade civil, dentre outras formas per-

mitindo a esta atuar em conselhos, intervindo assim na 

gestão de políticas públicas. Já o Ministério Público teve 

seu campo de ação alterado pela Carta de 1988, quando 

passou a atuar na defesa dos direitos difusos e coletivos 

indisponíveis dos trabalhadores e na solução de conflitos 

trabalhistas de natureza coletiva.

10  A UNI Sindicato Global divide-se internamente em divesos 

segmentos: finanças, comércio, turismo etc. Os bancários 

estão no setor de finanças, a UNI Finanças, que represen-

ta 237 sindicatos e cerca de 3 milhões de trabalhadores 

em todo o mundo. Disponível em: <http://www.unigloba-

lunion.org>. Acesso em 21 mar. 2014.

11  Ver “Bancários do Itaú e Santander realizam jornada in-

ternacional de lutas”. Acesso em 21 nov. 2011; e “Contraf-

-CUT participa de missão internacional por acordo global”. 
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Acesso em 13 jul. 2010, ambas disponíveis em: <http://

www.contrafcut.org.br>. Ver também: “Sindicato apresen-

ta denúncia à OCDE”, Folha Bancária, nº 5499, 08-12/12/2011. 

12  “Pressão garante acordo entre a UNI Américas e o Banco 

do Brasil”, BancáRio, nº 4444, 02-06/06/2011; “UNI Sindica-

to Global assina com o Itaú o primeiro Acordo Marco Glo-

bal”. Disponível em: <http://www.contrafcut.org.br>.Aces-

so em 21 mar. 2014.

13  Ver, por exemplo, “Bancos são questionados sobre certi-

ficado SA 8000”, Folha Bancária, nº 5338, 20-21/07/2010; 

“OCDE aceita denúncias dos bancários contra Santander e 

Itaú Unibanco”. Disponível em: <http://www.contrafcut.

org.br>. Acesso em 17 ago. 2011.

14  No setor privado, no qual as perdas salariais nos governos 

FHC foram menores (de 4,46%), de fato houve recomposi-

ção salarial.

15  Segundo o DIEESE, em 2003, havia cerca de 36 mil traba-

lhadores terceirizados nos bancos. Este número saltou 

para mais de 332 mil contratados em 2012. Ver “Aumento 

das terceirizações e redução do emprego no setor bancá-

rio preocupam categoria”. Disponível em: <http://www.

bancariosrio.org.br/>. Acesso em 19 set. 2013.

16  “Bancos fecham 4.329 empregos em 2013, enquanto Brasil 

gera 1,1 milhão”. Disponível em: <http://www.cut.org.br>. 

Acesso em 24 jan. 2014; “Sistema financeiro cortou 5 mil 

postos de trabalho no Brasil em 2014”. Disponível em:  

<http://www.contrafcut.org.br>. Acesso em 26 jan. 2015.

17  O Interdito Proibitório é uma ação judicial que tem por 

função repelir algum tipo de ameaça à propriedade – por 

exemplo, quando houver contra o proprietário ameaça de 

turbação (perturbação) ou esbulho (ação ilegítima que im-

pede o exercício da posse). Muitos têm argumentado nos 

meios sindicais e jurídicos que o instrumento vem sendo 

utilizado indevidamente como forma de coibir as ações de 

greve, uma vez que, sendo concedido o Interdito, o movi-

mento grevista deve manter uma distância regulamentar 

do local de trabalho e fica impedido de realizar piquetes.

18  Segundo Junckes (2009: 106-108), a ideia de crise é discu-

tível quando aplicada ao sindicalismo bancário dos anos 

1990 e início dos anos 2000. Este teria conseguido se ajus-
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tar às mudanças do capitalismo por meio de uma atuação 

pragmática e encontrado “um ponto satisfatório entre o 

reconhecimento interno, que pode ser constatado pela 

estabilidade dos elevados índices de sindicalização, e o 

reconhecimento externo que pode ser constatado pela 

aceitação de um determinado padrão de ação sindical li-

beral, pela projeção de seus líderes aos ambientes de re-

gulação política e adicionalmente pela atuação bem-su-

cedida de suas instituições no mercado”. 

19  “Frente em defesa dos terceirizados cobra audiência no Su-

premo e CUT levará luta para campanhas salariais”. Dispo-

nível em: <http://www.cut.org.br/>. Acesso em 16 ago. 2014.

20  “Resultado da campanha dos bancários injetará R$ 8,7 

bilhões na economia”. Disponível em: <http://www.rede-

brasilatual.com.br/>. Acesso em 17 out. 2013.

21  “Lula diz que todos os trabalhadores devem conhecer a 

CCT dos bancários”. Disponível em: <http://www.contra-

fcut.org.br/>. Acesso em 6 nov. 2012. 

22  Ver “Lançada campanha por denúncias de assédio moral”. 

Disponível em: <http://www.spbancarios.com.br/>. Aces-

so em 14 mai. 2009. Em relação à influência dos bancários 

nas lutas por “igualdade de oportunidades” em outras 

categorias, ver Correia et al. (2005).

23  A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Legisla-

tivo a tarefa de regulamentar o Artigo 192, que trata do 

sistema financeiro. Porém, essa providência nunca foi 

tomada. Em 1992, a confederação dos bancários CNB ela-

borou uma proposta de regulamentação deste Artigo, após 

debates firmados com especialistas e entidades da socie-

dade civil. A proposta foi apresentada ao Congresso Na-

cional, mas foi arquivada e assim se encontra até hoje. 

24  Falamos em “homogeneidade” e “estabilidade” no sentido 

de Van Velsen (1987), quando chama a atenção para o fa-

to de que as análises estruturais, ao se assentarem nas 

linhas gerais de uma dada morfologia social, enfatizam 

a uniformidade e atributos estáveis, relegando a segundo 

plano a “variação”, o “conflito de normas” e a “mudança”.

25 Nas palavras do próprio Weffort (1980: 23): “A história 

brasileira desenvolveu nos políticos e no povo uma aguda 

sensibilidade em relação ao poder, uma consciência clara, 
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fundada em inúmeras experiências, de que a política se 

resume em posições de força e em lutas de interesses”.

26  Segundo Honneth (2003), desde o começo da sociologia 

acadêmica, o nexo existente entre os conflitos sociais e a 

experiência moral dos indivíduos foi cortado teoricamente 

em larga medida em favor de modelos de análise que pri-

vilegiam os “interesses”, que devem resultar da distribui-

ção desigual de oportunidades materiais de subsistência. 

27  Essa tese também foi defendida nos meios acadêmicos. 

Cardoso (2013: 135), por exemplo, diz que é “um erro con-

siderar que a CUT foi ‘cooptada’. Bem ao contrário: o pro-

jeto político alimentado pela CUT, ou pelas facções ma-

joritárias da central, chegou ao poder em 2003”.
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O QUE TERÁ ACONTECIDO AO SINDICALISMO 

BANCÁRIO NO BRASIL (2003-2014)?

Resumo

Como interpretar o sindicalismo brasileiro praticado du-

rante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT)? Es-

taria ele em crise ou não? Os sindicatos foram cooptados 

pelos governos? O quanto se mostraram fortes e impor-

tantes? Eles deram respostas à altura dos desafios postos 

para o mundo do trabalho contemporâneo? O artigo busca 

responder a tais questões tomando o sindicalismo bancá-

rio como estudo de caso. Mais que uma análise geral, nos 

interessa abordar como organizações sindicais específicas 

atuaram durante os governos petistas. Apresentamos um 

quadro geral das mobilizações dos bancários, destacando 

resumidamente sua agenda de atuação, formas de ação, 

conquistas e reveses. Em seguida, à luz do sindicalismo 

bancário, problematizamos imagens largamente utilizadas 

nas interpretações a respeito do sindicalismo brasileiro 

no século XXI, quais sejam as ideias de crise, de cooptação 

e de burocratização sindical. 

WHAT HAVE HAPPENED TO BANK WORKERS’ 

UNIONS IN BRASIL (2003-2014)?

Abstract

How to interpret the Brazilian trade unions’ performance 

during the Workers Party’s (PT) government? Is it or is it 

not in crisis? Were trade unions co-opted by the govern-

ment? How strong and important they prove themselves? 

Did they rise to the challenges posed by today’s work real-

ity? This paper addresses these questions electing bank 

workers’ unions as a case study. It analyzes how specific 

trade unions performed during the PT’s government. In-

stead of presenting a general analysis, it briefly highlights 

the agendas for claims, forms of action, achievements and 

setbacks. Subsequently, taking bank workers’ unions as 

example, it questions ideas commonly used in interpreta-

tions about Brazilian trade unions in the 21st century, such 

as those of crisis, co-optation, and trade unions’ bureauc-

ratization.
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CANTORIA DE REPENTE: PRÁTICA E REPRODUÇÃO SOCIAL

Sautchuk, João Miguel. (2012). 

A poética do improviso: prática e habilidade no 

repente nordestino. Brasília: Ed. UnB, 363p.

Marinho, natural de Solânea (PB), que 

vive em São Paulo há décadas. Ele 

costuma dizer que o público admira-

dor da cantoria é formado em sua 

maioria por conhecedores: “Aquele 

indivíduo que nunca ousou fazer uma 

mísera quadra, jamais vai entender o 

sacrifício de um repentista”. 

O repente é um gênero de poesia 

cantada presente em todos os estados 

do Nordeste do Brasil, e naqueles que 

receberam imigrantes nordestinos. Em 

duplas, os cantadores se enfrentam, 

alternando-se na criação de estrofes, 

a partir de rígidas regras de métrica e 

rima e respeitando a exigência de co-

erência temática (oração). O objetivo 

é convencer o público da superiorida-

de sobre o parceiro. 

A pergunta inicial do estudo apro-

xima-se da admiração comum aos ou-
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A poética do improviso: prática e ha-

bilidade no repente nordestino, de João 

Miguel Sautchuk, é resultado da sua 

tese de doutorado, defendida pelo Pro-

grama de Pós-Graduação em Antropo-

logia Social da Universidade de Brasí-

lia. A tese recebeu o Prêmio Mais Cul-

tura de Literatura de Cordel do Minis-

tério da Cultura (categoria pesquisa) e 

menções honrosas no Concurso Sílvio 

Romero de Monografias sobre Folclore 

e Cultura Popular (IPHAN), no Concur-

so ANPOCS de Teses e Obras Científi-

cas e no Prêmio CAPES de Tese.

Qualquer um que já tenha assisti-

do a uma cantoria de repente fica in-

trigado com a capacidade dos poetas 

de criar versos no momento da apre-

sentação, em rápida resposta ao opo-

nente. Em pesquisa de campo em cur-

so, conheci o repentista Sebastião 

http://dx.doi.org/10.1590/2238-38752016v629



526

cantoria de repente: prática e reprodução social
so

ci
o

l.
 a

n
tr

o
po

l.
 | 

ri
o

 d
e 

ja
n

ei
ro

, v
.0

6.
02

: 5
25

 –
 5

29
, a

g
o

st
o

, 2
01

6

vintes da cantoria: como os repentis-

tas conseguem compor suas estrofes 

em tão pouco tempo? Etnomusicólogo 

de formação, vindo de uma tradição 

disciplinar que considera que não há, 

na música ou nas artes verbais, impro-

viso puro, mas sim a criação de textos 

originais a partir da relação com mo-

delos estéticos preestabelecidos, o 

autor explora o improviso no repente 

como um conceito nativo. 

Revisando a produção acadêmica 

sobre a cantoria nordestina, parte de 

importantes achados daqueles que se 

debruçaram anteriormente sobre este 

campo, principalmente os de Elisabe-

th Travassos, a quem presta homena-

gem na dedicatória. Percebendo que a 

maior parte dos estudos lança foco 

restritamente sobre os versos já pron-

tos, Sautchuk dá um passo ao descre-

ver etnograficamente o fazer poético, 

detalhando os processos e estratégias 

de composição e apresentação dos re-

pentistas.

A estratégia de pesquisa de que 

lançou mão foi o aprendizado da can-

toria. Na etnomusicologia o aprendi-

zado prático da arte que se analisa é 

um método de pesquisa recomendado 

desde a década de 1960. Porém para o 

repente tal projeto requer coragem, 

uma vez que seus detentores defen-

dem que improvisar é um dom com o 

qual se nasce, não podendo ser apren-

dido. Enfrentando a descrença de boa 

parte dos interlocutores (o obstáculo 

sugere pistas que serão proveitosa-

mente exploradas na seção sobre o 

aprendizado dos repentistas), o pes-

quisador definiu os lugares de seu 

trabalho de campo ao encontrar dois 

cantadores que se dispuseram a lhe 

ensinar, nas cidades de Fortaleza (CE) 

e Caruaru (PE), nas quais residiu ao 

todo por um ano (além de ter realiza-

do visitas a outros 46 municípios em 

todo o país). Ao final do livro foi inclu-

ída uma pequena biografia de cada um 

dos informantes, situados em diferen-

tes posições desta rede de relações: 

cantadores (de diversos status, condi-

ção social, faixas etárias e regiões de 

origem), declamadores, apologistas, 

promoventes, apresentadores de pro-

gramas de rádio, produtores fonográ-

ficos. Outra opção corajosa, neste cam-

po marcado por disputas, intrigas e 

maldizeres, e em que os interlocutores 

acompanham de perto a produção de 

pesquisadores, foi identificar, na gran-

de maioria das situações que descreve, 

os nomes dos sujeitos envolvidos. Tal 

opção foi negociada com os envolvidos 

durante a pesquisa e escrita. 

O encaminhamento teórico que o 

guiou foi a teoria da prática de Pierre 

Bourdieu. Sautchuk defende a atuali-

dade da argumentação do sociólogo 

francês acerca das relações dialéticas 

entre as estruturas lógicas dos siste-

mas sociais e as disposições pelas 

quais tais estruturas são reproduzi-

das. O etnógrafo aprendiz de cantador 

percebe que “na cantoria há normas 

detalhadas de rima, métrica e coerên-

cia temática para a poesia, mas os re-

pentistas dependem muito mais de 

uma maestria prática, baseada em 

padrões incorporados, do que de co-

nhecimentos poéticos explícitos para 

improvisar seus versos” (p. 27).

A explicação do repente que os can-

tadores recorrentemente repetiam ao 
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pesquisador dizia respeito às regras 

da rima (“não se rima ‘mulhé’ com ‘ca-

fé’: ‘mulher’ rima com ‘quer’, ‘café’ 

com ‘Assaré’”). O domínio desta norma 

depende do acesso à língua escrita, 

não alcançado igualmente por todos. 

A métrica é referida como a quan-

tidade de versos por estrofe e de síla-

bas por verso. Os cantadores dizem 

que há dezenas ou mesmo centenas 

de modalidades do repente. João Mi-

guel descreve as regras das mais usa-

das (sextilhas, décimas, martelo aga-

lopado etc.) e o livro vem acompanha-

do de um CD com gravações de cada 

uma delas. Por exemplo, sextilha é 

uma estrofe de seis versos, com sete 

sílabas cada, rimando entre si o se-

gundo, o quarto e o sexto versos.

No primeiro capítulo, narrando ca-

da passo de seu aprendizado, das per-

cepções provocadas por seus erros e 

das lições ouvidas de seus mestres, 

explora a distância entre a descrição 

oficial das regras da cantoria, expres-

sa em números de sílabas e linhas, e 

os fundamentos práticos do repente. 

O salto de sua compreensão é dado ao 

prestar atenção quando os cantadores 

dizem que “Ninguém conta as sílabas 

para fazer uma estrofe, a gente metri-

fica pela toada” ou “Cantar repente é 

como encher algum recipiente, quan-

do se desmetrifica, se percebe que 

faltou ou sobrou enchimento” (p. 85). 

Toadas são as melodias sobre as quais 

os versos são compostos. Pertencem a 

um repertório compartilhado, e são 

acompanhadas por uma viola de dez 

cordas adaptada. O uso de metáforas 

quantitativas pelos cantadores para 

demonstrar a necessidade da corres-

pondência entre a extensão dos ver-

sos e a das melodias leva o autor a 

concluir que o ritmo poético incorpo-

rado é o elemento primordial da habi-

lidade do repentista. A inspiração pa-

ra explorar esta hipótese vem da teo-

ria de composição por fórmulas de-

senvolvida por Albert Lord em 1960, 

sobre o método de composição de 

cantadores de poemas épicos na Iu-

goslávia. 

No segundo capítulo são analisa-

dos relatos de cantadores sobre a in-

fância e o início de carreira. O objetivo 

é entender como se tornaram poetas, 

pensar o processo de reprodução da 

cantoria e de reprodução de valores 

estruturais da vida social por meio da 

cantoria. As histórias trazem algumas 

regularidades estruturais, mas as dis-

sonâncias não são deixadas de fora, 

abrindo espaço o tempo todo para 

matizar as reflexões do trabalho. Sen-

do o repente uma das diversões prin-

cipais na localidade em que viviam, 

são recorrentes os relatos dos que na 

infância brincavam de ser cantador. 

Ouvindo e imitando o cantar gradati-

vamente adquiriam o ritmo poético. 

Nestes jogos incorporava-se outro 

fundamento do repente: as habilida-

des, disposições e valores relaciona-

dos à disputa. 

A maior parte dos repentistas de-

fende que improvisar é um dom inato. 

Porém, à medida que o contato com o 

pesquisador se aprofundou, passaram 

a descrever um processo de aprendi-

zado gradual, no qual contaram com 

ensinamentos dos mais antigos. Sau-

tchuk chama a atenção para a neces-

sária dinâmica de reconhecimento 
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por parte dos colegas e ouvintes de 

que alguém é um cantador, não resul-

tando de simples escolha e esforço 

individuais. 

O terceiro capítulo parte da descri-

ção etnográfica de uma cantoria de pé 

de parede no agreste pernambucano, 

da qual participaram cantadores de 

diferentes estratos. A situação é privi-

legiada para a observação, por eviden-

ciar tensões e nuances do campo, di-

ferenciações de prestígio e ganhos 

financeiros correspondentes aos es-

paços e redes de relação em que cada 

cantador consegue se inserir. O pé de 

parede seria o arranjo mais frequente 

da prática, realizado em casas parti-

culares, sítios ou bares, em que os 

cantadores atendem a pedidos de as-

suntos e modalidades feitos pelo pú-

blico, que paga colocando dinheiro 

sobre uma bandeja. O olhar do pes-

quisador sempre inclui a interação da 

dupla de cantadores com o terceiro 

sujeito nesta relação: o público, sobre 

quem e para quem se canta. Afastan-

do-se da dicotomia entre tradição e 

modernidade, reiterada por alguns 

pesquisadores, o autor enfoca a per-

cepção dos cantadores sobre a conso-

lidação de novos modos de fazer re-

pente: grandes festivais (formalização 

da competição com júri), rádio e tele-

visão, gravação de CDs e DVDs, o can-

tar de mesa em mesa em bares e 

praias no contexto das cidades, a pre-

sença nas feiras populares. A remune-

ração pela bandeja não permite aos 

cantadores saber de antemão quanto 

se vai ganhar, configurando uma situ-

ação de instabilidade profissional. A 

partir da década de 1970 os cantado-

res começam a se organizar (debaten-

do em congressos, formando associa-

ções), se esforçando para controlar o 

vínculo entre trabalho e remuneração, 

por exemplo, com a cobrança de um 

cachê fixo e a estipulação de um tem-

po de duração para a apresentação. 

O capítulo seguinte vai tratar das 

relações de reciprocidade entre poe-

tas, que devem retribuir convites para 

formar dupla em apresentações. Estas 

relações são analisadas no livro como 

trocas de dádivas, a partir das quais 

circulam cantadores, convites, cachês, 

e por meio das quais angaria-se pres-

tígio e contatos. O lado oposto e indis-

sociável das alianças são as exclusões, 

divisões e rivalidades. O sentido de 

peleja estrutura tanto a forma de 

composição e apresentação dos versos 

como a dinâmica das relações sociais 

entre os poetas.

O livro conclui propondo uma re-

flexão sobre a reprodução social: co-

mo valores sociais mais abrangentes 

se fazem presentes na cantoria e são 

engendrados por meio dela. Nova-

mente explorando o rendimento ana-

lítico da observação de uma cantoria 

específica, desta vez entre um homem 

e uma mulher, em que o cantador elo-

giava a força como um atributo mas-

culino, Sautchuk discute a divisão de 

gênero presente na afirmação da mas-

culinidade pela ação do desafio e pelo 

conteúdo dos versos. Trazendo a ex-

periência das mulheres, destaca as 

tensões que envolvem a participação 

feminina como cantadeiras, ouvintes 

e pesquisadoras.

Outra oposição, a de classe social, 

transparece no uso do conhecimento 
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como capital no enfrentamento poéti-

co. Vale ressaltar que a maior parte dos 

cantadores mais antigos teve parco 

acesso à escolarização formal durante 

a infância e adolescência (o que não os 

impediu de dominar um amplo acervo 

de conhecimentos de origem erudita), 

enquanto entre os mais jovens cresce 

o número daqueles com diploma uni-

versitário e de pós-graduação.

A etnografia de João Miguel Sau-

tchuk traz sensíveis contribuições ao 

campo de uma antropologia da práti-

ca. Em um contexto mais específico, 

no momento em que o repente está 

passando pelo processo de reconheci-

mento pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional como 

patrimônio cultural do Brasil, é de 

grande valia este livro, que divulga e 

instiga a reflexão sobre os mistérios 

desta arte.

Recebida em 29/04/2016  

Aprovada em 05/06/2016

Ana Carolina Nascimento é doutoranda e mestre 

pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia da UFRJ.
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Preâmbulo. O valor e os benefícios provenientes da pesquisa dependem essencialmente da sua inte-
gridade. Embora haja diferenças entre países e entre disciplinas na maneira pela qual a pesquisa é
organizada e conduzida, há também princípios e responsabilidades profissionais comuns que são
fundamentais para a integridade da mesma, onde quer que seja realizada.

PRINCÍPIOS
Honestidade em todos os aspectos da pesquisa.
Responsabilização na condução da pesquisa.

Respeito e imparcialidade profissionais no trabalho com outros.
Boa gestão da pesquisa em benefício de outros.

RESPONSABILIDADES
1. Integridade: Os pesquisadores devem
assumir a responsabilidade pela
confiabilidade de suas pesquisas.
2. Cumprimento com as regras: Os
pesquisadores devem estar cientes das regras
e políticas de pesquisa e segui-las em todas as
etapas.
3. Métodos de pesquisa: Os pesquisadores
devem utilizar métodos de pesquisa
apropriados, embasar as conclusões em uma
análise crítica das evidências e relatar os
achados e interpretações de maneira integral
e objetiva.
4. Documentação da pesquisa: Os
pesquisadores devem manter documentação
clara e precisa de suas pesquisas, de maneira
que sempre permita a averiguação e
replicação do seu trabalho por outros.
5. Resultados: Os pesquisadores devem
compartilhar seus dados e achados pronta e
abertamente, após assegurarem a
oportunidade de estabelecer a prioridade e
propriedade sobre os mesmos.
6. Autoria: Os pesquisadores devem assumir
plena responsabilidade pelas suas
contribuições em todas as publicações,
solicitações de financiamento, relatórios e
outras representações de suas pesquisas. A
lista de autores deve sempre incluir todos
aqueles (mas apenas aqueles) que atendam os
critérios de autoria.
7. Agradecimentos na publicação: Nas
publicações, os pesquisadores devem
reconhecer os nomes e papéis daqueles que
fizeram contribuições significativas à pesquisa,
inclusive redatores, financiadores,
patrocinadores e outros, mas que não atendem
aos critérios de autoria.
8. Revisão de pares: Ao participar da
avaliação do trabalho de outros, os
pesquisadores devem fornecer pareceres
imparciais, oportunos e rigorosos.
9. Conflitos de interesse: Os pesquisadores
devem revelar quaisquer conflitos de interesse,
sejam financeiros ou de outra natureza, que
possam comprometer a confiabilidade de seu
trabalho nos projetos, publicações e
comunicações públicas de suas pesquisas,

assim como, em todas as atividades de
revisão.
10. Comunicação pública: Os pesquisadores
devem limitar seus comentários profissionais à
sua própria área de especialização
reconhecida quando participarem em
discussões públicas sobre a aplicação e
relevância de resultados de pesquisa, e devem
distinguir claramente entre comentários
profissionais e opiniões baseadas em visões
pessoais.
11. Notificação de práticas de pesquisa
irresponsáveis: Os pesquisadores devem
notificar às autoridades competentes qualquer
suspeita de má conduta profissional, inclusive
a fabricação e/ou falsificação de resultados,
plágio e outras práticas de pesquisa
irresponsáveis que comprometam a
confiabilidade da pesquisa, tais como
desleixo, inclusão inapropriada de autores,
negligência no relato de dados conflitantes ou
uso de métodos analíticos enganosos.
12. Resposta a alegações de práticas de
pesquisa irresponsáveis: As instituições de
pesquisa, assim como as revistas,
organizações profissionais e agências que
tiverem compromissos com a pesquisa em
questão devem dispor de procedimentos para
responder a alegações de má conduta e outras
práticas de pesquisa irresponsáveis, assim
como proteger aqueles que, de boa fé, tenham
denunciado tais comportamentos. Quando for
confirmada a má conduta ou outra prática de
pesquisa irresponsável, devem ser tomadas as
medidas cabíveis prontamente, inclusive a
correção da documentação da pesquisa.
13. Ambientes de pesquisa: As instituições de
pesquisa devem criar e sustentar ambientes
que incentivem a integridade através da
educação, políticas claras e normas razoáveis
para o progresso da pesquisa, ao mesmo
tempo em que fomentam ambientes de
trabalho que apóiem a integridade da mesma.
14. Considerações sociais: Os pesquisadores
e as instituições de pesquisa devem reconhecer
que têm uma obrigação ética no sentido de
pesar os benefícios sociais contra os riscos
inerentes apresentados pelo seu trabalho.

A Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa foi desenvolvida como parte da II Conferência Mundial sobre Integridade
em Pesquisa, realizada de 21 a 24 de julho de 2010, em Singapura, como guia global para a condução responsável de pesquisas. Não
é um documento regulatório, nem representa as políticas oficiais dos países e organizações que financiaram ou participaram na Con-
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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